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أ

التقـــــديمالتقـــــديم

تقوم املنظمة بإصدار هذا التقرير تنفيذًا لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي جلامعة الدول 

التاسعة والعشرون من سلسلة إصدارات تقرير أوضاع  التقرير اإلصدارة  العربية، وميثل هذا 

األمن الغذائي العربي. 

وإميانًا من املنظمة بأهمية تطوير هذه اإلصدارة املهمة لتواكب املتغريات االقتصادية العاملية 

واإلقليمية، ومتابعة حتقيق أهداف التنمية املستدامة )SDGs(، وإتساقًا مع األهداف القومية 

للتنمية الزراعية العربية، قامت بإدخال بعض التحسينات على هذا التقرير، من حيث احملتوي 

األربعة  الغذائي  األمن  حملاور  وفقًا  الغذائي  األمن  أوضاع  التقرير  استعرض  وقد  واملضمون. 

 ،ACCESSABILITY وإمكانات احلصول على الغذاء ،AVAILABILITY إتاحة الغذاء(

تضمن  كما   ،)STABILITY الغذاء  واستقرار   ،  UTILIZATIONالغذاء من  واإلستفادة 

التقرير بيانات عن إمجالي املساحة الصاحلة للزراعة )املستغلة وغري املستغلة( بأقاليم الوطن 

العربي املختلفة، باإلضافة إلي بيانات عن مؤشرات تكلفة وسهولة  التجارة عرب احلدود بالدول 

العربية مقارنة مبثيلتها عامليًا، كما مت يف هذا التقرير استعراض أوضاع األمن الغذائي العربي 

للعام 2017م على املستوي القومي واألقليمي والقطري. 

يقع  تقرير هذا العام يف أربعة أجزاء رئيسية ويتناول األول منها العوامل املرتبطة بتحقيق األمن 

الثاني  اجلزء  ويعرض  االقتصادي،  واألداء  املوردية  اإلمكانات  يف  واملتمثلة  العربي  الغذائي 

احملاور األربعة لألمن الغذائي، فيما استعرض اجلزء الثالث مناذج ملشروعات أمن غذائي يف جمال 

املنظمة يف  األخري فيستعرض جهود  أما اجلزء  واملاحلة،  العذبة  املياه  السمكي يف  اإلستزراع 

حتسني أوضاع األمن الغذائي العربي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ املشروعات القومية والقطرية 

واإلقليمية  العربية  واملراكز  واملؤسسات  املنظمات  مع  والتعاون  القدرات،  وبناء  والتدريب 

والدولية النظرية.

واحليوانية  النباتية  الغذائية  السلع  معظم  إنتاج  يف  زيادة  إلي  التقرير   نتائج  أشارت  وقد 

مليار دوالر   )39.3( الرئيسية من حنو  الغذائية  السلع  من  الفجوة  قيمة  وتراجع  والسمكية، 

ملتوسط الفرتة )2009-2015م( إلي حنو )33.6( مليار دوالر يف عام 2017م، وحنو )34.5( مليار 

دوالر  يف عام 2016م  على الرغم من الزيادة السكانية. وعرض التقرير  أهم السلع الغذائية 

الرئيسية اليت  تؤثر على الفجوة الغذائية واملتمثلة يف جمموعة احلبوب )50.93 %( واللحوم 

والسكر   )%  8.73( النباتية  الزيوت  و   )%  9.46( ومنتجـــاتها  واأللبان   )%  10.81( احلمراء 

)7.38 %( وحلوم الدواجن )7.31 %( والبقوليات )3.48 %(. 
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هذه  أن  يتضح  العربي،  بالوطن  املتاحة  واملالية  والبشرية  الطبيعية  املوردية  للطاقات  ووفقًا 
الفجوة ميكن أن تتناقص إذا بذلت جهود إضافية من بعض أقطار األقليم األوسط وأقليم املغرب 
العربي لإلرتقاء باإلنتاجية وحتسني فرص االستثمار، مما يعكس إمكانية التنافسية وفتح 
آفاق أوسع للتبادل التجاري العربي البيين. ويف هذا السياق البد من اإلشارة إلي أن الدول العربية 
قد حققت فائضًا تصديريًا يف اخلضر والفاكهة بلغت قيمته يف عام 2017م حنو )2.4( مليار 
دوالر، ساهمت اخلضر بنحو )1.5( مليار دوالر منه، كما ساهمت الفاكهة بنحو )0.83( مليار 

دوالر.

وقد أوضح  التقرير أهمية تعزيز اجلهود العربية جملابهة التحديات البيئية اليت تواجه املنطقة 
إضافة  التصحر،  رقعة  وإتساع  للزراعة  الصاحلة  األراضي  وتدهور   ، املياه  ندرة  خاصة  العربية 
األقليمية  تشاركاتها  خالل  من  املنظمة  تسعي  مهددات  وهي  للحدود،  العابرة  األمراض  إلي 

والعاملية املساهمة يف احلد من آثارها.

واملنظمة بإصدارها هذا التقرير تأمل أن تكون قد ساهمت يف رصد ومتابعة التطورات السنوية 
يف أوضاع األمن الغذائي العربي، مبا يساعد يف تفعيل اجلهود املبذولة لتعزيز مساراته على 

املستويات القطرية و اإلقليمية والقومية .

ويسعدنا يف هذا املقام أن نتقدم بالشكر اجلزيل ألصحاب املعالي وزراء الزراعة العرب أعضاء 
العام  األمني  ومعالي  واالجتماعي،  االقتصادي  اجمللس  وأعضاء  للمنظمة  العامة  اجلمعية 
واألمانة العامة جلامعة الدول العربية على دعمهم لربامج وأنشطة عمل املنظمة، والشكر 
اخلاصة  االستمارات  بتعبئة  قاموا  الذين  العربية  بالدول  واالختصاصني  اخلرباء  إلي  موصول 
جبمع بيانات ومعلومات التقرير، ولكافة اخلرباء والعاملني باملنظمة ممن أسهموا يف إصدار 

هذا التقرير.

واهلل ولي التوفيق ،،،

                                                                                          الربوفيسور/ إبراهيم آدم أمحد الدخريي
                                                                                                      املدير العام
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قائمة اجلداول
رقم 

رقــم املوضوعاجلدول
الصـفحــة

عدد السكان الكلي وعدد السكان الريفيني باقاليم الوطن العربي خالل الفرتة 2014 – 1
20177م

8إمجالي القوى العاملة الكلية والزراعية باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2014 – 2017م 2
3 2017  - 8الناتج احمللي االمجالي والناتج الزراعي )باالسعار اجلارية( خالل الفرتة 2014 

2017م 4  -  2014 الفرتة  الزراعي خالل  والناتج  الناتج احمللي االمجالي  الفرد من  متوسط نصيب 
)باالسعار اجلارية(

9

2017م 5  - 10املساحة اجلغرافية واملساحة الزراعية باقاليم الوطن العربي خالل الفرتة 2015 

تطور متوسط نصيب الفرد من  املساحة اجلغرافية و الزراعية بأقاليم الوطن العربي خالل الفرتة 6
2017م  -  201510

12املوارد املائية يف الوطن العربي 7
12معدالت تساقط األمطار على الدول العربية خالل شهور عام 2016م 8
2017م 9  - 14استخدامات األراضي يف الوطن العربي واألقاليم خالل الفرتة 2015 

16مساحة الغابات يف الدول العربية لألعوام 2015 -2017م 10
18مساحة املراعي الطبيعية يف الوطن العربي للفرتة )2010 - 2017م( 11
19مساهمة الدول العربية يف املساحة اإلمجالية للمراعي عام 2017م12
2017م(13  - 19تطور أعداد الثروة احليوانية  وفقًا للنوع بالوطن العربي خالل الفرتة )2009 

إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية جملموعة احلبوب باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 14
- 2017م

23

15 -  2009 إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملصول القمح باقاليم الوطن العربي خالل الفرتة 
201724م

الفرتة 16 العربي خالل  الوطن  باقاليم  الشامية  الذرة  واإلنتاجية حملصول  واإلنتاج  املساحة  إمجالي 
2017م  -  200926

17 -  2009 الفرتة  العربي  خالل  الوطن  باقاليم  إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملصول األرز  
201727 م

العربي خالل 18 الوطن  الرفيعة والدخن باقاليم  الذرة  إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملصول 
2017م  - الفرتة 2009 

28

19 - إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملصول الشعري باقاليم الوطن العربي خالل الفرتة 2009 
201729م

إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملصول البطاطس باقاليم الوطن العربي خالل الفرتة 2009 20
- 2017م

31

2017م21  - 32إمجالي مساحة احملاصيل السكرية باقاليم الوطن العربي خالل الفرتة 2009 

إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملصول قصب السكر  باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 22
2017 م  -  200933

إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملصول شوندر السكر  باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 23
2017 م  -  200934

2017 م 24  - 35إمجالي إنتاج السكر  اخلام باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 

إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملاصيل البقوليات  يف الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 25
201736- م
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رقم 
رقــم املوضوعاجلدول

الصـفحــة

الفرتة 26 خالل  العربي   الوطن  باقاليم  الزيتية  للمحاصيل  واإلنتاجية  واإلنتاج  املساحة  إمجالي 
2017 م  -  200936

2017 م 27  - 38إمجالي إنتاج الزيوت النباتية  باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 

إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملاصيل اخلضر باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة -282009
201739 م

2017 م29  - 40إمجالي املساحة واإلنتاج للفاكهة باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
2017 م30  - 42إمجالي املساحة واإلنتاج للتمور باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
2017 م31  - 43تطور أعداد الثروة اجليوانية بأقاليم  الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
2017 م 32  - 46تطور إمجالي إنتاج اللحوم بأقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
2017 م33  - 48تطور إمجالي إنتاج اللحوم احلمراء  بأقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
2017 م 34  - 50تطور إنتاج حلوم الدواجن  بأقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
2017 م 35  - 51تطور إنتاج األلبان ومنتجاتها  بأقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
2017 م 36  - 52تطور إنتاج بيض املائدة  بأقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
2017 م 37  - 52تطور إنتاج األمساك  باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
2017م( 38  - 53الواردات الكلية والزراعية والغذائية خالل الفرتة ) 2009 

احلية 39 واحليوانات  الرئيسية  النباتية  الغذائية  السلع  من  العربية  الواردات  وقيم  كميات  تطور 
والسلع الغذائية احليوانية والسمكية والعسل الطبيعي  خالل الفرتة 2009-2017م

55

58الصادرات الكلية والزراعية والغذائية خالل الفرتة 2009-2017م 40

تطور كميات وقيم الصادرات العربية من السلع الغذائية النباتية الرئيسية واحليوانات احلية 41
والسلع الغذائية احليوانية والسمكية والعسل الطبيعي خالل الفرتة 2009-2017م

60

61التجارة الزراعية العربية البينية خالل الفرتة )2014-2017م( 42
63اهليكل السلعي للتجارة الزراعية العربية البينية خالل الفرتة )2014-2017م( 43
66مؤشرات تكلفة وسهولة  التجارة عرب احلدود يف الوطن العربي والعامل عام 2017م 44
68املياه االفرتاضية  يف جتارة   السلع الغذائية الرئيسية يف  الوطن العربي  عام 2017م45
69متوسط السعر العاملي لبعض  السلع الغذائية خالل الفرتة )2015-2017م(46
47  )2017  - 70الرقم القياسي ألسعار الغذاء العاملية خالل الفرتة )2010 
2017م(48  - 71الرقم القياسي ألسعار الغذاء للمستهلك بالدول العربية خالل الفرتة )2010 

نصيب الفرد من إمجالي الدخل القومي، وفقا لتعادل القوة الشرائية خالل الفرتة 2009 - 2017م  49
)باألسعار اجلارية(

72

2017م(50  - 74املتاح من االستهالك من السلع الغذائية الرئيسية خالل الفرتة )2009 

متوسط نصيب الفرد من املتاح لالستهالك من السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي والعامل 51
2017م(  - خالل الفرتة )2009 

75

والدهون 52 والربوتني  احلرارية  السعرات  من  العربي  الوطن  لسكان  االستهالكية  االحتياجات 
خالل عامي 2016 و2017م

76

77احلالة الراهنة للتغذية يف الوطن العربي والعامل عام 2017م53
79فاقد وهدر السلع الغذائية الرئيسية بالوطن العربي عام 2017م54
2017م55  - 80قيمة الفجوة من السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
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2017م56  - 81نصيب الدول العربية يف قيمة الفجوة الغذائية للفرتة 2009 
82معدالت االكتفاء الذاتي من جمموعات السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي57
83حجم املخزون من احلبوب والبذور الزيتية والسكر يف العامل  خالل عامي 2016م و2017م 58

حجم املخزون من احلبوب والبذور الزيتية والسكر يف بعض الدول العربية  ملتوسط الفرتة )2015 59
- 2017م(

85

2016م(60  - 86تطور االستثمارات الزراعية يف بعض الدول العربية  خالل الفرتة )2014 

قائمة األشكال البيانية
رقم 

الشكل
املوضوع

رقــم 
الصـفحــة

10مساهمة أقاليم الوطن العربي يف إمجالي مساحة األراضي الزراعية عام 2017م1
12معدالت تساقط األمطار على الدول العربية خالل شهور عام 2016م 2
13معدالت تساقط األمطار على الدول العربية عام 2016م 3
14مساهمة األقاليم العربية يف إمجالي  املساحة الصاحلة للزراعة والغري مستغلة عام 2017م4
23نسبة مساهمة االقاليم العربية يف مساحة احلبوب عام 2017م 5
23نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  احلبوب عام 2017م6
24إنتاجية  احلبوب  بالوطن العربي واالقاليم والعامل عام 2017م7
24نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  القمح عام 2017م8
24نسبة مساهمة الدول العربية يف إنتاج  القمح عام 2017م9

25إنتاجية  القمح  بالوطن العربي والعامل عام 2017م10
26إنتاجية  الذرة الشامية بالوطن العربي والعامل عام 2017م 11
27نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  األرز عام 2017م12
27إنتاجية  األرز بالوطن العربي والعامل عام 2017م13
28نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  الذرة الرفيعة والدخن عام 2017م14
29إنتاجية  الذرة الرفيعة والدخن بالوطن العربي والعامل عام 2017م 15
30نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  الشعري عام 2017م16
30إنتاجية  الشعري بالوطن العربي والعامل عام 2017م 17
31نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  البطاطس عام 2017م18
31إنتاجية  البطاطس بالوطن العربي والعامل عام 2017م 19
32نسبة مساهمة االقاليم العربية يف املساحة املزروعة باحملاصيل السكرية عام 2017م20
33نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  قصب السكر عام 2017م21
33إنتاجية  قصب السكر  بالوطن العربي والعامل عام 2017م 22
34نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  شوندر السكر عام 2017م23
35إنتاجية  مشندر السكر  بالوطن العربي والعامل عام 2017م24
35نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  السكر  اخلام عام 2017م25
36نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  البقوليات عام 2017م26
37إنتاجية  البقوليات  بالوطن العربي والعامل عام 2017م 27
38نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  البذور الزيتية والزيتون عام 2017م28
39إنتاجية  البذور الزيتية والزيتون  بالوطن العربي والعامل عام 2017م 29
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39نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  الزيوت النباتية عام 2017م30
40نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  اخلضر عام 2017م31
41إنتاجية  اخلضر  بالوطن العربي والعامل عام 2017م 32
42نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  الفاكهة عام 2017م33
43نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  التمور عام 2017م34
44إنتاجية  التمور  بالوطن العربي عام 2017م 35
46األهمية النسبية للثروة احليوانية وفقًا للنوع عام 2017م36
47نسبة مساهمة االقاليم العربية يف أعداد الثروة احليوانية عام 2017م37
47إمجالي أعداد الثروة احليوانية  بالدول العربية عام 2017م 38
48أعداد الثروة احليوانية وفقًا للنوع باقاليم الوطن العربي عام 2017م 39
49نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إمجالي إنتاج اللحوم عام 2017م40
49إمجالي إنتاج اللحوم بالدول العربية عام 2017م 41
50نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج اللحوم احلمراء عام 2017م42
50نسبة مساهمة الدول العربية يف إنتاج اللحوم احلمراء عام 2017م 43
51إنتاج حلوم الدواجن بالدول العربية واالقاليم عام 2017م44
52إنتاج األلبان ومنتجاتها بالدول العربية عام 2017م 45
53إنتاج بيض املائدة بالدول العربية عام 2017م 46
54إنتاج األمساك بالوطن العربي من املصايد واالستزراع عام 2017م 47
54إنتاج األمساك بالدول العربية عام 2017م 48
55نسبة مساهمة الدول العربية يف قيمة الواردات الغذائية عام 2017م 49
56اهليكل السلعي للواردات الزراعية بالوطن العربي  عام 2017م 50
57نسبة مساهمة الدول العربية يف قيمة الصادرات الغذائية عام 2017م 51
59اهليكل السلعي للصادرات الزراعية بالوطن العربي  عام 2017م 52
61نسبة مساهمة الدول العربية يف الواردات الغذائية العربية البينية  عام 2017م 53
62نسبة مساهمة الدول العربية يف الصادرات الغذائية العربية البينية  عام 2017م 54
63اهليكل السلعي للواردات الزراعية والغذائية العربية البينية عام 2017م 55
64اهليكل السلعي للصادرات الزراعية والغذائية العربية البينية عام 2017م 56
67مؤشرات تكلفة  التجارة عرب احلدود عام 2017م 57
71الرقم القياسي السعار الغذاء للمستهلك بالدول العربية عام 2017م58
81نصيب الدول العربية يف قيمة الفجوة الغذائية عام 2017م59



املنظمة العربية للتنمية الزراعية

أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
2016

2



2
املنظمة العربية للتنمية الزراعية

أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
2017

امللخص:
فيما يلي ملخص ألهم ماجاء بالتقرير:

منها  العربية  الدول  بعض  يف  السابق  بالعام  باملقارنة  م  •	2017 عام  ملحوظة  زيادة  الزراعي  الناتج  سجل   
%(. نتيجة زيادة  %( و)14.64  موريتانيا وسلطنة عمان والبحرين وجيبوتي بنسب تراوحت بني )6.61 
وإعطاء  الدول  بعض  طبقتها  اليت  الزراعية  والسياسات  املتقدمة,  التقانة  وإستخدام  الزراعية  الرقعة 

التسهيالت للقطاع اخلاص. 
(، مما يدل على  •	%  زيادة مساحة الرقعة الزراعية بالوطن العربي بني عامي 2016م و2017م  بنسبة )0.5 
أن معدل الزيادة يف الرقعة الزراعية ضعيف جدًا ويعزي ذلك أن معظم األراضي الصاحلة للزراعة تتطلب 

مزيد من االستثمار يف البين التحتية الالزمة إلدخال هذه األراضي دائرة اإلنتاج.
( عامليًا،  يقدر معدل االستخدام احلالي للموارد املائية بالوطن العربي  حبوالي )76.6 %( مقارنة بنحو )7.5 %	•
وهذا أحد أخطر مؤشرات العجز املائي.  كما توجد دول عربية تزيد نسبة استخداماتها للموارد املائية عن 
%( من املتاح، وذلك بسبب استخدامها للمياه اجلوفية غري املتجددة )املياه األحفورية( وبالطبع فإن   200(
هذا االستخدام اجلائر للمياه يؤدي إىل تدهور نوعية املياه وارتفاع تكلفة ضخها وعدم استدامة عطاءها 

وبالتالي عدم استدامة املشاريع اليت تعتمد عليها.
	• وجود ضغوط متزايدة على الغابات واملراعي يف الوطن العربي متمثلة يف العوامل الطبيعية من موجات 
جفاف وتصحر باإلضافة إىل االستخدامات واملمارسات غري الرشيدة. مما يدعو إىل ضرورة دعم جهود الدول 
وإدماج  اجلبلية  املناطق  يف  األشجار  وغرس  واملراعي  للغابات  املستدامة  اإلدارة  نظم  تطبيق  يف  العربية 

املراعي والغابات واألشجار يف التنمية الريفية وإسرتاتيجية ختفيف حدة الفقر.
م بنحو    مازالت إنتاجية احلبوب يف الوطن العربي متدنية حيث تبلغ )1.67( طن يف اهلكتار عام 2017	•
أمر  وهذا  التقنية،  الفجوة  بينها  من  عوامل  عدة  إىل  التدني  هذا  ويرجع  عامليًا.  اهلكتار  يف  طن   )3.97(
إنتاجية احلبوب  وخباصة يف  املناطق املطرية ، وذلك لتقليل  املزيد من اجلهود لتحسني  يستدعي بذل 

الفجوة اإلنتاجية بني احلقول البحثية وحقول املزارعني.
( طن للهكتار، وهي أقل من اإلنتاجية العاملية املقدرة   تقدر إنتاجية القمح يف الوطن العربي بنحو )2.64	•
بنحو )3.41( طن للهكتار. وتتفاوت اإلنتاجية بني الدول العربية حيث تبلغ أقصاها يف مصر بنحو )6.74( 
وتونس  اجلزائر  يف  للهكتار  طن  و)1.26(   )1.62( حنو  بني  وترتاوح  املروية،  الزراعة  يف  للهكتار   طن 

واملغرب وذلك بسبب أن معظم االنتاج بتلك الدول يتم حتت نظام الزراعة املطرية.
م(  •	2015  -  2009( الفرتة  ملتوسط  هكتار  ألف   )691.5( من  األرز  مبحصول  املزروعة  املساحة  إخنفاض 
%(، وذلك بسبب السياسات اليت  إلي حنو )672.6( ألف هكتار عام 2017م، أي بنسبة إخنفاض )2.73 
اتبعتها بعض الدول العربية وخاصة مصر املنتج الرئيسي لألرز  واليت تتمثل يف ختفيض املساحة املزروعة 

باألرز لرتشيد استخدام مياه الري.
 إخنفاض إنتاجية الذرة الرفيعة والدخن يف الوطن العربي )0.48( طن هكتار عن املستوي العاملي )1.43	• 
للذرة  املنتجة  العربية  الدول  اإلنتاجية بني  %(. ووتفاوت هذه   66.43( طن للهكتار( بنسبة تقدر بنحو 
املروية، وأدناها يف  الزراعة  للهكتار يف  )4.85( طن  بنحو  أقصاها يف مصر  تبلغ  والدخن، حيث  الرفيعة 
السودان بنحو )0.397( طن للهكتار يف الزراعة املطرية. ويعترب تطوير إنتاج الذرة الرفيعة والدخن يف 
السودان هو أساس تطوير إنتاج احملصول يف الوطن العربي، وزيادة الكميات املنتجة منه ملقابلة الطلب 
املتزايد عليه الستخداماته الغذائية والعلفية. ويتطلب ذلك تعزيز اجلهود العالية لزيادة إنتاجية احملصول 

يف القطاع املطري.
( حيث بلغت اإلنتاجية يف  زيادة إنتاجية قصب السكر  يف الوطن العربي عن مثيلتها عامليًا بنحو )23.12 %	•
الوطن العربي حنو )86.95( طن للهكتار عام 2017م . ووتتفاوت هذه اإلنتاجية بني الدول العربية، حيث 

تبلغ أقصاها يف مصر بنحو )109.28( طن للهكتار، وأدناها يف العراق بنحو )22.34( طن للهكتار.  
(، حيث بلغت إنتاجيته عام  إخنفاض إنتاجية حمصول مشندر السكر عن مثيلتها عامليًا بنسبة )12.35 %	•
2017م يف الوطن العربي حنو )53.23( طن للهكتار. وتتفاوت اإلنتاجية بني الدول العربية حيث بلغت 
اقصاها يف سوريا بنحو )79.83( طن للهكتار، وأدناها يف العراق بنحو )4.78( طن للهكتار. ويتضح من 
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ذلك أن هناك فجوة إنتاجية، ويدعو ذلك إلي ضرورة تطوير نظم إنتاج حمصول الشمندر السكري يف 
الوطن العربي وذلك بتفعيل منظومة البحث واالرشاد الزراعي، ونشر استخدام األصناف احملسنة واألكثر 

مالءمة وحتماًل للجفاف، واملدخالت األخري املناسبة.
يساهم السودان بأكثر من نصف املساحة املزروعــــة بالوطن العربي مبحاصــيل البذور الزيتية )52.62	• 
%(  يف حني يساهم  السودان يف إنتاج الوطن منها بنحو )20.99 %( فقط أي هناك فجوة إنتاجية كبرية يف 
السودان. وعلى الرغم من زيادة إنتاج حماصيل البذور الزيتية إال  إنتاجيتها ال تتناسب مع املساحة املزروعة 
منها اليت تصل إلي حنو )10( مليون هكتار، حيث تنخفض عن مثيلتها عامليًا بنسبة )66.29 %( والبالغة 
األمر  العاملي.  املستوي  على  للهكتار   طن   )2.29( وحنو  العربي  الوطن  يف  للهكتار  طن   )0.772( حنو 
الذي يضع جمموعة الزيوت ضمن اجملموعات الغذائية ذات معدالت االكتفاء الذاتي املنخفضة. وتتفاوت 
املروي،  القطاع  الدول حيث تبلغ أقصاها يف مصر بنحو )5.33( طن للهكتار يف  اإلنتاجية على مستوي 
بينما بلغت أدناها يف السودان بنحو )0.308( طن للهكتار، حيث تزرع معظم مساحة البذور الزيتية يف 
السودان يف القطاع املطري. ويعترب تطوير إنتاج البذور الزيتية يف السودان هو أساس تطوير إنتاجها يف 
املتزايد عليها. ويتطلب ذلك تعزيز اجلهود  الطلب  املنتجة منها ملقابلة  العربي، وزيادة الكميات  الوطن 

احلالية لزيادة إنتاجية حماصيل البذور الزيتية وخباصة يف القطاع املطري. 
	• يف ظل الثروة احليوانية اهلائلة اليت ميتلكها السودان ميكن أن تزيد نسبة مساهمته يف إنتاج اللحوم 
احلمراء بالوطن العربي لينتج حوالي )2( مليون طن يف اطار مساعيه  للنهوض باإلنتاج احليواني وخباصة 
فيما خيتص حبلقيت االنتاج و التسويق. ويف هذا اإلطار قامت املنظمة بطلب من  والية نهر النيل بإعداد 
نهر  بوالية  األخري  واملنتجات احليوانية  اللحوم احلمراء  املتكامل لصادرات  “اجملمع  دراسة جدوي إلنشاء 
النيل”، بطاقة 605 ألف رأس يف العام  )165 ألف رأس أبقار، 300 ألف أغنام، 100 ألف رأس ماعز ، 40 ألف 

رأس أبل(.
	•يعترب إنتاج األمساك يف الوطن العربي متواضعًا يف ظل األمكانات اهلائلة اليت يزخر بها الوطن العربي من 
موارد حبرية ومياه داخلية، فضاًل عن الفرص املتوفرة والكبرية يف جمال االستزراع السمكي سواء كان 
يف املياه املاحلة - البحار واحمليطات - أو يف املياه العذبة من أنهار ومياه داخلية. وتبذل الدول العربية جهودًا 
جادة لزيادة اإلنتاج السمكي عن طريق استخدام التقنيات احلديثة يف االستزراع السمكي وذلك يف 
كل من السعودية وسلطنة ُعمان وتونس والعراق باإلضافة إلي مصر اليت لديها خططًا وبرامج للنهوض 
قناة  بهيئة  السمكي  القومي لالستزراع  املشروع  السمكي، وبصفة خاصة يف  االستزراع  من  باإلنتاج 

السويس.
	• قيمة صادرات الوطن العربي من املنتجات احليوانية والسمكية تعترب متدنية وخباصة يف ظل إمكانات 
بعض الدول العربية وبصفة خاصة السودان الذي ميكنه مضاعفة حجم صادراته من اللحوم واحليوانات 
مليون   )417.69( قيمته  مبا  السودان  يساهم  حيث  املاشية،  من  ميتلكها  ضخمة  ثروة  ظل  يف  احلية  
دوالر من إمجالي قيمة صادرات الوطن العربي من احليوانات احلية البالغة حنو )1328.71( مليون دوالر، 
بينما يساهم بقيمة )59.59( مليون دوالر من إمجالي الصادرات العربية من اللحوم احلمراء البالغة حنو 
)183.21( مليون دوالر  يف عام 2017م. وقد يعزي هذا اإلخنفاض يف مساهمة قيمة صادرات احليوانات 
احلية واللحوم احلمراء إلي ضعف نظم تسويق احليوانات احلية يف الدول املنتجة الرئيسية وتواضع البين 

التحتية ذات العالقة.
	•على الرغم من وجود العديد من املقومات الداعمة لدور فعال للتجارة اخلارجية العربية البينية، مثل التنوع 
يف الثروات الطبيعية واملالية والبشرية، فضاًل عن املوقع االسرتاتيجي الذي يربط بني الشرق والغرب، إال أنه 
من املالحظ ضعف التبادل التجاري البيين العربي سواء يف السلع الكلية أو يف السلع الزراعية والغذائية 

.
 ارتفاع الرقم القياسي ألسعار الغذاء للمستهلك بالوطن العربي عام 2017م مقارنة مبتوسط الفرتة )2010	• 
%(، وذلك على الرغم من إخنفاض الرقم القياسي ألسعار الغذاء على املستوي  - 2015م( بنسبة )35.72 

العاملي.
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	•زيادة متوسط نصيب الفرد من احلبوب والبطاطس واخلضر والسكر مقارنة بنظريتها عامليًا، بينما يقل 

املتوسط العربي عن العاملي يف الزيوت النباتية واللحوم واالمساك واأللبان ومنتجاتها. 
والكاكاو  والنب  املصنعة  الغذائية  السلع  تتضمن  ال  )اليت  الرئيسية  الغذائية  السلع  من  الفجوة  	•قيمة 
2015م( إلي حنو )33.6( مليار دوالر   - والشاي( تراجعت من حنو )39.3( مليار دوالر ملتوسط الفرتة )2009 
 )% 2015م( وحنو )2.6   - %( عن متوسط الفرتة )2009  عام 2017م،  بنسبة إخنفاض بلغت حنو )14.5 
عن عام 2016م. وتساهم جمموعة احلبوب بنحو )50.93 %( من قيمة العجز، بينما تساهم اللحوم احلمراء 
 ،)%  9.46( ،)% وااللبان ومنتجاتها والزيوت النباتية والسكر وحلوم الدواجن والبقوليات بنحو )10.81 
%( لكل منها على التوالي، أي أن هذه السلع جمتمعة تساهم   3.48( ،)%  7.31( ،)%  7.38( ،)%  8.73(
2017م.  وحتقق الدول العربية فائضًا تصديريًا يف بعض  %( من قيمة العجز الغذائي عام  بنحو )98.1 
مليار   )1.5( بنحو  اخلضر  ساهمت  دوالر،  مليار   )2.4( حنو  2017م  عام  يف  قيمته  بلغت  الغذائية  السلع 

دوالر، والفاكهة بنحو )0.83( مليار دوالر.
 ) •	77.21( حنو  2017م  عام  الرئيسية  الغذائية  السلع  جمموعات  من  العربي  اإلنتاج  من  واهلدر  الفاقد  قدر 
%( من إمجالي اإلنتاج من هذه السلع والبالغ حنو )222.16( مليون  مليون طن، ميثل ما نسبته  )34.75 
طن، ويشكل الفاقد يف مرحلة اإلنتاج ومرحلة ما بعد احلصاد والتخزين والتصنيع والتعبئة والتوزيع ما 
نسبته )78.53 %( من إمجالي الفاقد واهلدر من السلع الغذائية الرئيسية، مما يعين أن هناك فواقد كربى 
نوعًا وكمًا حتى قبل أن يصل الغذاء إىل املستهلك بسبب ضعف تقنيات احلصاد وعدم توافر جتهيزات 
التخزين البارد ووسائل النقل املناسبة وسوء املناولة والتعرض للحرارة ولضوء الشمس ووجود نظم تسويق 

غري كفؤة وضعف األطر السياسية والتنظيمية.

متهيد:
تعترب قضية األمن الغذائي من التحديات الرئيسية يف الوطن العربي، فعلى الرغم من توفر املوارد الطبيعية من 
األرض واملياه وكذلك توفر املوارد البشرية، واإلمكانيات املالية على املستوي القومي، فإن الزراعة العربية 
مل حتقق الزيادة املستهدفة يف اإلنتاج ملقابلة الطلب على األغذية، على الرغم من اجلهود اليت بذلتها الدول 
املتوقع خالل  ومن  الغذائية(.  السلع  استرياد  )فجوة صايف  الغذائية  الفجوة  وتقليل  اإلنتاج  لزيادة  العربية 
العقود القادمة نتيجة للتغري املناخي وزيادة اعداد السكان وارتفاع اسعار الغذاء وتزايد اجملهدات البيئية 
أن تكون هناك تأثريات سالبة  على أوضاع األمن الغذائي  لذلك كان من الضروري وضع اسرتاتيجيات 
وسياسات ملواجهة هذه املتغريات شاملة خطط توزيع املياه - لإلستفادة القصوي من املياه - وامناط استخدامات 
الغذاء وسالمته. كما تعد قضية األمن  املواد الغذائية ومعامالت مابعد احلصاد وأسعار  االراضي وجتارة 
الغذائي من القضايا احملورية  اليت أهتم بها العامل بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة حيث مت إدراج 
األمن الغذائي ضمن أهداف التنمية املستدامة 2030 إذ يتعلق اهلدف الثاني بالقضاء على اجلوع وتوفري األمن 
الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة، باإلضافة إلي عالقة باقي مؤشرات التنمية املستدامة 
املرتبطة بالزراعة واألمن الغذائي. ومن هذا املنطلق وبتكليف من اجمللس االقتصادي واالجتماعي باألمانة 
العامة جلامعة الدول العربية تقوم املنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد وإصدار تقرير سنوي حول أوضاع 
األمن الغذائي العربي من أجل متابعة تطورات األمن الغذائي يف الدول العربية، إلطالع أصحاب املعالي وزراء 
الوطن  يف  الغذائي  األمن  بأوضاع  واملهتمني  واملختصني  القرار  ومتخذي  العرب  واالقتصاد  واملالية  الزراعة، 
العربي على هذه التطورات. ويأتي هذا التقرير جمسدًا ملفهوم األمن الغذائي الشامل وهو إتاحة الفرص املادية 
الناس يف كل األوقات للحصول على غذاء كاٍف ومأمون ومغٍذ يليب  واالجتماعية واالقتصادية جلميع 

احتياجاتهم التغذوية وأذواقهم الغذائية، ويكفل هلم أن يعيشوا حياة موفورة بالصحة والنشاط.
ويستعرض التقرير يف أربعة أجزاء رئيسية العوامل املرتبطة بتحقيق األمن الغذائي العربي وحماور األمن 

الغذائي، ومناذج ملشروعات أمن غذائي وجهود املنظمة يف حتسني أوضاع األمن الغذائي.
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متهيد:

تعترب قضية األمن الغذائي من التحديات الرئيسية يف الوطن العربي، فعلى الرغم من توفر املوارد الطبيعية 
من األرض واملياه وكذلك توفر املوارد البشرية، واإلمكانيات املالية على املستوي القومي، فإن الزراعة 
اليت  الرغم من اجلهود  الطلب على األغذية، على  اإلنتاج ملقابلة  املستهدفة يف  الزيادة  العربية مل حتقق 
بذلتها الدول العربية لزيادة اإلنتاج وتقليل الفجوة الغذائية )فجوة صايف استرياد السلع الغذائية(. ومن 
املتوقع خالل العقود القادمة نتيجة للتغري املناخي وزيادة اعداد السكان وارتفاع اسعار الغذاء وتزايد 
اجملهدات البيئية أن تكون هناك تأثريات سالبة  على أوضاع األمن الغذائي  لذلك كان من الضروري 
القصوي  لإلستفادة   - املياه  توزيع  خطط  شاملة  املتغريات  هذه  ملواجهة  وسياسات  اسرتاتيجيات  وضع 
الغذاء  وأسعار  احلصاد  مابعد  ومعامالت  الغذائية  املواد  وجتارة  االراضي  استخدامات  وامناط   - املياه  من 
وسالمته. كما تعد قضية األمن الغذائي من القضايا احملورية  اليت أهتم بها العامل بصفة عامة والدول 
العربية بصفة خاصة حيث مت إدراج األمن الغذائي ضمن أهداف التنمية املستدامة 2030 إذ يتعلق اهلدف 
الثاني بالقضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة، باإلضافة 
إلي عالقة باقي مؤشرات التنمية املستدامة املرتبطة بالزراعة واألمن الغذائي. ومن هذا املنطلق وبتكليف 
من اجمللس االقتصادي واالجتماعي باألمانة العامة جلامعة الدول العربية تقوم املنظمة العربية للتنمية 
األمن  العربي من أجل متابعة تطورات  الغذائي  األمن  بإعداد وإصدار تقرير سنوي حول أوضاع  الزراعية 
الغذائي يف الدول العربية، إلطالع أصحاب املعالي وزراء الزراعة، واملالية واالقتصاد العرب ومتخذي القرار 
التقرير  هذا  ويأتي  التطورات.  هذه  على  العربي  الوطن  يف  الغذائي  األمن  بأوضاع  واملهتمني  واملختصني 
الناس  املادية واالجتماعية واالقتصادية جلميع  الغذائي الشامل وهو إتاحة الفرص  جمسدًا ملفهوم األمن 
يف كل األوقات للحصول على غذاء كاٍف ومأمون ومغٍذ يليب احتياجاتهم التغذوية وأذواقهم الغذائية، 

ويكفل هلم أن يعيشوا حياة موفورة بالصحة والنشاط.
ويستعرض التقرير يف أربعة أجزاء رئيسية العوامل املرتبطة بتحقيق األمن الغذائي العربي وحماور األمن 

الغذائي، ومناذج ملشرواجلزء األول : العوامل املرتبطة بتحقيق األمن الغذائي العربي

الغذائية  السلع  إنتاج  تؤثر يف  اليت  العوامل  من  بالعديد  الشامل  الغذائي مبفهومه  األمن  يرتبط حتقيق 
اإلمكانات  العوامل  تلك  أهم  ومن  واستدامتها.  منها  واالستقادة  عليها  احلصول  وإمكانية  وجتارتها 

املوردية واألداء االقتصادي. 

البشرية: املوارد     -  1

الريفيني: 1 إمجالي السكان والسكان   -  1
التنمية  الوقت غاية  التنمية، وهي يف ذات  العنصر احلاكم والفاعل يف عملية  البشرية  املوارد  تعترب 
وهدفها النهائي. ومن ثم فإن أهمية املوارد البشرية ال تتمثل يف كمها العددي، وإمنا تتجاوزه إلي أبعاد 
وقدرتها  استقرارها  ومدي  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  ومساتها  خصائصها  يف  تتمثل  خمتلفة 
على اإلنتاج. وتقدر أعداد سكان الوطن العربي يف عام 2017م حبوالي )414.83( مليون نسمه منهم 
%( من إمجالي سكان الوطن العربي،  حوالي )163.94( مليون نسمه سكان ريفيني أي حنو )39.52 
2017م(   -  2014( الفرتة  العربي خالل  الوطن  السكان يف  لنمو  السنوي  املعدل  )1(، ويقدر  رقم  جدول 
%( على مستوي العامل، وهذا املعدل مرتفع نسبيًا وتشكل الزيادة  %( مقارنة بنحو )1.25  حنو )1.55 

السكانية  إحدي التحديات اليت تواجه اجلهود التنموية يف الوطن العربي. 
إمجالي  من   )%  37.28( حنو  االوسط  االقليم  سكان   يشكل  العربي،  الوطن  أقاليم  مستوي  وعلى 
%(، يليه اقليم املغرب العربي بنحو  سكان الوطن العربي عام 2017م مبعدل منو سنوي بلغ حنو )1.76 
%( بينما يشكل سكان اقليم شبه اجلزيرة العربية واقليم  %(، مبعدل منو سنوي بلغ )1.36   23.96(
العربي  الوطن  سكان  إمجالي  من  الرتتيب  على   )% و)18.63   ،)%  20.13( حنو  على  العربي  املشرق 
%( ويرجع ارتفاع معدل النموي السنوي يف اقليم شبه اجلزيرة  %( و)1.02  مبعدل منو سنوي بلغ )1.88 

العربية إلي زيادة العمالة الوافدة يف دول االقليم.
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العاملة الكلية والزراعية: القوى    2-1

بلغ إمجالي القوى العاملة الكلية بالوطن العربي يف عام 2017م حنو )134.85( مليون عامل متثل حنو  
%( من إمجالي عدد السكان يف الوطن العربي، بينما بلغ إمجالي القوى العاملة الزراعية حنو   32.51(
)29.76( مليون عامل بنسبة )22.07 %( من إمجالي القوى العاملة الكلية يف الوطن العربي عام 2017م، 
2017م(   - )جدول رقم 2(. وبلغ معدل التغري السنوي للقوي العاملة الكلية والزراعية خالل الفرتة )2014 

%( على الرتتيب.  %(، و)1.23  حنو )2.11 

جدول رقم )1( عدد السكان الكلي وعدد السكان الريفيني باقاليم الوطن العربي خالل الفرتة 2014 – 2017م
 )مليون نسمة (

االقليم
عدد السكان الريفينيإمجالي عدد السكان

20142015201620172014201520162017
74.2475.7276.8377.2823.1625.5825.9526.19املشرق العربي

77.6579.0380.9583.4923.8524.1224.4124.80شبه اجلزيرة العربية
94.2695.8896.6899.3830.2230.8430.6232.11املغرب العربي

144.49147.86151.39154.6779.4577.8679.4480.84األوسط
390.63398.49405.86414.83156.69158.41160.43163.94الوطن العربي

     املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

 )% العاملة الكلية باالقليم االوسط حنو )34.51  القوى  العربي، تشكل   الوطن  أقاليم  وعلى مستوي 
العـــربية بنحو  اقلــيم شــبه اجلزيرة  2017م ، يليه  من القوى الكاملة الكلية بالوطـــن العربي عام 
%(، بينما تشكل القوى العاملة الكلية باقليم املغرب العربي وباقليم املشرق العربي على حنو   25.48(
)24.21 %(، و)15.80 %( على الرتتيب. أما بالنسبة للقوي العـــاملة الزراعية باالقليم األوسط فشكــلت 
%( من إمجــــالي القوى العاملة الزراعية بالوطـــن العربي، ثم اقليم املغــرب العربي بنحــو  حنو )47.12 

%( باقليمي شبه اجلزيرة العربية واملشرق العربي على الرتتيب.  11.36( ،)% %(، وحنو )12.88   28.65(

الناتج احمللي اإلمجالي:  -  2
تشري البيانات الواردة يف اجلدول رقم )3( إلي إخنفاض إمجالي الناتج احمللي اإلمجالي من )2839.5( مليار 
%( بسبب  دوالر عام 2014م إلي )2257.0( مليار دوالر عام 2017م أي بنسبة اخنفاض بلغت حوالي )20.5 
اخنفاض أسعار البرتول واخنفاض العوائد من بعض القطاعات الرئيسية يف بعض الدول العربية مثل قطاع 
اجلزير  شبه  اقليم  الناتج احمللي اإلمجالي. يساهم  أثرت على  اليت  األخرية  نتيجة لألحداث  السياحة وذلك 
%( واقليمي  الناتج احمللي العربي، ويساهم االقليم األوسط بنحو )15  %( من إمجالي  العربية بنحو )59 

%( على الرتتيب. %( و)12  املغرب العربي و املشرق العربي بنحو )14 

جدول رقم )2( إمجالي القوى العاملة الكلية والزراعية باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2014 – 2017م )مليون نسمة (

القوى العاملة الزراعيةالقوى العاملة الكليةاالقليم
 20142015201620172014201520162017

21.0722.0220.6021.313.253.273.303.38املشرق العربي
31.0632.1333.1234.353.533.583.703.83 شبه اجلزيرة العربية 

29.0229.5929.7932.658.3610.788.308.52املغرب العربي
43.1942.9943.7846.5413.2213.3613.6614.02األوسط

124.34126.73127.29134.8528.3630.9928.9529.76الوطن العربي
        املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.
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أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2017
جدول رقم  )3( الناتج احمللي االمجالي والناتج الزراعي )باالسعار اجلارية( خالل الفرتة 2014-2017 

)مليار دوالر(

االقليم
الناتج الزراعى االمجاىلالناتج احمللي االمجالي

20142015201620172014201520162017
365.29307.78293.35278.9316.4011.8911.3210.75املشرق العربي

1687.351430.901382.881334.8626.1326.4927.0627.62شبه اجلزيرة العربية
396.79332.23321.75311.2740.7041.0340.6740.32املغرب العربي

390.05431.13381.55331.9759.7268.6065.3362.06األوسط
2839.482502.042379.532257.03142.96148.01144.38140.75الوطن العربي

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

الزراعي: الناتج احمللي   -  3
حيتل القطاع الزراعي أهمية متقدمة يف العديد من الدول العربية لقدرته على توفري منتجات غذائية 
ضرورية إلشباع احلاجات األساسية للسكان وفرص عمل لشرحية كبرية من العاملني بلغت خالل 
عام 2017م حوالي  )29.76( مليون فرصة عمل  فضاًل عما يسهم به هذا القطاع يف إمجالي الصادرات 

وما ينتجه من سلع يستخدم بعضها كمدخالت أساسية  للعديد من الصناعات الغذائية  التحويلية.
%( عن عام  2017 حبوالي )140.75( مليار دوالر أي برتاجع نسبته )2.5  الزراعي يف عام  الناتج  يقدر 
%( من الناتج احمللي اإلمجالي، وهي نسبة تكاد  2016م،  وميثل الناتج الزراعي يف عام 2017م )6.24 
تكون مستقرة خالل األعوام الثالثة املاضية. وتتفاوت نسبة مساهمة القطاع الزراعي يف الناتج احمللي 
اإلمجالي يف املنطقة العربية من اقليم إلي أخر حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع الزراعة يف الناتح احمللي 
 )%  3.85( العربي وحنو  املغرب  باقليم   )%  12.95( %( وحنو   18.69( اإلمجالي باالقليم االوسط حنو 
%( باقليم شبه اجلزيرة العربية وذلك إلرتفاع نسبة  باقليم املشرق العربي، بينما يساهم بنحو )2.07 
لعام  الزراعي  الناتج  لتقديرات  ووفقًا  والسياحة.  والتعدين  البرتول  مثل  األخري  القطاعات  مساهمة 
2017م، يتصدر السودان قائمة الدول العربية فيما يتعلق مبساهمة القطاع الزراعي يف الناتج احمللي 
القمر   جزر  ثم   ،)%  34.89( بنسبة  موريتانيا  تليه   ،)%  36.03( حوالي  نسبته  بلغت  حيث  اإلمجالي، 
بنسبة )29.65 %( واليمن )27.56 %( فيما تراوحت نسبته يف كل من تونس ومصر واجلزائر والصومال 
%(. وتنخفض تلك النسبة يف دول جملس التعاون اخلليجي بسبب  %( و)15.21  واملغرب مابني )7.23 
%( يف السعودية . هذا وقد  %( يف قطر و)2.75  حمدودية املوارد الزراعية بها، اذ ترتاوح ما بني )0.21 
طرأت  بعض التطورات على الناتج الزراعي يف الدول العربية يف عام 2017م  مقارنة مع العام السابق، إذ 
سجل الناتج الزراعي زيادة ملحوظة يف بعض الدول العربية منها: موريتانيا وسلطنة عمان والبحرين 
التحسن  هذا  موريتانيا. ويرجع  %( يف  و)14.64  %( يف جيبوتي   6.61( تراوحت بني  بنسب  وجيبوتي 
اليت طبقتها  الزراعية  السياسات  املتقدمة, وإىل  التقانة  الزراعية وإستخدام  الرقعة  الناتج إىل زيادة  يف 
بعض الدول وإعطاء التسهيالت للقطاع اخلاص. وباملقابل إخنفض الناتج الزراعي يف عدد آخر من الدول 
%( يف  العربية مثل: سوريا وتونس ومصر وليبيا وفلسطني والعراق واجلزائر بنسب تراوحت بني )1.24 
%( يف سوريا، ويعود هذا الرتاجع إىل األحوال املناخية غري املواتية وإىل األوضاع األمنية  اجلزائر و)28.04 

غري املستقرة يف بعض  الدول.  

الناتج احمللي اإلمجالي والزراعي: الفرد من  - متوسط نصيب   4
بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي بالوطن العربي عام 2017م حنو )5441( دوالر للفرد 
مقارنة بنحو )5863( دوالر للفرد عام 2016م ويرجع ذلك لالخنفاض احلادث يف الناتج احمللي االمجالي 
2017م حنو  العربي عام  الوطن  الزراعي يف  الناتج  من  الفرد  بلغ نصيب  بينما  السكان.  وزيادة عدد 

%(، جدول رقم )4(. )339.3( دوالر مقارنة  بنحو  )355.7( دوالر يف عام 2016م باخنفاض قدره )4.6 
اقليم املغرب العربي بنحو  الزراعي من أقليم ألخر حيث بلغ أقصاه يف  الناتج  الفرد من  ويتفاوت نصيب 

)325.1( دوالر للفرد عام 2017م وأدناه يف اقليم املشرق العربي بنحو )152.5( دوالر للفرد.    
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أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2017
2017م  - جدول  رقم )4( متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجالي والناتج الزراعي خالل الفرتة 2014 

)باالسعار اجلارية(
)دوالر/فرد(

االقليم
متوسط نصيب الفرد من  الناتج الزراعيمتوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجالي

20142015201620172014201520162017

4734.194299.394085.963920.89198.31160.87155.80152.51 املشرق العربي
35146.6428072.6826190.9324285.45232.76230.25235.20237.88 شبه اجلزيرة العربية 

3406.742992.792810.512617.52325.63354.25339.22325.05املغرب العربي
1629.591778.661665.011558.12271.11292.40283.34275.35األوسط

7240.766278.835862.995440.89363.27371.42355.73339.29الوطن العربي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

الطبيعية: املوارد    -  5
تقع املنطقة العربية ضمن تصنيف األراضي اجلافة وشديدة اجلفاف، ويسود فيها املناخ الصحراوي وشبه 
الصحراوي، إذ تشكل األراضي املتصحرة  واملهددة بالتصحر حنو )80 %( من إمجالي مساحة الوطن العربي.  
ويسود مناخ البحر األبيض املتوسط يف املناطق الساحلية اليت تطل على البحر املتوسط، كما يسود املناخ 
املداري وشبه املداري يف دول عربية أخرى.  وتتعرض املنطقة بشكل عام لتغريات مناخية خمتلفة تتمثل 

يف موجات اجلفاف املتكررة والعواصف الرملية والفيضانات والسيول.
 تشري اخلصائص البيئية للمنطقة إىل حمدودية موارد املياه العذبة، إذ أنها تعد من مناطق الفقر املائي )أقل 
من 1000 مرت مكعب من املياه/ للفرد/ السنة(، وتشكل ندرة املياه قضية بيئية رئيسية يف معظم الدول 
متزايدًا  ضغطًا  يشكل  الذي  احلرارة  درجات  وارتفاع  وتذبذبه،  املطري  اهلطول  الخنفاض  نسبة  العربية 
على النظم االيكولوجية. والذي ينتج عنه تزايد الرقعة املتصحرة وتسارع وترية تدهور األراضي، وبالتالي 
تقلص مساحة األراضي الصاحلة للزراعة مما ينعكس على زيادة معدالت اهلجرة من الريف إىل احلضر 
واخنفاض التنوع احليوي بسبب تدهور املوارد، األمر الذي يهدد بفقد العديد من األنواع النباتية واحليوانية 

املهمة يف سلسلة الغذاء.

املوارد األرضية:  1  -  5

1 املساحة اجلغرافية والزراعية:  -  1  -  5
)1345.28( مليون هكتار   العربي تبلغ حنو   للوطن  املساحة اجلغرافية  أن   )5( تشري بيانات اجلدول رقم 
%( بينما  %(ويليه األقليم األوسط بنحو )26.33  تشكل مساحة اقليم املغرب العربي منها حنو )44.99 
%(على الرتتيب. وبلغت  %( و)5.40  يساهم اقليم شبه اجلزيرة العربية وأقليم املشرق العربي حنو )23.29 
%( من   5.38( )72.36( مليون هكتار  متثل حنو  2017م حنو  العربي يف عام  بالوطن  الزراعية  املساحة 
إمجالي املساحة اجلغرافية للوطن العربي. ويشري الشكل رقم )1( أن املساحة الزراعية عام 2017م باالقليم 
%( من إمجالي املساحة الزراعية يف الوطن العربي، يليه أقليم املغرب العربي  األوسط تبلغ نسبتها حنو )47 
%( على  %( و)4  %( وبينما بلغت يف اقليم املشرق العربي واقليم شبه اجلزيرة العربية حنو )15  بنحو )34 
التوالي. وهذا يشري إلي توفر املوارد الزراعية من مياه وأراضي صاحلة للزراعة يف االقليم األوسط وأقليم املغرب 
%(، بينما تعاني بقية  االقاليم من ظاعرة التصحر وشح املياه وتدهور األراضي الزراعية.  العربي بنحو )81 
كما يتضح أن هناك زيادة يف مساحة الرقعة الزراعية بالوطن العربي بني عامي 2016م و2017م بلغت 
%(، مما يدل على أن معدل الزيادة يف الرقعة الزراعية ضعيف جدًا ويعزي ذلك أن معظم األراضي   0.5(

الصاحلة للزراعة تتطلب مزيد من االستثمار يف البين التحتية الالزمة إلدخال هذه األراضي دائرة اإلنتاج.
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املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2017
جدول رقم )5 ( املساحة اجلغرافية واملساحة الزراعية باقاليم الوطن العربي خالل الفرتة 2015-2017م 

)مليون هكتار(

املساحة اجلغرافيهاالقليم
املساحة الزراعية

201520162017
72.6111.729.7610.67املشرق العربي

313.263.043.043.02شبه اجلزيرة العربية
605.1725.3125.1324.59املغرب العربي

354.2334.1034.1034.08األوسط
1345.2874.1772.0372.36الوطن العربي

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم  )1( مساهمة أقاليم الوطن العربي يف إمجالي مساحة األراضي الزراعية عام 2017م

الفرد من املساحة اجلغرافية والزراعية: 2  متوسط نصيب   -  1  -  5
حنو  2017م  عام  العربي  الوطن  مستوي  على  والزراعية  اجلغرافية  املساحة  من  الفرد  نصيب  متوسط  بلغ 
 )6.09( بنحو  العربي  املغرب  اقليم  يف  أقصاه  بلغ  األقاليم  مستوي  على  أما  فرد.  هكتار/  و)0.17(   )3.24(
و)0.25( هكتار/فرد من املساحة اجلغرافية والزراعية على التوالي، بينما بلغ أدناه يف اقليم املشرق العربي 
باقليم شبه اجلزيرة  )0.04( هكتار /فرد  )0.94( هكتار/فرد، وحنو  بالنسبة للمساحة اجلغرافية بنحو 

العربية بالنسبة للمساحة الزراعية، جدول رقم )6(.

جدول رقم )6( تطور متوسط نصيب الفرد من  املساحة اجلغرافية و الزراعية بأقاليم الوطن العربي 
2017م  - خالل الفرتة 2015 

االقليم

متوسط نصيب الفرد من املساحة )هكتار(

الزراعيةاجلغرافية

201520162017201520162017
0.960.950.940.150.130.14املشرق العربي

3.963.873.750.040.040.04 شبه اجلزيرة العربية 
6.316.266.090.260.260.25املغرب العربي

2.402.342.290.230.230.22األوسط
3.383.313.240.190.180.17الوطن العربي

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

وبالنظر لنصيب الفرد من املساحة اجلغرافية والزراعية بالوطن العربي واألقاليم املختلفة يالحظ أن هناك 
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أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2017
2017م بسبب زيادة عدد السكان،حيث إخنفض متوسط نصيب الفرد من   - تناقص خالل الفرتة 2015 
الرقعة الزراعية من )0.19( هكتار عام 2015م إىل حنو )0.17( هكتار عام 2017م،  وهذا يدل على أن 
منها  أسباب  لعدة  وذلك يرجع  السكان  يف عدد  الزيادة  نسبة  من  أقل  الزراعية  الرقعة  يف  الزيادة  نسبة 
التصحر وضعف االستثمار يف البنية التحتية املطلوبة إلدخال مزيد من املساحات حتت دائرة اإلنتاج.  وهلذا 
طريق  عن  العربية  الدول  تدخل  يسلتزم  مما  العربية  الدول  يف  الغذاء  إتاحة  على  كبرية  انعكاسات 
التوسع األفقي باالستثمار يف استصالح األراضي وزيادة الرقعة املزروعة من جهة والتوسع الرأسي عن طريق 

استخدام األصناف العالية اإلنتاجية واملقاومة للجفاف والتغريات املناخية من جهة أخري. 

املائية: املوارد   2  -  5
تتصف املوارد املائية يف املنطقة العربية بالندرة سواء بصورة مطلقة من حيث تدني متوسط نصيب الفرد 
من مساحة اليابسة، فإنه حيتوي على )0.7 %( فقط من إمجالي املياه السطحية اجلارية يف العامل، ويتلقي 
%( فقط من إمجالي أمطار اليابسة. ويرتتب على ذلك أن متوسط نصيب اهلكتار الواحد من املياه   2.1(
%( يف حالة  %( وتصل إلي )1.5  السطحية اجلارية يف الوطن العربي مقارنًا باملستوي العاملي يبلغ )1.15 
إضافة متوسط اهلطول املطري السنوي، يضاف إلي ذلك أن نسبة كبرية من املوارد املائية املتاحة تتعرض 
إما للفقد أو لتدهور النوعية ألسباب عديدة، ويبلغ مقدار املياه املتاحة للفرد يف املنطقة العــــربية حواىل 
)800( م3 يف العام مقارنة باملتوسط العاملي والذي يزيد عن )7000( م3. وبصفة عامة فإن العرض احلالي 
للموارد املائية يف الوطن العربي يتسم بالثبات النسيب، حيث تقدر املوارد املائية يف الوطن العربي من كافة 
مكعب  مرت  مليار   )160( حوالي  منها  يستخدم  السنة،  يف  مكعب  مرت  مليار   )257.5( حبوالي  املصادر 
%( يف الزراعة  %( من إمجالي املوارد املائية املتاحة، يستغل منها حنو )90  جلميع األغراض بنسبة )62.1 

%( يف الصناعة واالستعماالت املنزلية.  و)10 
واملياه  السطحية  واملياه  األمطار  هي  تقليدية  منها  ثالثة  العربي،  الوطن  يف  للمياه  مصادر  مخسة  يوجد 
 )% اجلوفية، ويبلغ إمجالي املوارد التقليدية )245.6( مليار مرت مكعب باستثناء األمطار  بنسبة )95.4 
من إمجالي املوارد املائية املتاحة يف الوقت الراهن . واثنان غري تقليديني هما مياه التحلية ومياه التنقية )املياه 
املوارد  املائية املتاحة. وتقدر  املوارد  %( من إمجالي  املعاجلة( بنحو )11.9( مليار مرت مكعب، بنسبة )4.6 
%( من إمجالي املوارد املائية  املائية السطحية  بنحو )209.2( مليار مرت مكعب أي تشكل حوالي )81.2 
%(، أما بالنسبة للموارد غري التقليدية  فتمثل كاًل  يف الوطن العربي، ومتثل املياه اجلوفية حوالي )14.1 
%(  على الرتتيب من إمجالي املوارد املائية يف  %( و)0.9  من موارد املياه املعاجلة وموارد التحلية حنو )0.38 
 )%  49.7( حنو  على  االوســــــط  االقليم  يستحوذ  العربي،  الوطن  أقاليم  مستوي  وعلى  العربي.   الوطن 
%( بينما   26.1( العربي على حنو  املشرق  اقليم  العربي، يليه  الوطن  املتاحة يف  املائية  املوارد  من إمجالي 
%( على الرتتيب  %(، و)6.1  يستحوذ اقليم املغرب العربي واقليم شبه اجلزيرة العربية على حنو )18.2 
من إمجالي املوارد املائية املتاحة يف الوطن العربي، جدول رقم )7(. وتقدر مجلة مياه األمطار على املنطقة 
العربية بنحو )1384( مليار مرت مكعب سنويًا، ويوضح الشكالن  )2( و)3(  واجلدول رقم )8( معدالت 

هطول األمطار على الدول العربية  عام 2016م .  

جدول رقم )7( املوارد املائية يف الوطن العربي )مليار مرت مكعب(

االقليم
املياه غري التقليديةاملياه اجلوفيةاملياه السطحية

إمجالي املياه 

املتاحة

نسبة من إمجالي 

املياه املتاحة

)%(الكمية)%(الكمية)%(الكمية)%(الكمية
66.951320.1090.30.0480.467.10826.1املشرق العربي

10.46151.7124.73.5713015.7446.1 شبه اجلزيرة العربية 
41.845204.37012.0595.5.046.81018.2املغرب العربي

89.9664330.22483.07.68964.6127.87949.7األوسط
209.22310036.41510011.903100257.541100الوطن العربي

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير  السنوي ألوضاع األمن الغذائي، أعداد خمتلفة.
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جدول رقم )8( معدالت تساقط األمطار على الدول العربية خالل شهور عام 2016م )باملليمرت(

ديسمربنوفمرباكتوبرسبتمرباغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفربايرينايرالدولة 
اجملموع 
السنوى

92.120.01.70.50.10.00.00.00.224.921.99.9238.5األردن

23.10.30.60.00.10.00.00.10.30.06.81.432.7اإلمارات

1.12.88.60.00.00.00.00.00.00.047.60.060.1البحرين

25.018.639.927.126.45.30.30.841.945.345.110.0285.6تونس

38.450.586.142.936.54.82.22.218.714.960.653.4405.9اجلزائر

253.0255.0278.0204.066.044.039.021.014.015.050.0153.01392.0جزر القمر

1.00.70.01.00.00.00.022.40.00.031.065.9122.0جيبوتي

0.01.00.0125.817.56.78.118.00.00.016.60.0193.7السعودية

0.00.00.00.023.145.998.094.660.713.10.00.0325.1السودان

362 - - - - - - - - - - - -سوريا

2.1130.021.369.183.240.510.819.035.1108.4149.129.9485.8الصومال   

14.117.728.01.51.60.20.00.83.567.135.436.7205.4العراق

7.86.861.713.50.84.95.24.41.84.70.50.8107.7عمان

101.6141.625.910.70.00.00.00.00.00.04.0297.3581.1فلسطني

77.7 - - - - - - - - - - - -قطر

9.737.411.36.40.90.00.00.00.00.01.117.142.9الكويت

223.072.388.341.026.30.00.00.08.00.244.5276.3774.5لبنان

60.228.715.56.98.20.64.16.24.024.125.422.6153.7ليبيا

25.39.62.62.60.00.00.00.00.024.328.532.978.5مصر

59.032.6130.045.020.44.09.16.936.2102.1102.316.5542.4املغرب

0.00.00.00.00.01.437.291.263.020.90.00.0213.7موريتانيا

16.510.726.337.885.087.671.7100.153.021.213.234.1333.3اليمن
بيانات تساقط األمطار يف سوريا وقطر على مستوي شهور السنة غري متاحة

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )2( معدالت تساقط األمطار على الدول العربية خالل شهور عام 2016م )باملليمرت(
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شكل رقم )3( معدالت تساقط األمطار على الدول العربية عام 2016م )باملليمرت(

احلالي  االستخدام  يبلغ  حني  يف   )%  7.5( حبوالي  املائية  للموارد  العاملي  احلالي  االستخدام  معدل  ويقدر 
نسبة  تزيد  عربية  دول  يوجد  املائي.   العجز  مؤشرات  أخطر  أحد  وهذا   )%  76.6( العربية  املائية  للموارد 
املتجددة  املتاح، وذلك بسبب استخدامها للمياه اجلوفية غري  %( من  املائية عن )200  استخداماتها للموارد 
)املياه األحفورية( وبالطبع فإن هذا االستخدام اجلائر للمياه يؤدي إىل تدهور نوعية املياه وارتفاع تكلفة 

ضخها وعدم استدامة عطاءها وبالتالي عدم استدامة املشاريع اليت تعتمد عليها)1(.

الزراعية: املوارد   3  -  5

 5 - 3 - 1  إمجالي املساحة الصاحلة للزراعة:
تقدر املساحة الصاحلة للزراعة يف الوطن العربي عام 2017م بنحو )220.13( مليون هكتار ، يستغل منها 

%(، جدول رقم )9( . فعليًا يف الزراعة حنو )72.36( مليون هكتار تشكل ما نسبته )32.78 
أما على مستوي االقاليم تبلغ املساحة الصاحلة للزراعة يف االقليم األوسط حنو )123.18( مليون هكتار 
ما  منها  ويستغل  العربي،  بالوطن  للزراعة  الصاحلة  املساحة  إمجالي  من   )%  55.96( نسبته  ما  تشكل 
%( فقط، معظم األراضي الصاحلة للزراعة والغري مستغلة داخل االقليم األوسط ترتكز  نسبته )27.67 
االقليم  داخل  للزراعة  الصاحلة  املساحة  مجلة  من   )% و)47.84   )50.38%( بنسبة  والصومال  السودان  يف 
االوسط على الرتتيب. بينما بلغت املساحة الصاحلة للزراعة يف اقاليم شبه اجلزيرة العربية واملغرب العربي 
نســبته  ما  الزراعة  يف  منها  يستغل  هكتار،  مليون  و)23.49(  و)32.67(   )40.79( حنو  العربي  واملشرق 
%( على الرتتيب. معظم األراضي الصاحلة للزراعة والغري مستغله داخل  %( و)45.52  %( و)75.28   7.40(
  )% %( و)5.81  اقليم شبه اجلزيرة العربية ترتكز يف السعودية وسلطنة ُعمان واليمن  بنسبة )90.57 

%( من مجلة املساحة الصاحلة للزراعة داخل االقليم، شكل رقم )4(. و)3.47 

)1( خالد أبو زيد، حممد الرودي، سيداري، اجمللس العربي للمياه )2014(. التقرير الثاني للوضع املائي يف املنطقة العربية – 

ISSN: 2357 0318 , ISBN: 978 977 90 38063 ،2012، برنامج املوارد املائية – سيداري و اجمللس العربي للمياه
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جدول رقم )9( استخدامات األراضي يف الوطن العربي واألقاليم خالل الفرتة 2015-2017م )مليون هكتار(

الوطن العربياألوسطاملغرب العربيشبه اجلزيرة العربيةاملشرق العربيالبيان

مساحة 
احملاصيل 
املستدمية

املطريه
20151.060.234.360.135.78
20161.070.234.380.145.81
20171.070.234.360.145.80

املرويه
20150.570.601.581.093.85
20160.560.601.601.083.84
20170.540.591.611.083.83

مساحة 
احملاصيل 
املومسية

املطريه
20154.540.4311.8422.2539.06
20162.860.4311.7716.2131.27
20174.060.4310.4610.1525.10

املرويه
20152.531.441.854.3610.18
20162.391.441.894.279.99
20172.261.431.894.179.74

املساحة املرتوكه
20153.010.345.676.2715.30
20162.880.355.4812.4021.11
20172.750.346.2618.5427.88

مساحة  الغابات
20151.673.9311.1625.6942.45
20161.813.9311.1124.5641.41
20171.683.9311.2025.2442.05

مساحة املراعي
201512.53178.8489.7490.39371.50
201612.53178.8489.6390.39371.39
201712.53178.8489.1790.39370.93

إمجالي املساحة 
الزراعية املستغلة

201511.723.0425.3134.1074.17
20169.763.0425.1334.1072.03
201710.673.0224.5934.0872.36

املساحات الزراعية 
الصاحلة غري املستغلة

20158.8937.797.6989.10143.47
201610.8537.787.9889.10145.72
201712.8237.778.0889.10147.77

مجلة مساحة الصاحلة 
للزراعة

201520.6140.8333.00123.21217.64
201620.6140.8133.12123.21217.75
201723.4940.7932.67123.18220.13

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )4( مساهمة األقاليم العربية يف إمجالي  املساحة الصاحلة للزراعة والغري مستغلة عام 2017م

أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
2017
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املزروعة: 5-3-2 املساحة 
بالقطاع  منها  يزرع   ، هكتار  مليون   )72.36( حنو  2017م  عام  العربي  الوطن  يف  املزروعة  املساحة  بلغت 
%(،  بينما يزرع  بالقطاع املروي حنو )13.57( مليون هكتار. وحنو )27.9( مليون  املطري ما نسبته )69.5 
او بعض  احد  التى اليتم استغالهلا فى  الزراعية  االراضى  املساحات من  هكتار مساحات مرتوكة تشمل 

املواسم لعدم كفاية مياه الرى او الستعادة قدرتها االنتاجية او السباب اخرى.
املناخية  التقلبات  من  لكثري  عرضة  وهي  مطرية  زراعة  العربية  الزراعة  من   )%  70( حوالي  أن  ويتضح   
والتباين يف معدالت سقوط األمطار، مما يتطلب تبين التقانات اليت تالئم التغريات املناخية وشح األمطار واليت 
تشتمل على تقانات حصاد املياه واستخدام االصناف سريعة النضج واملقاومة للجفاف يف املناطق الزراعية 
البعلية للعمل على استقرار معدالت اإلنتاجية وزيادتها. وفيما يلي نوضح املساحات املزروعة بالقطاعني 

املطري واملروي على مستوي األقاليم يف الوطن العربي:
- مساحة احلاصالت  املستدمية:

تتمثل الزراعات املستدمية يف األشجار املعمرة واليت تشمل أشجار الفاكهة والتمور ومزراع الزيتون والصمغ 
العربي واحملاصيل املعمرة.

أ-  املطرية: 
يتضح من اجلدول رقم )9( أن مساحة الزراعات  املستدمية يف القطاع املطري )البعلى( بالوطن العربي  بلغت 
حنو )5.8( مليون هكتار عام 2017م يزرع منها حنو )4.36( مليون هكتار يف اقليم املغرب العربي تشكل 
%( باقليمي شبه  %( و)2.41  %( يف اقليم املشرق العربي وحنو )3.97  %( وحنو )18.45  ما نسبته )75.17 
اجلزيرة العربية واالوسط على التوالي. شهدت املساحات املستدمية املطرية خالل الثالث أعوام املاضية زيادة 
قليلة على مستوي الوطن العربي وذلك بسبب هجرة بعض السكان الريفيني إلي املدن مما أدي إلي انعاش 

هذا  القطاع.
ب -  املروية: 

بلغت مساحة احملاصيل املستدمية يف القطاع املروي بالوطن العربي عام 2017م حنو )3.83( مليون هكتار، 
أما على مستوي االقاليم فقد بلغت حنو )1.61( و)1.08( مليون هكتار باقليمي املغرب العربي واالوسط 
على الرتتيب، يف حني بلغت حنو )0.59( و) 0.54( مليون هكتار باقليمي شبه اجلزيرة العربية واملشرق 
املروية  وذلك يرجع  املستدمية  املساحات  تناقص يف  أن هناك  )9(. يتضح  رقم  التوالي، جدول  العربي على 
لشح مياه الري وعدم االستقرار لسكان الريف يف بعض دول االقاليم، باإلضافة إلي التعدي على األراضي 
اليت  املطرية  املومسية  الغذاء من احملاصيل  من  املتاح  وبالتالي  اإلنتاج  بالبناء، مما يؤثر على حجم  الزراعية 

يعتمد عليها غالبية السكان الريفيني يف الوطن العربي.
-  مساحة احملاصيل املومسية:

أ-  املطرية: 
تشمل الزراعات املطرية يف الوطن العربي احملاصيل املومسية غري املعمرة مثل الذرة والفول والسمسم وزهرة 
الشمس. وتقدر مساحة احملاصيل املومسية يف القطاع املطري بالوطن العربي يف عام 2017م حنو )25.10(
مليون هكتار، منها حنو )10.46( مليون هكتار يف اقليم املغرب العربي، وحنو )10.15( مليون هكتار 
يف االقليم  األوسط وحنو )4.06(  مليون هكتار يف اقليم املشرق العربي بينما يزرع حنو )0.43( مليون 
هكتار يف اقليم شبه اجلزيرة العربية. هناك تناقص يف مساحات الزراعات املومسية املطرية خالل الثالث 

%( وذلك بسبب شح األمطار وعدم استقرار السكان يف بعض مناطق االقليم. سنوات األخرية بلغ )38 

أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
2017
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ب -  املروية:

تشتمل الزراعات املومسية املروية بالوطن العربي على حماصيل القطن والقمح والذرة واخلضروات واألعالف 
وغريها، وبلغت مساحة هذه احملاصيل عام 2017م حنو )9.74( مليون هكتار ، أما على مستوي االقاليم 
املشرق  اقليم  يف  هكتار  مليون   )2.26( وحنو  االوسط  باالقليم  هكتار  مليون   )4.17( حنو  بلغت  فقد 
العربي، يف حني بلغت حنو )1.89( و)1.43( مليون هكتار باقليمي املغرب العربي وشبه اجلزيرة العربية 
 )% على التوالي. وهناك تناقص يف املساحات املومسية املروية خالل الثالث أعوام املاضية بلغت نسبته )15 
أثر على مستوي  له  املروية. والذي يتوقع أن يكون  الزراعات  الري ببعض مناطق  والذي يعزي لشح مياه 

اإلنتاج من احملاصيل املروية وبالتالي املتاح من الغذاء من اإلنتاج احمللي.
- املساحات املرتوكة )البور(:

يف  املواسم  بعض  يف  املستغلة  غري  أو  املرتوكة  املساحات  يف  زيادة  هناك  أن   )9( رقم  اجلدول  من  يتضح 
 )% أراضي احملاصيل املومسية املطرية واملروية خالل الثالث سنوات األخرية بلغت نسبة الزيادة فيها )82 
مما يدل على تناقص املساحات املزروعة املطرية واملروية بالوطن العربي وبالتالي تناقص اإلنتاج أخذين يف 

االعتبار اإلنتاجية املتدنية هلذه احملاصيل مقارنة ببقية دول العامل.

الغابية:  املوارد    4-5
%( فقط  بلغت مساحة الغابات بالوطن العربي عام 2017م حنو )42.05( مليون هكتار ، تشكل حنو )3 
%( من مساحة الغابات يف العامل. أما على مستوي االقاليم فقد بلغت  من مساحة الوطن العربي، وحوالي )1 
الغابات  مساحة  مجلة  %(من   60.02( نسبته  ما  تشكل  األوسط  باالقليم  هكتار  مليون   )25.24( حنو 
 ،  )%  26.63( بنسبة  هكتار  مليون   )11.20( حنو  العربي  املغرب  اقليم  يف  بلغت  بينما  العربي،  بالوطن 
العربي على  العربية واملشرق  باقليمي شبه اجلزيرة  )3.93( و)1.68( مليون هكتار  يف حني بلغت حنو 
%( من مساحة غابات الوطن العربي يف السودان، بينما جند ما نســـــــبته  التوالي. ويرتكز حوالي )44 
%( تتوزع على أربعة دول عربية هي: الصومال واجلزائر  واملغرب والسعودية.  ويوضح اجلدول  رقم   45(
)10( معدل التغري يف مساحات الغابات يف الدول العربية للعام 2017م مقارنة بالعام 2015م حيث ان غالبية 
جململ  التغري  معدل  وبلغ  متفاوتة  ومبعدالت  الغابات  مساحات  يف  ملحوظا  تناقصا  سجلت  العربية  الدول 
%( خالل الفرتة ) 2015-2017م(، مما يعد مؤشر إلي إجتاه  مساحات الغابات يف الدول العربية حنو )0.96 
تدهور املوارد الطبيعية يف ظل التغريات املناخية والبيئية اليت يواجهها العامل. وقد لوحظ تغري إجيابي يف 

مساحة الغابات يف عدد من الدول العربية مثل جيبوتي والصومال والعراق وليبيا.

جدول رقم )10( مساحة الغابات يف الدول العربية لألعوام 2015 -2017م )ألف هكتار(

الدولة
)%( التغري  بني عامي 2015 مساحة  الغابات 

و2017م 201520162017
)7.88(97.5082.1389.82األردن

322.60322.60322.600اإلمارات
0.600.600.600البحرين
)57.4 (1041.00742.08443.163تونس
)3.0 (4220.314090.994090.009اجلزائر
37.0037.0037.000القمر

5.606.006.4014.28جيبوتي   
270027002700.000السعودية
)3.15(19209.9018000.0018604.95السودان
586.11586.11586.110سوريا

63636439.86516.602.41الصومال 
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الدولة

)%( التغري  بني عامي 2015 مساحة  الغابات 
و2017م 201520162017

825.001095.75960.3816.41العراق
354354354.000عمان

28.0028.0028.000فلسطني
0.400.400.400قطر

)64.48(6.252.222.22الكويت  
)86.29(137.3018.8218.82لبنان

217.00600.00983.00352.99ليبيا    
73.0073.0073.000مصر

5632.005632.005632.000املغرب
48.0048.0048.000موريتانيا

549.00549.00549.000اليمن
0.9 (42453.5841408.5142046.06اجملموع  6(

القيمة بني األقواس تشري إلي قيم سالبة
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

بأهمية  الغابية  املوارد  الغابية، وبالرغم من ذلك تتمتع هذه  مواردها  العربية مبحدودية  املنطقة  وتتصف 
خاصة إذ تساهم يف خفض حدة الفقر، وتوفري األعالف للثروة احليوانية الزراعية والربية، حيث توفر الغابات 
%( من االحتياجات العلفية يف بعض الدول العربية مثل السودان و املغرب. كما تلعب الغابات  حنو )40 
دورًا هامًا يف احملافظة على الرتبة من عوامل التعرية والكثبان الرملية ووقف زحف الصحراء واالجنراف 
بواسطة مياه األمطار والسيول، باإلضافة إىل زيادة نفاذ املياه إىل باطن األرض وزيادة املخزون اجلويف من 
املياه، ومقاومة الزحف الصحراوي وحفظ التوازن البيئي بشكل عام باإلضافة إىل دورها يف توفري املتطلبات 
األخرى للمواطنني مثل الصيد والرتفية وغريها. وتوفر الغابات منتجات غابية خمتلفة تتمثل يف األخشاب 
واملنتجات غري اخلشبية منها ذات أهمية اقتصادية كبرية للدول مثل الصمغ العربي يف مجهورية السودان، 
توفره  وما  العمل  فرص  وتوفري  النحل،  وعسل  واألعالف  الثمار  من  وغريها  املغربية  اململكة  يف  والفلني 
العامة واملسطحات اخلضراء.  وأوضحت  املتنزهات  تتمثل يف  بيئية  البيئة احلضرية وخدمات  من حتسني 
العديد من الدراسات السابقة واليت أعدتها املنظمة العربية للتنمية الزراعية الضغوط املتزايدة الواقعة على 
الغابات واملراعي يف الوطن العربي املتمثلة يف العوامل الطبيعية من موجات جفاف وتصحر باإلضافة إىل 
نظم  تطبيق  يف  العربية  الدول  جهود  دعم  ضرورة  إىل  يدعو  مما  الرشيدة.  غري  واملمارسات  االستخدامات 
اإلدارة املستدامة للغابات واملراعي وغرس األشجار يف املناطق اجلبلية وإدماج املراعي والغابات واألشجار يف 

التنمية الريفية وإسرتاتيجية ختفيف حدة الفقر.

5-5   املوارد الرعوية: 
يتضح من اجلدول رقم )9( أن املراعي الطبيعية عام 2017م تغطي مساحات تقدر حبوالي )370.93( مليون 
هكتار، متثل حنو )27.59 %( من املساحة اإلمجالية للوطن العربي. وتكمن أهمية املراعي يف مساهمتها 
%( يف بعض البيئات الرعوية العربية،  املقدرة يف املوازنة العلفية للثروة احليوانية ، مبا ال يقل عن )25 
كما أنها تشكل مصدر رزق ألعداد كبرية من الرعاة واملربني الذين يعتمدون عليها كليًا أو جزئيًا 
يف تغذية ماشيتهم. أما على مستوي أقاليم الوطن العربي فقد بلغت مساحة املراعي يف اقليم شبه اجلزيرة 
%( من إمجالي مساحة املراعي بالوطن  العربية حنو )178.84( مليون هكتار  تشكل ما نسبته )48.21 
العربي، بينما تشكل مساحة املراعي باالقليم االوسط واقليمي املغرب العربي  واملشرق العربي ما نسبته 

%( من مجلة مساحة  املراعي يف الوطن العربي على الرتتيب. %( و)3.43  %( و)24.04   24.37(
وقد أدارت اجملتمعات الريفية العربية مواردها الرعوية خالل حقب عديدة بواسطة مؤسساتها التقليدية 
القبلية وباالعتماد على القوانني العرفية والقيم الدينية واملعارف التقليدية، مثل نظام احلمى)2(، غري أن 
 )2( وهي مناطق يتم محايتها مبعرفة اجلماعات احمللية )القبائل( أو األفراد ألهداف معينة حتددها اجلماعات أو األفراد الذين يقومون حبمايتها لتلبية 
حاجاتها املعيشية والتغلب على احملددات البيئية ومن أمثلتها نظام احلمى القديم الذي كان منتشرًا يف اجلزيرة العربية حيث كانت بعض القبائل 
أو أهل القرى أو بعض األشخاص يقومون باختيار املناطق ومحايتها من املاشية كاألبقار مثاًل )وخاصة أبقار العمل( ومتنع األغنام واملاعز واجلمال 

كما هو احلال يف أغلب احلمي حول الطائف.
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الرعوية  املراعي واجملتمعات  االرتباط بني  أدت إىل فك  العربية  الدول  اليت طرأت يف  االجتماعية  التغريات 
وارتفاع  الرعوية،  املوارد  إشاعة)3(  ذلك  عن  نتج  وقد  العرفية.  والقوانني  التقليدية  املؤسسات  دور  وضعف 
الوضع مت تبين نظم  الرعي اجلائر.  وإزاء هذا  املؤدية إىل  املفرطة  الرعوية  الضغط عليها من جراء احلمولة 
عصرية لإلدارة املستدامة للموارد الرعوية من بينها اإلدارة املتكاملة للموارد الرعوية اليت يتم من خالهلا 
إحداث وتعزيز املؤسسات والقوانني واألخذ بالتكنولوجيا احلديثة إلعادة التوازن للنظم البيئية وإدارتها 
على حنو مستدام، هذا باإلضافة إىل االهتمام بالسياسات واخلطط الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع. على 
الرغم من اجلهود املبذولة يف هذا االجتاه مازالت هنالك الكثري من العقبات والتحديات اليت تقف حائال دون 
تطور القطاع، ومن أهم هذه العقبات وجود معظم مكونات القطاع الرعوي )املرعى واحليوان( يف البيئات 
الثروة احليوانية  %( من   80( الذي جعل حوالي  األمر  إنتاجيتها،  اليت تعرف باخنفاض  اجلافة وشبه اجلافة 
تربى على منط الرتحال الذي يتسم بتدني وتأرجح إنتاجيته. ويوضح اجلدول )11( تطور مساحات املراعي 
يف الوطن العربي حيث بلغت مساحتها حنو )442( مليون هكتار ملتوسط الفرتة )2010-2014م( مقابل 
لعدة  االخنفاض  هذا  ويرجع   .)%  16.1( بلغت  اخنفاض  وبنسبة  2017م  لعام  هكتار  مليون   )370.92(
البيئي بفعل مواسم  التدهور  بالدرجة الكبرية وإضافة إىل عوامل  السودان  عوامل أهمها انفصال جنوب 
اجلفاف وتغريات املناخ، والرعي اجلائر، واالحتطاب، وزراعة احملاصيل يف االراضي اهلامشية، وتغيري صفة 
اإلستعمال وغريها من العوامل البشرية. وبعيدا عن انفصال جنوب السودان فقد اخنفضت مساحة املراعي 
%( خالل الفرتة )2015 -2017م(، ويظهر  الطبيعية يف الوطن العربي مبعدل تغري طفيف بلغ حنو )0.2 
هذا التناقص يف كل من تونس وسوريا والعراق، بينما زادت مساحات املراعي بشكل واضح يف كل من 

اجلزائر وسلطنة عمان وفلسطني وال تتوفر البيانات يف كل من جزر القمر و مصر.

جدول رقم )11( مساحة املراعي الطبيعية يف الوطن العربي للفرتة )2010 - 2017م( )ألف هكتار(

2017م2016م2015ممتوسط الفرتة ) 2010 – 2014م(الدولة
742742.00742.00742.00األردن

305305.00305.00305.00اإلمارات
4839.54819.974767.564715.15تونس
32951.89632968.5132910.6532500.00اجلزائر

200200.00200.00200.00جيبوتي
170000170000170000170000.00السعودية
75788.85648194.7648194.7648194.76السودان
8196.0448185.678185.538185.38سوريا

4200042000.0042000.0042000.00الصومال
26784.53384.503384.503384.50العراق
553.2135013501350.00عمان

192.2200.00200.00200.00فلسطني
5050.0050.0050.00قطر

136.22136.22136.22136.22الكويت
1616.0016.0016.00لبنان
1330013300.0013300.0013300.00ليبيا

24850248502485024850.00املغرب
3423213800.0013800.0013800.00موريتانيا

70007000.007000.007000.00اليمن
442137.42371502.64371392.22370929.01اجملموع

- ال تتوفر بيانات عن املراعي الطبيعية يف البحرين وجزر القمر ومصر
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

 )%  45.83( حنو  تبلغ  والســــودان  السعودية  من  كل  مساهمة  أن  إىل   )12( رقم  اجلدول  بيانات  تشري 
2017م، يليهما كل  %( على التوالي من املساحة اإلمجالية للمراعي يف املنطقة العربية لعام  و)12.99 
 )% %( و)3.72  %( و)6.70  %( و)8.76  من الصومال واجلزائر واملغرب وموريــتانيا وليبيا بنسبة )11.32 

  .)% %( على الرتتيب، فيما بلغت لبقية الدول العربية )7.09  و)3.09 
)3( املشاع ملكية مشرتكة يف األرض ألبناء القرية أو عدة قرى جماورة.
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جدول )12( مساهمة الدول العربية يف املساحة اإلمجالية للمراعي عام 2017م

النسبة املئوية )%(مساحة املراعي )ألف هـكتار(الدولة
17000045.83السعودية

48194.7612.99السودان
4200011.32الصومال

325008.76اجلزائر
248506.70املغرب

138003.72موريتانيا
133003.59ليبيا

26284.257.09دول عربية أخرى
370929.01100.00إمجالي مساحة املراعي

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

الثروة احليوانية:   -  6
 )350.48( 2017م بنحو  واملاعز  واألبل عام  األبقار واجلاموس واألغنام  الثروة احليوانية من  يقدر إمجالي 
2015م(، جدول رقم )13(. وعلى   - مليون رأس، مقارنة بنحو )350.83( مليون رأس ملتوسط الفرتة )2009 
العديد من  تربية احليوان يف  وتوفر بعض مقومات  العربية،  املنطقة  الثروة يف  تلك  الرغم من كرب حجم 
احتياجات  تأمني  عن  تعجز  الثروة  هذه  أن  إال  احليواني،  اإلنتاج  يف  النسبية  األهمية  ذات  العربية  الدول 
املنطقة من املنتجات احليوانية، وذلك نسبة ملا يعانيه القطاع من العديد من املعوقات اليت من أهمها تدني 
الطبيعية،  املراعي  وتدهور  األعالف  نقص  نتيجة  التغذية  مستويات  وضعف  احمللية،  السالالت  إنتاجية 
وإتباع طرق إنتاج وتسويق تقليدية يف كثري من الدول العربية، باإلضافة إلي ضعف القيمة املضافة يف 
سلسلة إمداد املنتجات احليوانية. إال أنه من املالحظ يف السنوات األخرية االهتمام املتنامي من بعض الدول 
ورعاية  تربية  جمال  يف  الضخمة  االستثمارية  املشاريع  خالل  من  وذلك  احليوانية،  الثروة  بقطاع  العربية 
الثروة احليوانية وتأسيس وإنشاء مشاريع موازية هلا إلنتاج األعالف اخلضراء واملركزة وذلك لسد احلاجة 
احليوانية.  الثروة  وصحة  ورعاية  إدارة  جمال  يف  البحوث  تطوير  إلي  باإلضافة  منها،  واملتنامية  الكبرية 
باإلضافة إلي قيام املنظمة العربية للتنمية الزراعية بتنفيذ الربنامج القومي ملكافحة األمراض احليوانية 
العابرة للحدود، وإعداد دراسة جدوي إلنشاء اجملمع الرائد حليوانات الغذاء  والزراعة ألغراض  الصادر  بوالية 

نهر النيل  بالسودان.  
  

2017م(  - جدول رقم )13( تطور أعداد الثروة احليوانية  وفقًا للنوع بالوطن العربي خالل الفرتة )2009 

2017 2016 متوسط الفرتة )2009-2015م(النوع
56.4355.7456.20ابقار

4.153.653.81جاموس
181.10183.90182.56اغنام
92.7691.7491.63ماعز
16.3916.6916.29مجال

350.83351.71350.48اإلمجالي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

الثروة السمكية:   -  7
تشكل املوارد السمكية موردًا هامًا من املوارد العربية اليت ميكن االعتماد عليها لسد الفجوة الغذائية 
خاصة يف جمال الربوتينات احليوانية، وتعترب موارد الثروة السمكية العربية من املوارد القليلة اليت حيقق 
اإلنتاج منها فائضًا جتاريًا موجبًا على إمجالي الوطن العربي، حيث يتمتع الوطن العربى مبوارد مسكية 
هائلة سواء كان ذلك من املوارد البحرية، أو موارد املياه العذبة السطحية، وبالرغم من هذه اإلمكانيات فإن 
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مركز الثروة السمكية يف الوطن العربي ال يتناسب مع إمكانيات املنطقة. فبالنسبة للمصادر البحرية 
للموارد السمكية، فإن أطوال السواحل البحرية العربية تقدر يف جمموعها بنحو )27.1( ألف كيلومرت، 
وتبلغ مساحة الرصيف القاري الغين باألمساك حنو  )550( ألف كيلومرت مربع. وميكن تقسيمها إىل أربع 

جمموعات، وذلك على النحو التالي:
أ.  السواحل املطلة على احمليط اهلندي: وتشمل املسطحات املائية لبحر العرب وخليج عمان واخلليج العربي 
واقليم عدن. ويبلغ طول السواحل العربية ضمن تلك اجملموع حنو )4.9( ألف كيلومرت، كما تبلغ 
مساحة الرصيف القاري حنو )121( ألف كيلومرت مربع. وتشمل الدول املطلة على هذه السواحل كال من 

اإلمارات، البحرين، السعودية، الصومال، سلطنة عمان، قطر، العراق، الكويت واليمن. 
ب. البحر األمحر:  يقدر طول الساحل العربي يف هذ املنطقة بنحو )6.5( ألف كيلومرت، بينما تبلغ مساحة 
الرصيف القاري حنو )189( ألف كيلومرت مربع، والدول العربية املطلة على ذلك الساحل تشمل كال من 

األردن، السعودية، السودان، جيبوتي ومصر واليمن.
ج. البحر األبيض املتوسط:  ويقدر طول الساحل به بنحو )7( آالف كيلومرت، بينما تبلغ مساحة الرصيف 
القاري حنو )200( ألف كيلومرت مربع. وتشمل الدول العربية املطلة على ذلك الساحل كال من تونس، 

اجلزائر، سورية، ليبيا، فلسطني، لبنان، املغرب ومصر.
.  احمليط األطلسي:  ويقدر طول ساحله العربي بنحو أربعة آالف كيلومرت، ومساحة الرصيف القاري  د 

يقدر بنحو )94( ألف كيلومرت مربع ويطل عليها كل من موريتانيا واملغرب. 
الداخلية اليت  هذا جبانب العديد من املسطحات املائية من البحريات واألنهار واملستنقعات واجملاري املائية 
تقدر مساحتها بنحو )3( ماليني هكتار، كما تقدر أطوال األنهار اليت متر يف األراضي العربية حبوالي 
مليون هكتار تقع معظمها فى  )16.6( ألف كيلومرت. وتقدر مساحة السدود واخلزانات حبوالي )2.4( 
مصر والسودان والعراق، كما أن هناك مساحة واسعة من املستنقعات يقع معظمها يف السودان. وتتوفر 
سوريا، السودان، العراق،  اجلزائر، تونس،  العذبة وهذه الدول:  فى عديد من الدول العربية مصادر للمياه 
املغرب، مصر، اليمن، موريتانيا. وتشري تلك املوارد اىل إمكانية مضاعفة اإلنتاج السمكي وإحداث املزيد 
الثروة  قطاعات  الدول العربية خالل الفرتة األخرية باالهتمام بتنمية  وقد بدأت  للتصدير.   الفوائض  من 

السمكية فيما خيص تطوير سبل ومصادر صيد األمساك وتطوير االستزارع السمكي.
وبالرغم من زيادة اإلنتاج السمكي يف السنوات األخرية فإن اإلنتاج العربي من األمساك يبقى ضعيفا، 
%( من اإلنتاج العاملي، بالنظر إىل اإلمكانات املوردية اهلائلة املتاحة يف  حيث ال تتجاوز  مساهمته نسبة )3 
املياه البحرية العربية، حيث أثبتت دراسات حالة املخزون السمكي اليت أجريت يف بعض الدول العربية أن 
الشطر األكرب من هذه اإلمكانات مل تستغل بعد باملستوى املطلوب، واألسباب تتعلق بضعف االستثمارات 
الصيد  السمكية وأساليب  املخزونات  تقييم وتنمية  تقانات  السمكية، وضعف  الثروة  لقطاع  املوجهة 

املستخدمة.
يعاني قطاع الثروة السمكية  يف املنطقة العربية من العديد من الصعوبات والتحديات اليت تعوق اجلهود 
املبذولة - على املستويني الوطين واإلقليمي- لتطوير هذا القطاع ويتمثل اهمها يف سيادة الصيد التقليدي 
حيث  العربية،  املصايد  لبعض  الزائد  واالستغالل  الصيد،  نشاط  من   )%  80( حنو  ميثل  حيث  واحلريف 
%( من املخزون  العربي واحمليط األطلسي بنسبة ال تتجاوز )30  العرب واخلليج  تستغل مياه مناطق حبر 
%(. وانتشار ظاهرة الصيد  املتاح، واستغالل مفرط للموارد  البحرية يف البحر األبيض املتوسط تفوق )120 
اجلائر باستخدام أساليب ومعدات الصيد احملظورة، على غرار الصيد باجلر يف املناطق الساحلية. وضعف 
القدرات الفنية  العربية يف جمال دراسات  تقدير املخزون السمكي، اليت حتدد حالة املخزون املتاح والقابل 
لالستغالل بشكل دقيق، واليت على أساسها تعتمد سياسات اإلدارة املستدامة للمصايد، وسن التشريعات 
املخزون  إدارة  املتجاورة يف  العربية  الدول  التنسيق بني  للقطاع. وغياب  التنموية  املناسبة ووضع اخلطط 
التشريعات اخلاصة  الدراسات. وعدم كفاية   املعلومات واالحصاءات ونتائج  السمكي املشرتك وتبادل 
وضعف  الدولية  و  االقليمية  نظريتها  مع  إتساقها  اىل  واحلاجة  ناحية  من  الوطنية  البحرية  املوارد  حبماية 
القدرة على إنفاذها )و مثال على ذلك، مواصفات شباك اجلر خباصة فيما يتعلق بسعة فتحات اجليب(. 
االلتزام  عن  البعد  نتيجة  العربية،  الدول  من  العديد  يف  السمكية  للمنتجات  التنافسية  القدرة  وضعف 

بضوابط واشرتاطات اجلودة القياسية )ومثال على ذلك، غياب مؤسسات االعتماد و املختربات املرجعية(.
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اجلزء الثاني: حماور األمن الغذائي العربي 
أ-  حمور إتاحة الغذاء:

الغذائى  ويتم قياسها على املستوى القومى، ويستعرض هذا  تعترب إتاحة الغذاء احملور األول حملاور  األمن 

اجلزء من التقرير إتاحة السلع الغذائية الرئيسية من خالل حتليل تطوراتها يف الوطن العربي وذلك بتحليل 

تطورات إنتاج تلك السلع وجتارتها اخلارجية:

الغذائية: السلع  إنتاج  - تطورات أوضاع   1

السلع الغذائية النباتية يف الوطن العربي: إنتاج  1  اوضاع   -  1
النباتية  التقرير جمموعات سلع احلبوب والزيوت  الدراسة يف هذا  النباتية موضع  الغذائية  يقصد بالسلع 
والسكر والبقوليات واخلضر والفاكهة والدرنات، وفيما يلي استعراض ألهم مؤشرات إنتاج هذه السلع 

على مستوي الوطن العربي واألقليم والدول العربية:
1-1-1  احلبوب الرئيسية:

%( من  تقدر املساحة املزروعة من احلبوب بنحو )28.73( مليون هكتار عام 2017م تشكل حنو )61.82 
املساحة احملصولية يف الوطن العربي املقدره بنحو )46.47( مليون هكتار ، ويقدر إنتاج الوطن العربي من 
احلبوب عام 2017م حنو )47.96( مليون طن، مقارنة بنحو )45.06( مليون طن عام 2016م وحنو )32.06( 
مليون طن ملتوسط الفرتة )2009-2015م(، جدول رقم )14(. وتشكل املساحة املزروعة باحلبوب باالقليم 
 ،)% 2017م، بينما تشـــكل حنو )27  %( من إمجالي مساحتها بالوطـن العربي عام  األوسط حنو )57 
الرتتيب، شكل رقم  العربية على  العربي وشبه اجلزيرة  العربي واملشرق  املغرب  باقاليم   )%  3(  ،)%  13(
%( من إمجالي إنتاج احلبوب بالوطن العربي، بينما يساهم  )5(.  بينما يساهم االقليم األوسط بنحو  )62 
% (على الرتتيب،   4( ،)%  15 (،)% اقاليم املغرب العربي واملشرق العربي وشبه اجلزيرة العربية حبوالي )19 

شكل رقم )6(.

جدول رقم )14( إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية جملموعة احلبوب بأقاليم الوطن العربي خالل الفرتة 2009-2017م
)املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن، اإلنتاجية: كيلو جرام / هكتار(

االقليم
20162017متوسط الفرتة 2015-2009

االنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحة

5259.91752.09215.33903.01811.17068.53665.62028.67436.0املشرق العربي

شبه اجلزيرة 
العربية

928.01876.71741.61003.31868.91875.0958.61784.71710.8

9770.21575.915396.47548.51127.18507.87791.31194.39305.1املغرب العربي

16104.61746.828131.115096.41826.627575.616309.71809.129506.0األوسط

32062.71699.954502.027551.01635.345055.628725.11669.547957.9الوطن العربي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.
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شكل رقم )5( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف مساحة احلبوب عام 2017م 

شكل رقم )6( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  احلبوب عام 2017م

وما زالت إنتاجية احلبوب يف الوطن العربي متدنية حيث تبلغ )1.67( طن يف اهلكتار عام 2017م بينما 
2016م بنحو )3.97( طن يف اهلكتار. ويرجع هذا التدني إىل عدة عوامل من  يقدر املتوسط العاملي لعام 
يف   وخباصة  احلبوب   انتاجية  لتحسني  اجلهود  من  املزيد  بذل  يستدعي  أمر  وهذا  التقنية،  الفجوة  بينها 

املناطق البعلية ،وذلك لتقليل الفجوة اإلنتاجية بني احلقول البحثية وحقول املزارعني.
وتقدر إنتاجية احلبوب باقليم املشرق العربي بنحو )2.03( طن يف اهلكتار بسبب زيادة اإلنتاجية بكل 
من لبنان والعراق الذي يتم فيهما زراعة احلبوب يف القطاع املروي ،بينما بلغت حنو )1.81( طن يف اهلكتار 
يف االقليم االوسط وحنو )1.78( طن يف اهلكتار باقليم شبه اجلزيرة العربية ،يف حني بلغت أدناها باقليم 
املغرب العربي بنحو )1.19( طن يف اهلكتار بسبب أن معظم مساحة احلبوب تزرع يف القطاع املطري الذي 

يتعرض للتذبذب يف معدل تساقط األمطار خالل مراحل منو احملصول ،شكل رقم)7( 

شكل رقم )7( إنتاجية  احلبوب  بالوطن العربي واالقاليم والعامل عام 2017م )كيلو جرام/هكتار(
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1-1-1-1  القمح:
حيث  العربي  الوطن  مستوي  على  األهمية  حيث  من  احلبوب  جمموعة  يف  األولي  املرتبة  يف  القمح  ياتي 
%( من إمجالي مساحة احلبوب بالوطن العربي، ويشكل إنتاجه ما نسبته  تشكل مساحته حنو )30.35 
العاملي  اإلنتاج  %( من   3.07( إلي  العربي، وبنسبة تصل  الوطن  إنتاج احلبوب يف  %( من إمجالي   48.02(

للقمح الذي يبلغ حنو )749.46( مليون طن عام 2016م، جدول رقم )15(.
%( من إمجالي إنتاج القمح بالوطن العربي املقدر بنحو )23.03( مليون  يساهم االقليم االوسط بنحو )46 
طن عام 2017م ، بينما يساهم اقليم املغرب العربي بنحو )28 %( واقليم املشرق العربي )22 %( واقليم شبه 

%(، شكل رقم )8(. اجلزيرة العربية )4 

2017 م  - جدول رقم )15( إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملصول القمح بأقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
)املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن، اإلنتاجية: كيلو جرام / هكتار(

االقليم
20162017متوسط الفرتة 2015-2009

االنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحة

2989.02158.86452.82187.62280.24988.12082.22447.85096.7 املشرق العربي
 شبه اجلزيرة 

239.03775.6902.2250.03956.1988.9241.13704.3893.2العربية 

5786.51799.510413.04362.91317.55748.24665.31376.76422.6املغرب العربي
1586.65989.09502.01646.96151.410130.61728.36140.910613.1األوسط

10601.12572.427270.08447.42587.321855.88716.92641.523025.6الوطن العربي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )8( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  القمح عام 2017م

أما على مستوي الدول فيرتكز إنتاجه بشكل رئيسي يف كل من مصر والعراق واملغرب واجلزائر وتونس 
والسودان حيث تساهم تلك الدول جمتمعه بنحو )86.2 %( من إمجالي إنتاج القمح بالوطن العربي، شكل 

.)9(
شكل رقم )9( نسبة مساهمة الدول العربية يف إنتاج  القمح عام 2017م
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العاملية  اإلنتاجية  من  أقل  وهي  للهكتار،  طن   )2.64( بنحو  العربي  الوطن  يف  القمح  إنتاجية  تقدر  فيما 
املقدرة بنحو )3.41( طن للهكتار. وتتفاوت اإلنتاجية بني الدول العربية حيث تبلغ أقصاها يف مصر بنحو 
)6.74( طن للهكتار  يف الزراعة املروية، وترتاوح بني حنو )1.62( و)1.26( طن للهكتار يف اجلزائر وتونس 
واملغرب وذلك بسبب أن معظم االنتاج بتلك الدول يتم حتت نظام الزراعة البعلية. أما على مستوي األقاليم 
فقد بلغت اإلنتاجية أقصاها باالقليم االوسط بنحو )6.14( طن للهكتار وأدناها باقليم املغرب العربي بنحو 

)1.38( طن للهكتار، شكل رقم )10(.
شكل رقم )10( إنتاجية  القمح  بالوطن العربي والعامل عام 2017م )كيلو جرام/هكتار(

الشامية: الذرة    2  -  1  -  1  -  1
قدر إنتاج الذرة الشامية يف عام 2017م  بنحو )8.52( مليون طن يف مجيع الدول العربية وهوما يشكل 
%( من إنتاجها العاملي  %( من إمجالي إنتاج احلبوب يف الوطن العربي، ومبا يعادل )0.8  ما نسبته )17.75 
بنحو  األوسط  االقليم  يف  الشامية  الذرة  إنتاج  ويرتكز  2016م.  عام  طن  مليون   )1060.11( بنحو  املقدر 
%( من إمجالي إنتاجها بالوطن العربي، جدول رقم )16(. أما  )7.77( مليون طن يشكل ما نسبته )91.2 
على مستوي الدول فيرتكز إنتاجها يف مصر بنحو )7.66( مليون طن ميثل ما نسبته )89.%( من إمجالي 

إنتاجها بالوطن العربي.
يف  بلغت  حيث  طفيفة  بصورة  العاملية  باإلنتاجية  مقارنة  العربي  الوطن  يف  الشامية  الذرة  إنتاجية  تقل 
الوطن العربي حنو )5.42 طن للهكتار ( واإلنتاجية العاملية  حنو )5.64 طن للهكتار (، أي تشكل ما 
الدول  املطري ببعض  القطاع  اإلنتاجية يف  العاملية، وذلك بسبب إخنفاض  اإلنتاجية  من   %  96.1 نسبته 
الزراعة  العربية. وتتفاوت اإلنتاجية بني الدول العربية واالقاليم حيث تصل إلي )8.02( طن للهكتار يف 

املروية مبصر، وإلي حنو )1.02( طن للهكتار يف الزراعة املطرية باملغرب، شكل رقم )11(.



أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2017

جدول رقم )16( إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملصول الذرة الشامية بأقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 - 2017 م
)املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن، اإلنتاجية: كيلو جرام / هكتار(

االقليم
20162017متوسط الفرتة 2015-2009

االنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحة
137.33319.7455.887.14300.7374.666.35253.1348.1 املشرق العربي
 شبه اجلزيرة 

العربية 
60.42764.5166.958.82946.3173.355.03111.1171.2

288.9679.1196.2352.0658.4231.8335.9687.3230.8املغرب العربي
1115.96782.97568.91177.06741.87935.11107.27014.27766.4األوسط

1602.55234.38387.91674.95203.18714.71564.45444.08516.4الوطن العربي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )11( إنتاجية  الذرة الشامية بالوطن العربي والعامل عام 2017م )كيلو جرام/هكتار(

3  األرز:  -  1  -  1  -  1
يقدر إنتاج الوطن العربي من األرز يف عام 2017م بنحو )5.72( مليون طن،  جدول رقم )17(. أنتجت أربع دول 
 ،)% %(، العراق )2.54  %(، موريتانيا )4.56  %(، تتصدرها مصر بنحو )90.43  عربية منه حنو  )98.76 
%(، وينتج االقليم األوسط حنو )92 %( من إنتاج األرز يف الوطن العربي، شكل رقم )12(.  واملغرب )1.23 
%( من حجم إنتاجه العاملي الذي بلغ حنو )740.96( مليون طن  ويعادل اإلنتاج العربي من األرز حنو )0.77 
ملتوسط  هكتار  ألف   )691.5( من  األرز  مبحصول  املزروعة  املساحة  إخنفاض  يالحظ  كما  2016م.  عام 
بنحـــو  تقدر  إخنفاض  بنسبة  أي  2017م،  عام  هكتار  ألف   )672.6( حنو  إلي  2015م(   -  2009( الفرتة 
)2.73 %(، وذلك بسبب السياسات اليت اتبعتها بعض الدول العربية وخاصة مصر املنتج الرئيسي لألرز  واليت 

تتمثل يف ختفيض املساحة املزروعة باألرز لرتشيد استخدام مياه الري.
26



املنظمة العربية للتنمية الزراعية

أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
2017

أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي

2017 م  - جدول رقم  )17( إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملصول األرز  بأقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
)املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن، اإلنتاجية: كيلو جرام/ هكتار(

االقليم
20162017متوسط الفرتة 2015-2009

االنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحة

57.55074.7291.937.74805.6181.331.14676.8145.3 املشرق العربي
 شبه اجلزيرة 

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0العربية 
49.55461.6270.451.05422.8276.759.65545.7330.6املغرب العربي

584.59091.65314.0603.38911.75376.2581.99005.35240.2األوسط
691.58497.55876.3692.08430.65834.2672.68498.85716.2الوطن العربي

      املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )12( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  األرز عام 2017م

%(  مسجلة  وتزيد إنتاجية األرز يف الوطن العربي عن املستوي العاملي )4.64 طن للهكتار( بنحو ) 83.19 
حنو )8.5( طن للهكتار. وتتفاوت هذه اإلنتاجية بني الدول العربية واألقاليم األربعة للوطن العربي املنتجة 
طن   )1.28( بنحو  القمر  جزر  يف  وأدناها  للهكتار،  طن   )9.47( بنحو  مصر  يف  أقصاها  تبلغ  حيث   ، لألرز 

للهكتار، شكل رقم )13(.
شكل رقم )13( إنتاجية  األرز بالوطن العربي والعامل عام 2017م )كيلو جرام/هكتار(
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أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2017

الرفيعة والدخن: الذرة    4  -  1  -  1  -  1
يتضح من بيانات  اجلدول رقم )18( أرتفاع إنتاج الذرة الرفيعة والدخن لعام 2017م ليصل إلي حنو )6.52( 
مليون طن باملقارنة بنحو )4.82( مليون طن عام 2016م وذلك لتحسن معدالت هطول األمطار يف السودان عام 
2017م مقارنة بعام 2016م  الذي ينتج بعليًا حنو )76.68 %( من اإلنتاج العربي من هذا احملصول يف مساحة 
تعادل حنو )92.7 %( من مساحته اإلمجالية يف الوطن العربي. وينتج األقليم األوسط ما نسبته )88.61 %( 
من إمجالي إنتاج الوطن العربي من الذرة الرفيعة والدخن، بينما تنتج أقاليم شبه اجلزيرة العربية واملغرب 

%( على الرتتيب، شكل رقم )14(.  0.49( ،)%  2.12 (،)% العربي واملشرق العربي ما نسبته )8.78 

جدول )18( إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملصول الذرة الرفيعة والدخن باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 - 2017 م
)املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن، اإلنتاجية: كيلو جرام/ هكتار(

االقليم
20162017متوسط الفرتة   2015-2009 

االنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحة

39.01815.170.911.72139.325.115.42065.931.9 املشرق العربي
588.11062.7625.0649.9999.2649.4619.4930.2576.2 شبه اجلزيرة العربية 

112.2737.382.884.11371.7115.480.01725.8138.1املغرب العربي
12786.9440.25629.411637.1346.34030.512858.3449.25776.3األوسط

13526.4473.86408.612382.8389.34820.513573.2480.66522.7الوطن العربي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )14( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  الذرة الرفيعة والدخن عام 2017م

وتنخفض إنتاجية الذرة الرفيعة والدخن يف الوطن العربي )0.48( طن هكتار عن املستوي العاملي )1.43 طن 
%(. ووتفاوت هذه اإلنتاجية بني الدول العربية وأقاليم الوطن العربي  للهكتار( بنسبة تقدر بنحو )66.43 
املنتجة للذرة الرفيعة والدخن، حيث تبلغ أقصاها يف مصر بنحو )4.85( طن للهكتار يف الزراعة املروية - 
%( من مجلة مساحة احملصول  %( يف مساحة )1.09  حيث تنتج مصر من الذرة الرفيعة ما نسبته )11.05 
يف الوطن العربي- ، وأدناها يف السودان بنحو )0.397( طن للهكتار يف الزراعة املطرية، شكل رقم )15(. 
ويعترب تطوير إنتاج الذرة الرفيعة والدخن يف السودان هو أساس تطوير إنتاج احملصول يف الوطن العربي، 
وزيادة الكميات املنتجة منه ملقابلة الطلب املتزايد عليه الستخداماته الغذائية والعلفية. ويتطلب ذلك 

تعزيز اجلهود العالية لزيادة إنتاجية احملصول يف القطاع املطري.

28
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أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
2017

شكل رقم )15( إنتاجية  الذرة الرفيعة والدخن بالوطن العربي والعامل عام 2017م )كيلو جرام/هكتار(

5 الشعري:  -  1  -  1  -  1
2017م  )3.99( مليون طن عام  إلي حنو  2016م  3.65( مليون طن  عام   ( الشعري من حنو  إنتاج  ارتفع 
رقم  جدول  طن،  مليون   )6.48( حنو  البالغ  2015م(   -  2009( الفرتة  متوسط  إنتاج  عن  اخنفض  بينما 
 )% %( و)46.02  )19(. ويرتكز إنتاج الشعري يف أقليمي املغرب العربي واملشرق العربي بنحو )49.64 
على الرتتيب من إمجالي إنتاج الوطن العربي، شكل رقم )16(. وتنخفض إنتاجية الشعري يف الوطن 
 .)% العربي )0.991( طن هكتار عن املستوي العاملي )3.011 طن للهكتار( بنسبة تقدر بنحو )67.09 
وتتفاوت هذه اإلنتاجية بني الدول العربية وأقاليم الوطن العربي املنتجة للشعري، حيث تبلغ أقصاها يف 

االمارات بنحو )8.0( طن للهكتار ، وأدناها يف تونس بنحو )0.206( طن للهكتار ، شكل رقم )17(.

2017 م  - جدول )19( إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملصول الشعري باقاليم الوطن العربي خالل الفرتة 2009 
)املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن، اإلنتاجية: كيلو جرام / هكتار(

االقليم
20162017متوسط الفرتة 2015-2009

االنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحة
2035.9962.21958.91575.4965.11520.31466.51253.21837.8 املشرق العربي
 شبه اجلزيرة 

العربية 
39.21136.844.642.91359.458.441.71509.262.9

3472.51256.04361.52556.1770.81970.22479.3799.61982.4املغرب العربي

30.73796.2116.732.13215.0103.233.93242.0110.0األوسط

5578.41161.96481.74206.5868.23652.14021.4993.03993.2الوطن العربي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.
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أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
2017

شكل رقم )16( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  الشعري عام 2017م

شكل رقم )17( إنتاجية  الشعري بالوطن العربي والعامل عام 2017م )كيلو جرام/هكتار(

البطاطس:   2  -  1  -  1
توضح بيانات اجلدول رقم )20( إخنفاض إنتاج البطاطس يف الوطن العربي من )14.8( مليون طن ملتوسط 
2015م( إلي )13.6( مليون طن بسبب اخنفاض املساحة املزروعة باقليمي املغرب العربي   - الفرتة )2009 
واألقليم األوسط بنسبة )3.48 %( و)12.15 %( على الرتتيب، جدول رقم )16(. ويساهم اقليم املغرب العربي 
%( من إمجالي انتاج الوطن العربي من البطاطس على الرتتيب، بينما  %( و)31  واالقليم األوسط بنحو )52 
%( على الرتتيب يف عام 2017م،  %( و )6  يساهم اقليمي املشرق العربي وشبه اجلزيرة العربية بنحو )11 

شكل رقم )18(.
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أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
2017

2017 م  - جدول )20( إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملصول البطاطس باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
)املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن، اإلنتاجية: كيلو جرام/ هكتار(

20162017متوسط الفرتة 2009-2015االقليم
االنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحة

99.222673.42249.850.125297.71266.655.325794.31426.0 املشرق العربي

40.919182.9784.442.419133.9810.944.119287.0849.9 شبه اجلزيرة العربية 

258.726452.76843.1256.828338.57276.1249.728289.87064.5املغرب العربي

193.125527.74928.2183.924628.54528.9171.025057.24284.0األوسط

591.925015.114805.6533.126041.413882.6520.026198.913624.4الوطن العربي
        املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )18( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  البطاطس عام 2017م

  )%  33.81  ( للهكتار( بنحو  )19.58طن  العاملي  املستوي  العربي عن  الوطن  البطاطس يف  إنتاجية  وتزيد 
مسجلة حنو )26.2( طن للهكتار. وتتفاوت هذه اإلنتاجية بني الدول العربية وأقاليم الوطن العربي املنتجة 
للبطاطس ، حيث تبلغ أقصاها يف فلسطني بنحو )31.08( طن للهكتار، وأدناها يف موريتانيا بنحو )6.02( 
طن للهكتار. أما على مستوي األقاليم العربية فيأتي اقليم املغرب العربي يف املرتبة األولي من حيث اإلنتاجية 
بنحو )28.29( طن للهكتار، يليه اقليم املشرق العربي بنحو )25.79( طن للهكتار، بينما جاء يف املرتبة 

األخرية اقليم شبه اجلزيرة العربية بنحو )19.29( طن للهكتار، شكل رقم )19(.

شكل رقم )19( إنتاجية  البطاطس بالوطن العربي والعامل عام 2017م )كيلو جرام/هكتار(
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املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2017

3  احملاصيل السكرية:  -  1  -  1
بلغ إمجالي املساحة املزروعة باحملاصيل السكرية عام 2017م حنو )536.18( ألف هكتار بنسبة زيادة 
 )% 2015م(، جدول رقم )21( . ويساهم االقليم األوسط بنحو  )83.22   - %( عن متوسط الفرتة )2009   7.7(

من امجالي املساحة املزروعة باحملاصيل السكرية يف الوطن العربي عام 2017م، شكل رقم )20(.

جدول )21( إمجالي مساحة احملاصيل السكرية باقاليم الوطن العربي خالل الفرتة 2009 - 2017 م )ألف هكتار(

20162017متوسط الفرتة 2009-2015االقليم
13.918.589.80 املشرق العربي

0.130.160.16 شبه اجلزيرة العربية 
62.2273.5480.00املغرب العربي

421.56460.15446.22األوسط
497.823542.427536.180الوطن العربي

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )20( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف املساحة املزروعة باحملاصيل السكرية عام 2017م

1  قصب السكر:  -  3  -  1  -  1
تناقص إنتاج قصب السكر  يف الوطن العربي من حنو )22.74( مليون طن ملتوسط الفرتة )2009 - 2015م( 
%(، جدول رقم )22(. ويساهم االقليم  إلي حنو )21.08( مليون طن عام 2017م أي بنسبة نقص بلغت )7.3 

%( من إنتاج الوطن العربي من قصب السكر عام 2017م، شكل رقم )21(. األوسط بنحو )97.48 
%( حيث بلغت اإلنتاجية  وتزيد إنتاجية قصب السكر  يف الوطن العربي عن مثيلتها عامليًا بنحو )23.12 
العربية  الدول  بني  اإلنتاجية  هذه  ووتتفاوت   . 2017م  عام  للهكتار  طن   )86.95( حنو  العربي  الوطن  يف 
وأقاليم الوطن العربي، حيث تبلغ أقصاها يف مصر بنحو )109.28( طن للهكتار، وأدناها يف العراق بنحو 
)22.34( طن للهكتار.  أما على مستوي األقاليم فيأتي االقليم األوسط يف املرتبة األولي من حيث اإلنتاجية 

بنحو )89.27( طن للهكتار،  شكل رقم )22(.
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2017

أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي

2017 م  - جدول )22( إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملصول قصب السكر  بأقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
)املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن، اإلنتاجية: كيلو جرام / هكتار(

االقليم
20162017متوسط الفرتة 2015-2009

االنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحة
0.518437.89.00.620047.711.80.622384.513.9 املشرق العربي
 شبه اجلزيرة 

0.111275.21.50.210060.41.70.210060.41.7العربية 

9.447736.3449.310.440876.3426.511.544894.2514.7املغرب العربي
220.2101172.422275.3225.197051.421842.7230.289270.420552.1األوسط

230.298761.422735.3236.294318.622282.6242.586947.221082.4الوطن العربي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )21( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  قصب السكر عام 2017م

شكل رقم )22( إنتاجية  قصب السكر  بالوطن العربي والعامل عام 2017م )كيلو جرام/هكتار(

2  شوندر السكر:  -  3  -  1  -  1
يتبني من اجلدول رقم )23( تزايد إنتاج شوندر السكر  من حنو )14.03( مليون طن ملتوسط الفرتة )-2009
%(، وترجع هذه الزيادة  2015م( إلي حنو )15.63( مليون طن عام 2017م بنسبة زيادة تقدر بنحو )11.4 
إلي زيادة املساحة املزروعة باحملصول من )267.6( ألف هكتار إلي حنو )293.7( ألف هكتار للفرتة املشار 
إليها بسبب السياسات املتبعة من بعض الدول مثل مصر املنتج الرئيسي للمحصول إلحالل حمصول شوندر 
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2017

السكر بداًل من قصب السكر لرتشيد استهالك مياه الري، وكذلك بسبب الزيادة املتحصلة من اإلنتاجية 
خالل نفس الفرتة حيث ارتفعت من )52.45( طن للهكتار إلي )53.23( طن للهكتار.

ويساهم االقليم األوسط بنحو )68 %( من إمجالي إنتاج الوطن العربي من الشوندر السكري، بينما يساهم 
%(، شكل رقم )23(. اقليم املغرب العربي بنحو )31.55 

جدول )23( إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملصول شوندر السكر  بأقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 - 2017 م
)املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن، اإلنتاجية: كيلو جرام / هكتار(

االقليم
20162017متوسط الفرتة 2015-2009

االنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحة

13.335699.2476.28.07054.156.39.27709.770.7 املشرق العربي
 شبه اجلزيرة 

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0العربية 
52.861044.73223.863.169001.94354.168.571964.04931.7املغرب العربي

201.451302.110331.5235.147680.111209.1216.049217.610631.0األوسط
267.652446.614032.2306.251014.415619.5293.753228.315633.5الوطن العربي

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )23( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  شوندر السكر عام 2017م

 ،)24( رقم  شكل   ،)%  12.35( بنسبة  عامليًا  مثيلتها  عن  السكر  مشندر  حمصول  إنتاجية  إخنفضت 
اإلنتاجية بني  للهكتار. وتتفاوت  )53.23( طن  العربي حنو  الوطن  2017م يف  إنتاجيته عام  بلغت  حيث 
الدول العربية واالقاليم حيث بلغت اقصاها يف سوريا بنحو )79.83( طن للهكتار، وأدناها يف العراق بنحو 
)4.78( طن للهكتار. أما على مستوي االقاليم فقد بلغت اقصاها يف اقليم املغرب العربي بنحو )71.96( طن 
للهكتار. ويتضح من ذلك أن هناك فجوة إنتاجية بني االقاليم العربية، ويدعو ذلك إلي ضرورة تطوير نظم 
إنتاج حمصول الشمندر السكري يف الوطن العربي وذلك بتفعيل منظومة البحث واالرشاد الزراعي، ونشر 

استخدام األصناف احملسنة واألكثر مالءمة وحتماًل للجفاف، واملدخالت األخري املناسبة.
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شكل رقم )24( إنتاجية  مشندر السكر  بالوطن العربي والعامل عام 2017م )كيلو جرام/ هكتار(

3  السكر اخلام:  -  3  -  1  -  1
يوضح اجلدول رقم )24( والشكل رقم )26( أن إنتاج السكر اخلام يف الوطن العربي قد اخنفض من حنو 
بنسبة  أي  2017م،  عام  طن  مليون   )3.32( حنو  إلي  2015م(   -  2009( الفرتة  ملتوسط  طن  مليون   )3.53(
اخنفاض بلغت حنو )5.95 %(. ويساهم إنتاج االقليم االوسط بنحو )79 %( من إمجالي إنتاج السكر  اخلام 

بالوطن العربي، شكل رقم )25(.

2017م )ألف طن(  - جدول )24( إمجالي إنتاج السكر  اخلام باقاليم الوطن العربي خالل الفرتة 2009 

20162017متوسط الفرتة 2009-2015االقليم
129.39118.02174.27 املشرق العربي

0.000.000.00 شبه اجلزيرة العربية 
404.42485.95513.07املغرب العربي

2999.662791.742635.60األوسط
3533.4793395.7103322.935الوطن العربي

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )25( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  السكر  اخلام عام 2017م
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أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
2017

أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
2016

البقوليات:   4  -  1  -  1
تراجع إنتاج حماصيل البقوليات من حنو )1.45( مليون طن ملتوسط الفرتة )2009 - 2015م( إلي حنو )1.38( 
مليون طن عام 2017م، بسبب التذبذب يف معدالت تساقط األمطار خالل تلك الفرتة، بينما ارتفعت عن عام 
2016م بنحو )6.15 %( نتيجة التحسن يف معدالت تساقط األمطار عام 2017م عن مثيلتها يف عام 2016م، 
حيث معظم إنتاج البقوليات يتم يف القطاع املطري، جدول رقم )25(. ويساهم االقليم االوسط واملغرب العربي 
%( من إمجالي إنتاج البقوليات يف الوطن العربي على الرتتيب، بينما يساهم اقليمي  %( و )32  بنحو )36 

%( على الرتتيب، شكل رقم )26(. %( و)8  املشرق العربي وشبه اجلزيرة العربية بنحو )24 

2017 م  - جدول )25( إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملاصيل البقوليات  بأقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
)املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن، اإلنتاجية: كيلو جرام / هكتار(

االقليم
20162017متوسط الفرتة 2015-2009

االنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحة

275.5928.9255.9313.9903.5283.6343.2954.0327.4املشرق العربي
52.02119.0110.252.52146.9112.851.72186.0113.1شبه اجلزيرة العربية

662.3816.9541.0552.6704.0389.0553.3793.5439.1املغرب العربي
530.01028.5545.1517.6991.3513.1487.51027.3500.9األوسط

1519.7955.51452.21436.6903.91298.51435.8961.41380.4الوطن العربي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )26( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  البقوليات عام 2017م

يتبني من الشكل رقم )27( أن إنتاجية البقوليات على مستوي الوطن العربي تنخفض عن مستوي اإلنتاجية 
2017م حنو )0.961( طن للهكتار مقابل حنو  %( حيث بلغت يف الوطن العربي عام  عامليًا بنحو )3.22 
بنحو  األردن  يف  أقصاها  بلغت  فقد  الدول  مستوي  على  أما  العاملي.  املستوي  على  للهكتار  طن   )0.993(
)4.71( طن للهكتار، وأدناها يف الصومال بنحو )0.31( طن للهكتار. وعلى مستوي االقاليم فقد بلغت 
طن   )1.03( حنو  االوسط  باالقليم  بلغت  بينما  العربية،  اجلزيرة  شبه  باقليم  للهكتار  طن   )2.19( حنو 

للهكتار، وبلغت ادناها يف اقليم املغرب العربي بنحو )0.793( طن للهكتار.
36
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شكل رقم )27( إنتاجية  البقوليات  بالوطن العربي والعامل عام 2017م )كيلو جرام/هكتار(

الزيتية والزيتون: البذور    5  -  1  -  1
توضج بيانات جدول رقم )26( زيادة إنتاج البذور الزيتية والزيتون إلي حنو )7.72( مليون طن عام 2017م 
%( وذلك نتيجة حتسن  مقابل حنو )6.60( مليون طن عام 2016م أي بنسبة زيادة بلغت حنو )16.97 
 -  2009( الفرتة  مبتوسط  وباملقارنة  2016م،  عام  يف  مثيلتها  عن  2017م  عام  األمطار  تساقط  معدالت 
%( وحتسن اإلنتاجية  %( نتيجة زيادة املساحة املزروعة بنسبة )4.22  2015م( زاد اإلنتاج بنسبة )6.34 
%( من إمجالي إنتاج  %( خالل نفس الفرتة. ويساهم اقليم املغرب العربي بنسبة )43.48  بنسبة )2.04 
واملشرق   ،)%  35.82( بنسبة  االوسط  األقليم  يساهم  بينما  العربي،  الوطن  يف  والزيتون  الزيتية  البذور 

%(، شكل رقم )28(. %( وشبه اجلزيرة العربية بنسبة )0.46  العربي )20.23 

أما على مستوي الدول يساهم السودان من حيث املساحة بأكثر من نصف املساحة املزروعة بالوطن العربي 
 )% الوطن منها بنحو )20.99  %( يف حني يساهم  السودان يف إنتاج  الزيتية )52.62  البذور  مبحاصيل 

فقط أي هناك فجوة إنتاجية كبرية يف السودان.
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أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
2016

2017 م  - جدول )26( إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية للمحاصيل الزيتية باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
)املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن، اإلنتاجية: كيلو جرام / هكتار(

االقليم
20162017متوسط الفرتة 2015-2009

االنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحة
950.31330.61264.4908.41343.31220.3920.61695.91561.3 املشرق العربي
 شبه اجلزيرة 

28.01428.139.927.31301.435.527.21312.835.6العربية 

3398.0867.62948.13547.8811.12877.83521.5952.83355.2املغرب العربي
5217.9575.63003.35021.9490.32462.55530.0499.92764.2األوسط

9594.2756.37255.79505.4693.96596.19999.2771.77716.4الوطن العربي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )28( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  البذور الزيتية والزيتون عام 2017م

وعلى الرغم من زيادة إنتاج حماصيل البذور الزيتية إال  إنتاجيتها ال تتناسب مع املساحة املزروعة منها اليت 
حنو  والبالغة   )%  66.29( بنسبة  عامليًا  مثيلتها  عن  تنخفض  حيث  هكتار،  مليون   )10( حنو  إلي  تصل 
)0.772( طن للهكتار يف الوطن العربي وحنو )2.29( طن للهكتار  على املستوي العاملي. األمر الذي يضع 

جمموعة الزيوت ضمن اجملموعات الغذائية ذات معدالت االكتفاء الذاتي املنخفضة.

طن   )5.33( بنحو  مصر  يف  أقصاها  تبلغ  حيث  العربية  واألقاليم  الدول  مستوي  على  اإلنتاجية  وتتفاوت 
للهكتار يف القطاع املروي، بينما بلغت أدناها يف السودان بنحو )0.308( طن للهكتار، حيث تزرع معظم 
مساحة البذور الزيتية يف السودان يف القطاع املطري. ويعترب تطوير إنتاج البذور الزيتية يف السودان هو 
أساس تطوير إنتاجها يف الوطن العربي، وزيادة الكميات املنتجة منها ملقابلة الطلب املتزايد عليها. ويتطلب 

ذلك تعزيز اجلهود احلالية لزيادة إنتاجية حماصيل البذور الزيتية وخباصة يف القطاع املطري. 

أما على مستوي اقاليم الوطن العربي فقد بلغت اإلنتاجية اقصاها يف اقليم املشرق العربي بنحو )1.7( طن 
للهكتار، وأدناها يف األقليم األوسط بنحو )0.5( طن للهكتار، شكل رقم )29(.
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شكل رقم )29( إنتاجية  البذور الزيتية والزيتون  بالوطن العربي والعامل عام 2017م )كيلو جرام/هكتار(

ويقدر إنتاج الزيوت النباتية يف الوطن العربي عام 2017م حنو )2.41( مليون طن مقابل حنو )2.37( مليون 
ويساهم   .)27( رقم  جدول   ،)%  1.69( حنو  بلغت  زيادة  بنسبة  أي  2015م(،   -  2009( الفرتة  ملتوسط  طن 
اقليمي  يساهم  بينما  العربي،  الوطن  يف  النباتية  الزيوت  إنتاج  إمجالي  من   )%  51( بنحو  االوسط  االقليم 

%( على الرتتيب، شكل رقم )30(. %( و)19  املغرب العربي واملشرق العربي بنسبة )29 

2017 م )ألف طن(  - جدول )27( إمجالي إنتاج الزيوت النباتية  باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 

20162017متوسط الفرتة 2009-2015االقليم
398.22294.19443.97 املشرق العربي

17.8319.4724.45 شبه اجلزيرة العربية 
663.23610.81706.60املغرب العربي

1290.02992.371230.93األوسط
2369.3091916.8442405.947الوطن العربي

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )30( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  الزيوت النباتية عام 2017م
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6  جمموعة اخلضر:  -  1  -  1
يتضح من اجلدول رقم )28( زيادة إنتاج حماصيل اخلضر من حنو )57.68( مليون طن ملتوسط الفرتة )2009 
%(. ويساهم إنتاج  2017م، أي بنسبة زيادة بلغت حنو )3.4  2015م( إلي حنو )59.64( مليون طن عام   -
%( من إنتاج اخلضر بالوطن العربي، بينما يساهم اقليم املغرب العربي بنسبة  االقليم االوسط بنسبة )42 
%(، شكل رقم )31(. أما على مستوي  %( وشبه اجلزيرة العربية )6  %( ، واقليم املشرق العربي )16   36(
بنحو  مصـــــر  فتساهم  العربي،  الوطن  إنتاج  إمجالي  من    )%  84.44( نسبته  ما  دول   )6( فتساهم  الدول 
 ،)%  21.78( بنســبة  وتونس  واملغرب  والســـودان  وسوريا  اجلزائر  من  كل  تساهم  بينما   ،  )%  35.21(

%( على الرتتيب. %(، و)6.10   6.36( ،)%  7.0( ،)%  7.99(

2017 م  - جدول )28( إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية حملاصيل اخلضر باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
)املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن، اإلنتاجية: كيلو جرام / هكتار(

االقليم
20162017متوسط الفرتة 2015-2009

االنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحةاالنتاجاالنتاجيةاملساحة

708.115212.810772.6645.614732.89512.0589.915683.39251.3 املشرق العربي
 شبه اجلزيرة 

172.420104.53465.4174.120087.23498.0179.320677.73706.6العربية 

994.922015.621904.3971.422890.922236.1917.323269.421344.4املغرب العربي
956.122524.021534.31087.720730.822549.01129.822423.825334.7األوسط

2831.520369.657676.62878.920075.657795.02816.221176.359637.0الوطن العربي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

2015م( إلي حنو   - زيادة اإلنتاجية حملاصيل اخلضر من حنو )20.37( طن للهكتار ملتوسط الفرتة )2009 
)21.18( طن للهكتار عام 2017م. ويتبني من الشكل رقم )32( زيادة إنتاجية اخلضر  يف الوطن العربي 
%(. وعلى مستوي األقليم العربية فقد بلغت اإلنتاجية  عن مثيلتها عامليًا بنسبة زيادة بلغت حنو )20.55 
اقليم  يف  أدناها  وبلغت  للهكتار،  طن   )23.27( بنحو  العربي  املغرب  اقليم  يف  أقصاها  اخلضر  حملاصيل 
العربية حيث ترتاوح  الدول  )15.68( طن للهكتار. وتتفاوت اإلنتاجية على مستوي  العربي بنحو  املشرق 
بني )1.26( طن للهكتار يف موريتانيا و)67.24( طن للهكتار يف الكويت ، ترجع الزيادة يف إنتاجية 
اخلضر يف الكويت ألن معظم اإلنتاج يتم يف البيوت احملمية اليت يتم زراعتها لعدة مرات يف العام وبصورة 

مكثفة.
شكل رقم )31( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  اخلضر عام 2017م
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شكل رقم )32( إنتاجية  اخلضر  بالوطن العربي والعامل عام 2017م )كيلو جرام/هكتار(

7  جمموعة الفاكهة:  -  1  -  1
العربي خالل  الوطن  التمور على مستوي  فيها  الفاكهة مبا  إنتاج  )29( زيادة  رقم  بيانات جدول  توضح 
2015م( إلي حنو   - 2017م( حيث زاد من حنو )34.37( مليون طن ملتوسط الفرتة )2009   - الفرتة )2009 
%(، جدول رقم )25(. ويشكل إنتاج  )37.10( مليون طن عام 2017م أي بنسبة زيادة بلغت حنو )7.94 
ما نســـــبته  2016م  )865.88( مليون طن عام  البالغ حنو  الفاكهة  العامل من  إنتاج  العربي من  الوطن 
الفاكهة عام  من  العربي  الوطن  إنتاج  من إمجالي   )%  45( بنسبة  االوسط  االقليم  %(. ويساهم   4.28(
العربية بنســـــب  العربي وشبه اجلزيرة  العربي واملشرق  اقليم املغرب  2017م ، بينما يساهم كل من 

%( على الرتتيب، شكل رقم )33(.  12( ،)%  14( ،)%  29(
%(، اجلزائر  %( هي مصر )35.0  أما على مستوي الدول فتساهم )6( دول عربية جمتمعة ما نسبته )81.3 
%(  من إمجالي إنتاج  %( والسعودية )4.8  %(، سوريا )7.5  %(، السودان )9.3  %(، املغرب )10.4   14.3(

الوطن العربي من الفاكهة على الرتتيب. 
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2017 م  - جدول )29( إمجالي املساحة واإلنتاج للفاكهة بأقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
)املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن(

االقليم
20162017متوسط اإلنتاج للفرتة 

االنتاجاملساحة املثمرةاالنتاجاملساحة املثمرة2013-2009

5234.9952.64470.51020.25230.4 املشرق العربي
3623.7457.34039.1494.14310.7 شبه اجلزيرة العربية 

10172.31700.310430.82191.010726.1املغرب العربي
15334.8952.516059.9980.416835.1األوسط

34365.74062.635000.34685.637102.3الوطن العربي
      املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )33( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  الفاكهة عام 2017م

التمور:   8  -  1  -  1
يبني اجلدول رقم )30( أن إنتاج التمور يف الوطن العربي قد زاد من حنو )5.96( مليون طن ملتوسط الفرتة 
2015م( إلي حنو )6.80( مليون طن عام 2017م، ويشكل إنتاج الوطن العربي من التمور حنو   -  2009(
%( من اإلنتاج العاملي منها والبالغ حنو )8.46( مليون طن عام 2016م. ويساهم اقليم شبه اجلزيرة   80.38(
املزروعة يف دول  التوسع احلادث يف املساحة  التمور بسبب  العربي من  %( من إنتاج  العربية ما نسبته )36 
جملس التعاون اخلليجي والتوسع يف األصناف عالية اإلنتاجية وذات اجلودة العالية. بينما يساهم االقليم 
%(  من إمجالي إنتاج التمور بالوطن  %( و)9   24( ،)% االوسط واملغرب العربي واملشرق العربي بنسبة )31 

العربي على الرتتيب، شكل رقم )34(. 
أما على مستوي الدول فتساهم )6( دول عربية جمتمعة بنحو )81.33 %( من إمجالي إنتاج التمور يف الوطن 
%(، العــراق  %(، األمارات )12.07  %(، السعودية )15.82  %(، اجلزائر )15.87  العربي هي مصر )22.61 

%( على الرتتيب. %( والسودان )6.44   8.52(
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2017 م  - جدول )30( إمجالي املساحة واإلنتاج للتمور باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009   
)املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن(

االقليم
20162017متوسط اإلنتاج للفرتة 

االنتاجاملساحة املثمرةاالنتاجاملساحة املثمرة2015-2009

651.13314.52655.52379.99627.38 املشرق العربي
1852.52284.792188.70336.252461.46 شبه اجلزيرة العربية 

1376.57213.451534.12220.261598.40املغرب العربي
2074.8599.852044.39103.262117.18األوسط

5955.06912.606422.741039.756804.41الوطن العربي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )34( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج  التمور عام 2017م

يتبني من الشكل رقم )35( زيادة إنتاجية التمور  يف الوطن العربي عن مثيلتها عامليًا بنسبة زيادة بلغت 
%(. وعلى مستوي األقاليم العربية فقد بلغت اإلنتاجية للتمور أقصاها يف االقليم األوسط بنحو  حنو )4.67 
)20.50( طن للهكتار، وبلغت أدناها يف اقليم املغرب العربي بنحو )7.26( طن للهكتار. وتتفاوت اإلنتاجية 
يف  للهكتار  طن  و)0.93(  مصر  يف  للهكتار  طن   )28.94( بني  ترتاوح  حيث  العربية  الدول  مستوي  على 

املغرب .
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شكل رقم )35( إنتاجية  التمور  بالوطن العربي عام 2017م )كيلو جرام/هكتار(
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1 - 2  اوضاع إنتاج السلع الغذائية احليوانية والسمكية يف الوطن العربي:

1- 1-2   أعداد الثروة احليوانية:
، حيث  الغذائي لألسر  األمن  والقومي وتوفري  الوطين  االقتصاد  الثروة احليوانية دورا مهما يف  يلعب قطاع 
تشكل املنتجات احليوانية والسمكية مصدرًا مهمًا للربوتني احليواني يف الوطن العربي الذي تقدر فيه 
  )56.20( حنو  منها   ،)31( رقم  جدول  رأس،  مليون   )350.48( بنحو  2017م  عام  يف  احليوانية  الثروة  أعداد 
مليون رأس من األبقار تشكل نسبة )16 %(، وحنو )3.81( مليون رأس من اجلاموس )1 %(، وحنو )182.56( 
%(، وحنو )16.29( مليون رأس  %(، وحنو )92.63( مليون رأس من املاعز )26  مليون رأس من األغنام )52 
التقليدي ذي  الرعوي  النظام  يف  احليوانية  الثروة  تلك  معظم  وتربي    .)36( رقم  %(، شكل   5( األبل  من 
اإلنتاجية املتدنية من اللحوم واأللبان، والذي تنخفض فيه الكفاءة التسويقية للحيوانات احلية ومنتجاتها، 
ويزداد فيه الضغط على املراعي الطبيعية بسبب قلة السحوبات السنوية، وضعف البنيات التحتية الالزمة 
لتجارة احليوانات احلية ومنتجاتها من حماجر ومساخل، وأساطيل النقل. باإلضافة إلي اعتماد املربني على 

الرتبية التقليدية وعدم ارتباطهم باألسواق.
من   )%  48( ما نسبته  األوسط تشكل  باالقليم  الثروة احليوانية  أعداد  أن   )37( رقم  الشكل  من  يتبني 
إمجالي أعداد الثروة احليوانية بالوطن العربي، يف حني يساهم أقاليم املغرب العربي وشبه اجلزيرة العربية 

%( على الرتتيب.  9( ،)%  14( ،)% واملشرق العربي بنسب )29 

جدول رقم )31( تطور أعداد الثروة احليوانية بأقاليم الوطن العربي خالل الفرتة 2009 - 2017 م )العدد باأللف رأس(

2017 م2016 ممتوسط الفرتة 2009-2015ماالقليم
37114.7532675.8929656.11 املشرق العربي

45886.1949449.9149467.21 شبه اجلزيرة العربية 
100639.47102451.60101933.43املغرب العربي

167189.25167134.95169424.35األوسط
350829.66351712.34350481.11الوطن العربي

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

 شكل رقم )36( األهمية النسبية للثروة احليوانية وفقًا للنوع عام 2017م
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شكل رقم )37( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف أعداد الثروة احليوانية عام 2017م

%( من إمجالي  أما على مستوي الدول العربية تشكل أعداد الثروة احليوانية بالسودان ما نسبته )30.87 
الثروة احليوانية بالوطن العربي، يف حني تساهم كل من الصومال واجلزائر واملغرب واليمن ومصر  أعداد 
%( على  %( وموريتانيا )5.42   5.46( ،)%  6.90( ،)%  8.18( ،)%  10.15( ،)% وموريتانيا بنسب )11.43 

الرتتيب، شكل )38(.
شكل رقم )38( إمجالي أعداد الثروة احليوانية  بالدول العربية عام 2017م )العدد باأللف رأس(

أما على مستوي األنواع تشكل أعداد األبقار يف االقليم األوسط ما نسبته )75.58%( من إمجالي أعداد 
األبقار بالوطن العربي ،ويف اقليم املغرب العربي ،)14.46%( و اقليم املشرق العربي ،)5.07%( ويف اقليم 
شبه اجلزيرة العربية )4.90%( . بينما يربي اجلاموس يف االقليم االوسط واقليم املشرق العربي فقط بنحو 
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 )94.32%(و )5.68%(من إمجالي أعداد اجلاموس يف الوطن العربي على الرتتيب .أما األغنام فتشكل 
نسبتها حنو )12.01%( ،)15.31%( ،)33.62%( ،)39.06%( باقليم املغرب العربي واالقليم االوسط وشبه 
اجلزيرة العربية واملشرق العربي على الرتتيب من إمجالي اعداد األغنام يف الوطن العربي، بينما املاعز 
فترتكز يف االقليم االوسط بنسبة )55.07%( من إمجالي اعداد املاعز يف الوطن العربي ،وتشكل ما 
نسبته )22.13%( و )17.91%(و )4.90%( باقليم املغرب العربي وشبه اجلزيرة العربية واملشرق العربي 
على الرتتيب .أما األبل تربي بشكل كبري يف االقليم األوسط بنسبة )70.77%( من إمجالي أعداد األبل 
بالوطن العربي ،وحنو )14.47%( باقليم شبه اجلزيرة العربية ،وحنو )13.74%( باقليم املغرب العربي، 

وحنو )1.02%( باقليم املشرق العربي ،شكل رقم)39( 

شكل رقم )39( أعداد الثروة احليوانية وفقًا للنوع باقاليم الوطن العربي عام 2017م )العدد باأللف رأس(

الدواجن(: )اللحوم احلمراء وحلوم  اللحوم      2  -  2  -  1

2017م بنسبة زيادة قدرت  9.79( مليون طن يف عام   ( اللحوم )احلمراء والدواجن( حنو  إنتاج  بلغ إمجالي 
بنحو )9.3 %(  عن انتاج عام  2016م البالغ حنو )8.95(  مليون طن، و بنسبة )16.34 %(  عن متوسط انتاج 
%( من إمجالي إنتاج اللحوم  الفرتة )2009– 2015م (، جدول رقم )32(. ويساهم االقليم األوسط بنسبة )42 
بالوطن العربي عام 2017م، بينما تساهم أقاليم املغرب العربي وشبه اجلزيرة العربية واملشرق العربي بنسبة 

%( على الرتتيب، شكل رقم )40(. %( و)10   20( ،)%  28(
العربي، تلتها  بالوطن  اللحوم  إنتاج  %( إمجالي   22.41( الدول فقد تصدرت مصر  بنحو  أما على مستوي   
%( . بينما  %( فاجلزائر  مبا نسبته )8.99  %( و السعودية )10.88  السودان )16.22 %( واملغرب )12.21 

%( من جممل االنتاج بالوطن العربي، شكل رقم )41(. انتجت باقي الدول العربية جمتمعة )29.30 

2017 م )باأللف طن(  - جدول رقم )32( تطور إمجالي إنتاج اللحوم بأقاليم الوطن العربي خالل الفرتة 2009 

20162017متوسط الفرتة  2009-2015االقليم
1077.221016.07982.44املشرق العربي

1475.781880.531978.97شبه اجلزيرة العربية
2442.042611.692720.82املغرب العربي

3416.933445.004104.03األوسط
8411.968953.289786.26الوطن العربي

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.
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شكل رقم )40( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إمجالي إنتاج اللحوم عام 2017م

شكل رقم )41( إمجالي إنتاج اللحوم بالدول العربية عام 2017م ) باأللف طن(

اللحوم احلمراء:      1  -  2  -  2  -  1

على الرغم من الثروة احليوانية اهلائلة اليت يتمتع بها الوطن العربي مل يتجاوز إنتاج اللحوم احلمراء عام 
%(  عن انتاج عام  2016م البالغ حنو )4.69(  مليون  2017م حنو)5.22( مليون طن، بنسبة زيادة )11.5 

%( عن متوسط انتاج الفرتة )2009 – 2015 م(، جدول رقم )33(. طن، وبنسبة زيادة )16.19 
2017م ،  العربي عام  اللحوم احلمراء بالوطن  إنتاج   %( من جممل  ويساهم االقليم األوسط بنسبة )52 

%(، شكل رقم )42(. يليه اقليم املغرب العربي بنسبة )25 
إنتاج  %( من إمجالي   29.07( ما نسبته  تنتج حلوم محراء   السودان  أن  )43( يتضح  رقم  الشكل  ومن 

.)% %( واملغرب )9.06  %( واجلزائر )10.87  الوطن العربي عام 2017م وتليها مصر بنسبة )15.59 
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جدول رقم )33( تطور إمجالي إنتاج اللحوم احلمراء  بأقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 - 2017 م )باأللف طن(

20162017متوسط الفرتة 2009-2015االقليم
513.66522.55474.35املشرق العربي

553.83740.99779.10شبه اجلزيرة العربية
1172.241265.971317.89املغرب العربي

2256.752157.002653.31األوسط
4496.474686.505224.64الوطن العربي

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )42( نسبة مساهمة االقاليم العربية يف إنتاج اللحوم احلمراء عام 2017م

شكل رقم )43( نسبة مساهمة الدول العربية يف إنتاج اللحوم احلمراء عام 2017م )%(

ويف ظل الثروة احليوانية اهلائلة اليت ميتلكها السودان ميكن أن تزيد نسبة مساهمته يف إنتاج اللحوم 
احلمراء بالوطن العربي لينتج حوالي )2( مليون طن يف اطار مساعيه  للنهوض باإلنتاج احليواني وخباصة 
فيما خيتص حبلقيت االنتاج و التسويق. ويف هذا اإلطار قامت املنظمة بطلب من  والية نهر النيل بإعداد 
نهر  بوالية  األخري  احليوانية  واملنتجات  احلمراء  اللحوم  لصادرات  املتكامل  “اجملمع  إلنشاء  جدوي  دراسة 
النيل”، بطاقة 605 ألف رأس يف العام  )165 ألف رأس أبقار، 300 ألف أغنام، 100 ألف رأس ماعز ، 40 ألف 

رأس أبل(.
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الدواجن:  2   حلوم   -  2  -  2  -  1
2016م إلي حنو )4.56(  يتبني من اجلدول رقم )34( أن انتاج حلوم الدواجن  زاد من )4.27( مليون طن عام 
الفرتة  انتاج  متوسط  عن   )%  16.5( وبنسبة    ،)%  6.91( بلغت  زيادة  بنسبة  أي  2017م  عام  طن  مليون 

)2009 – 2015م(.
يساهم االقليم األوسط بنسبة )31.8 %( من إمجالي إنتاج الوطن العربي من حلوم الدواجن عام 2017م، بينما 
 )% %( و )26.3  يساهم كل من أقليم املغرب العربي وشبه اجلزيرة العربية واملشرق العربي بنسب )30.76 
%( على الرتتيب.  وتعد مصر  والسعودية  واملغرب من اكرب الدول املنتجة للحوم البيضاء وتنتج  و)11.14 
 ،)%  30.21( العـــــــربي حيث تنتج ما نسبته  الوطن   الدواجن يف  %( من إمجالي حلوم   63.6( ما نسبته 

%( على الرتتيب، شكل رقم )44(.  15.82( ،)%  17.57(

2017 م )باأللف طن(  - جدول رقم )34( تطور إنتاج حلوم الدواجن  بأقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 
20162017متوسط الفرتة 2009-2015االقليم

563.56493.52508.09املشرق العربي
921.951139.541199.87شبه اجلزيرة العربية

1269.801345.721402.93املغرب العربي
1160.191288.001450.72األوسط

3915.494266.784561.62الوطن العربي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )44(  إنتاج حلوم الدواجن بالدول العربية واالقاليم عام 2017م ) باأللف طن(

- 2  - 3     األلبان ومنتجاتها:   1
قدر إنتاج الوطن العربي من األلبان يف عام 2017م حبوالي )28.0( مليون طن مقابل )27.68( مليون طن عام 
2016م، وبنسبة زيادة عن متوسط الفرتة )2009 - 2015م( تقدر بنحو )5.12 %(، جدول رقم )35(. وتسعي 
لإلنتاج،  احلديثة  النظم  على  باالعتماد  ومنتجاتها  األلبان  بقطاع  النهوض  إلي  العربية  الدول  من  العديد 
تشكل  اليت  التقليدية  الرعوية  النظم  يف  اإلنتاج  وتأهيل  بتطوير  خيتص  فيما  احلالية  اجلهود  وتعزيز 

النسبة األكرب يف تعداد الثروة احليوانية يف الدول املنتجة الرئيسية.
االقليم األوسط يساهم بنسبة )43.55 %( من إمجالي إنتاج الوطن العربي من األلبان ومنتجاتها عام 2017م، 
 )%  31.67( بنسب  العربي  واملشرق  العربية  اجلزيرة  وشبه  العربي  املغرب  أقليم  من  كل  يساهم  بينما 

%( على الرتتيب.  %( و)10.97  و)13.81 
وتعد مصر  والسودان واجلزائر والسعودية  واملغرب من أكرب الدول املنتجة لأللبان، حيث تنتج هذه الدول 

%( من إمجالي األلبان ومنتجاتها يف الوطن  العربي، شكل رقم )45( . جمتمعة ما نسبته )69.18 
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2017 م )باأللف طن(  - جدول رقم )35( تطور إنتاج األلبان ومنتجاتها  بأقاليم الوطن العربي خالل الفرتة 2009 

20162017متوسط الفرتة 2009-2015االقليم
3299.813599.913072.84املشرق العربي

2867.663559.303867.51شبه اجلزيرة العربية
7936.618716.398868.27املغرب العربي

12534.5411807.0312194.09األوسط
26638.6227682.6328002.71الوطن العربي

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )45(  إنتاج األلبان ومنتجاتها بالدول العربية عام 2017م ) باأللف طن(

املائدة:  4  بيض   -  2  -  1
يقدر إنتاج الوطن العربي من بيض املائدة حبوالي )1.9( مليون طن يف عام 2017م مقابل حنو )1.7( مليون 
طن عام 2016م وحنو )1.6( مليون طن ملتوسط الفرتة )2009-2015م(، جدول رقم )36(. وينتج اقليم املغرب 
العربي ما نسبته )30.51 %( من إمجالي إنتاج بيض املائدة، كما ينتج االقليم االوسط )29.54 %(، وشبه 

 .)% %( واملشرق العربي )13.60  اجلزيرة العربية )26.35 
%( من إنتاج بيض املائدة يف الوطن العربي، تليها  يتضح من الشكل رقم )46( أن مصر تنتج حنو )26.01 

%( على الرتتيب.  5.71( ،)%  7.0( ،)%  13.42( ،)% السعودية  واملغرب واجلزائر وتونس بنسبة )17.35 

جدول رقم )36( تطور إنتاج بيض املائدة  بأقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009-2017 م )باأللف طن(
20162017متوسط الفرتة 2009-2015االقليم

284.93258.53258.36املشرق العربي
350.79440.72500.40شبه اجلزيرة العربية

635.62616.38579.45املغرب العربي
341.71370.31560.97األوسط

1613.061685.931899.19الوطن العربي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.
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شكل رقم )46(  إنتاج بيض املائدة بالدول العربية عام 2017م ) باأللف طن(

5     األمساك:   -  2  -  1
تعترب األمساك من السلع التصديرية األساسية يف الوطن العربي، إذ بلغ إنتاجها حنو )5.23( مليون طن عام 
%(، جدول رقم )37(. تساهم املزارع  2017م، مقابل )4.96( مليون طن عام 2016م بنسبة زيادة بلغت )5.45 
تعترب   مساهمة  وهي   ،)47( رقم  شكل  العربي  السمكي  اإلنتاج  هذا  من   )%  28.12( بنحو  السمكية 
من إنتاج يبلغ حنو )174( مليون  قليلة مقارنة باملساهمة على مستوي العامل الذي يقدر بنحو )%48.05( 

طن. 
%( من إمجالي اإلنتاج السمكي بالوطن العربي عام 2017م،  ويساهم اقليم املغرب العربي بنحو )49.57 
بنســــــبة  العربي  املشرق  واقليم  العربية  اجلزيرة  شبه  واقليم  االوسط  االقليم  من  كل  يساهم  بينما 
ُعمان  واملغرب وموريتانيا وسلطنة  وتنتج دول مصر  الرتتيب.  %( على   1.16(  ،)%  13.95(  ،)%  35.32(
%( من إنتاج الوطن العربي من األمساك يف عام 2017م، شكل رقم )48(. ويعترب هذا  ما نســبته )84.31 
اإلنتاج متواضعًا يف ظل األمكانات اهلائلة اليت يزخر بها الوطن العربي من موارد حبرية ومياه داخلية، فضاًل 
عن الفرص املتوفرة والكبرية يف جمال االستزراع السمكي سواء كان يف املياه املاحلة - البحار واحمليطات 

- أو يف املياه العذبة من أنهار ومياه داخلية.
يف  احلديثة  التقنيات  استخدام  طريق  عن  السمكي  اإلنتاج  لزيادة  جادة  جهودًا  العربية  الدول  وتبذل 
االستزراع السمكي وذلك يف كل من السعودية وسلطنة ُعمان وتونس والعراق باإلضافة إلي مصر اليت 
لديها خططًا وبرامج للنهوض باإلنتاج من االستزراع السمكي، وبصفة خاصة يف املشروع القومي لالستزراع 

السمكي بهيئة قناة السويس.

جدول  رقم )37( تطور إنتاج األمساك  باقاليم الوطن العربي  خالل الفرتة 2009-2017 م )باأللف طن(

متوسط الفرتة 2009-2015االقليم
20162017

مجلةمزارعمصايدمجلةمزارعمصايد
88.0525.8429.5355.3727.1133.7660.87املشرق العربي

627.25618.5040.85659.35674.1555.66729.81شبه اجلزيرة العربية

2304.412452.5018.192470.702575.7417.132592.87املغرب العربي

1558.29462.991312.161775.15483.201364.191847.39األوسط

4514.023559.831400.744960.573760.191470.745230.94الوطن العربي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.
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شكل رقم )47(  إنتاج األمساك بالوطن العربي من املصايد واالستزراع عام 2017م ) باأللف طن(

شكل رقم )48(  إنتاج األمساك بالدول العربية عام 2017م ) باأللف طن(

-  التجارة اخلارجية للسلع الغذائية الرئيسية :  2
جتارة السلع الغذائية متثل أحد املصادر اهلامة لتوفري الغذاء يف الوطن العربي. وتعكس مؤشرات التجارة 
العربية بتصدير  الدول  تقوم  إذ  الغذائية.  السلع  والطلب  على  العرض  اخلارجية حمصلة تفاعل تطورات 
السلع الغذائية اليت تتمتع يف إنتاجها مبزايا نسبية وتنافسية، كما تقوم باسترياد سلع غذائية لتغطية 
مستوي  على  والغذائية  الزراعية  والصادرات  الواردات  تطور  استعراض  يلي  وفيما  منها.  اإلنتاج  يف  العجز 

الوطن العربي واألقاليم والدول:
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التجارة اخلارجية الكلية والزراعية والغذائية: 1 إمجالي   -  2
الواردات:  1  -  1  -  2

بنسبة  تراجعت  2017م  عام  والغذائية  والزراعــــية  الكلية  الواردات  قيمة  أن   )38( رقم  اجلدول  يوضح 
)12.31 %( و)3.91 %( و)3.38 %( عن عام 2016م على الرتتيب، ويرجع ذلك للتطورات اإلجيابية اليت حدثت 
يف إنتاج سلع الغذاء يف الوطن العربي نتيجة حتسن معدالت تساقط األمطار عام 2017م واجلهود اليت تبذهلا 
الدول العربية لزيادة إنتاج السلع الغذائية. كما يتضح أن قيمة الواردات الغذائية )مبا فيها السلع الغذائية 
%( من إمجالي الواردات الكلية والزراعية على الرتتيب  %( و)89.86  املصنعة( تشكل ما نسبته )13.18 

عام 2017م.
%( من إمجالي الواردات من السلع الغذائية بالوطن العربي،  ويساهم اقليم شبه اجلزيرة العربية بنحو )47.1 
نســبته  ما  العربي  املشرق  واقليم  االوسط  واألقليم  العربي  املغرب  اقليم  من  كل  مساهمة  تشكل  بينما 
%( من من  %( على الرتتيب. وتساهم  )5( دول جمتمعة ما نسبته )62.7  %( و)15.22   18.40( ،)%  19.17(
 )%  14.20( واإلمــارات   )%  19.17( السعـــــودية  هي  العربي  بالوطن  الغذائية  السلع  من  الواردات  إمجالي 

%(، شكل رقم )49(. %( والعراق )6.40  %( واجلزائر )9.30  ومصر  )13.64 

جدول رقم )38( الواردات الكلية والزراعية والغذائية خالل الفرتة ) 2009-2017م( )مليار  دوالر(

االقليم
2017م 2016ممتوسط الفرتة 2009-2015م

الغذائيةالزراعيةالكليةالغذائيةالزراعيةالكليةالغذائيةالزراعيةالكلية

89.214.512.288.419.216.175.815.613.9املشرق العربي

514.552.145.4508.450.544.9414.448.443.0شبه اجلزيرة العربية

135.223.417.7120.320.317.0122.119.817.5املغرب العربي

83.716.915.173.015.816.580.717.816.8األوسط

822.6106.990.3790.2105.794.5692.9101.691.3الوطن العربي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

ويوضح الشكل رقم )50( اهليكل  السلعي للواردات الزراعية عام 2017م حيث تشكل الواردات من السلع 
الغذائية املصنعة حوالي )20.7 %( من إمجالي الواردات الزراعية بالوطن العربي، تليها جمموعة احلبوب بنسبة 

.)% %(، والشاي والنب والكاكاو )4.7  %(، والسكر )7.2  %(، ثم جمموعة األلبان )8.0   19.17(

شكل رقم )49(  نسبة مساهمة الدول العربية يف قيمة الواردات الغذائية عام 2017م ) %(
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شكل رقم )50(  اهليكل السلعي للواردات الزراعية بالوطن العربي  عام 2017م ) %(

بلغت قيمة الواردات من السلع الغذائية النباتية الرئيسية يف عام 2017م حنو )49.17( مليار دوالر ، مقارنة 
بنحو  )50.46( مليار دوالر  ملتوسط الفرتة )2009-2015م(، وتأتي احلبوب يف املرتبة األولي من هذه الواردات 
بنسبة  اخلام  السكر  ثم  ومن   )%  15.04( بنســـبة  النباتية  والزيوت  البذور  وتليها   ،)%  41.08( بنسبة 

%(، جدول رقم )39(.   14.83(
يف  الطبيعي  والعسل  والسمكية  احليوانية  واملنتجات  احلية  احليوانات  من  الواردات  قيمة  بلغت  بينما 
2017م حنو )20.50( مليار دوالر ن مقابل حنو )21.01( مليار دوالر ملتوسط الفرتة )2009-2015م(،  عام 
%(، وحلوم الدواجن  %(، واللحوم احلمراء بنسبة )20.20  تتصدرها واردات االلبان ومنتجاتها بنسبة )39.81 
نسبته  ما  احلية  واملاعز  االغنام  واردات  قيمة  وبلغت   ،)%  10.52( بنسبة  واألمساك   ،)%  15.92( بنسبة 

)% %( من اإلمجالي، يف حني بلغت الواردات من األبقار احلية حنو )4.64   6.89(
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جدول رقم )39( تطور كميات وقيم الواردات العربية من السلع الغذائية النباتية الرئيسية واحليوانات احلية 
والسلع الغذائية احليوانية والسمكية والعسل الطبيعي خالل الفرتة 2009-2017م

)الكمية: مليون طن، القيمة: مليار دوالر(

السلعة
 

20162017متوسط الفرتة 2015-2009
% للقيمة قيمةكميةقيمةكميةقيمةكمية

73.4123.4878.0920.2684.3920.2041.08احلبوب والدقيق
1.310.632.290.831.400.621.26الدرنات واجلذور

11.836.0311.776.5314.077.2914.83سكر خام
1.311.352.031.622.711.833.73بقوليات

3.722.782.961.975.393.587.28البذور الزيتية 
3.113.383.843.824.383.827.76زيوت نباتية

3.442.244.922.764.472.064.20خضر 
5.334.096.134.815.123.827.76فاكهة 

0.400.310.410.370.190.270.56متور
1.495.281.435.391.334.739.63الشاي والكاكو والنب

0.370.890.400.840.370.941.92التوابل
105.7350.46114.2849.21123.8049.17100.00إمجالي الواردات النباتية

1.540.941.520.971.320.954.64ابقار  )حية(  )1(
13.331.5711.181.5510.101.416.89أغنام وماعز )حية( )1(

0.974.360.934.110.924.1420.20حلوم محراء
2.164.182.283.692.033.2615.92حلوم دواجن

9.877.3210.547.8710.368.1639.81االلبان ومنتجاتها 
0.200.390.250.440.180.261.29البيض 

1.032.101.042.200.962.1610.52االمساك
0.040.150.030.130.050.150.74العسل الطبيعي

إمجالي الواردات 
29.1321.0127.7820.9725.9320.50100.00احليوانية 

)1( مليون رأس
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

الصادرات:  2  -  1  -  2
%( من  %( و)76.40  تشكل قيمة الصادرات الغذائية )مبا فيها السلع الغذائية املصنعة( ما نسبته )3.70 
2017م. كما يتضح من اجلدول رقم )40( زيادة  إمجالي الصادرات الكلية والزراعية على الرتتيب عام 
قيمة الصادرات الغذائية من حنو )24.4( مليار دوالر ملتوسط الفرتة )2009-2015م( إلي حنو )27.2( مليار 
%( من  %(. ويساهم اقليم شبه اجلزيرة العربية بنحو )40.78  دوالر عام 2017م بنسبة زيادة بلغت )11.48 
إمجالي صادرات السلع الغذائية بالوطن العربي، بينما يساهم األقليم االوسط واقليم املغرب العربي واقليم 
%( على الرتتيب. وتساهم  )8( دول جمتمعة ما  %(، )%21.42( و)9.98  املشرق العربي مبا نسبته )27.82 
 )%  20.41( اإلمارات  العربي هي  بالوطن  الغذائية  السلع  من  الصادرات  من إمجالي  من   )%  84.18( نسبته 
%(  وسلطـــنة ُعمان   5.46( %( والسودان   11.67( %( والسعودية   12.49( %( واملغرب    19.62( ومصر 

%(، شكل رقم )51(. %( وتونس )4.72  %( واألردن )4.77   4.85(
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جدول رقم )40( الصادرات الكلية والزراعية والغذائية خالل الفرتة 2009-2017م )مليار  دوالر(

االقليم
20162017متوسط الفرتة 2015-2009

الصادرات 
الكلية

الصادرات 
الزراعية

الصادرات 
الغذائية

الصادرات 
الكلية

الصادرات 
الزراعية

الصادرات 
الغذائية

الصادرات 
الكلية

الصادرات 
الزراعية

الصادرات 
الغذائية

63.94.02.861.53.42.576.23.12.7املشرق العربي

797.515.59.9619.415.510.7536.313.911.1شبه اجلزيرة العربية

114.88.95.577.810.45.794.711.05.8املغرب العربي

37.97.66.327.07.76.528.77.77.6األوسط
1014.136.024.4785.736.925.4735.935.627.2الوطن العربي

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )51(  نسبة مساهمة الدول العربية يف قيمة الصادرات الغذائية عام 2017م ) %(

يوضح الشكل رقم )52( اهليكل  السلعي للصادرات الزراعية عام 2017م،  ومنه يتبني أن السلع الزراعية 
الزراعية،  الصادرات  إمجالي  من   )%  21.77( بنسبة  تساهم   ).... زراعية،  آالت  مبيدات،  )أمسدة،  األخري 
اخلام  والسكر  الفاكهة  من  كل  يساهم  بينما   ،)%  15.61( بنحو  تساهم  املصنعة  الغذائية  واملنتجات 
%( على   4.54( ،)%  5.97( ،)%  7.35( ،)%  8.03( ،)% واخلضر واآللبان  ومنتجاتها واألمساك بنحو )9.11 

التوالي.
الفرتة  ملتوسط  دوالر  مليار   )12.36( حنو  من  الرئيسية  النباتية  الغذائية  السلع  من  الصادرات  قيمة  زادات 
%(،  وتأتي قيمة صادرات  )2009-2015م( إلي حنو )14.16( مليار دوالر عام 2017م بنسبة زيادة )14.56 
%( ومن ثم اخلضر بنسبة  %(، ويليها السكر بنسبة )20.22  الفاكهة يف املرتبة األولي بنسبة )22.94 

%(، جدول )41(.  %( والبذور والزيوت النباتية بنسبة )14.84   18.49(
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شكل رقم )52(  اهليكل السلعي للصادرات الزراعية بالوطن العربي  عام 2017م ) %(

بلغت قيمة الصادرات من احليوانات احلية واملنتجات احليوانية والسمكية والعسل الطبيعي  يف عام 2017م 
حنو )5.20( مليار دوالر ن مقابل حنو )6.11( مليار دوالر ملتوسط الفرتة )2009-2015م(، تتصدرها صادرات  
االلبان ومنتجاتها بنسبة )40.92 %(، تليها صادرات األمساك بنسبة )31.14 %( واألغنام واملاعز احلية بنسبة 

.)% %(، واللحوم احلمراء بنسبة )3.52  %(، وحلوم الدواجن بنسبة )5.40   15.51(
الذي  السودان  خاصة  وبصفة  العربية  الدول  بعض  إمكانات  ظل  يف  وخباصة  متدنية  تعترب  القيمة  وهذه 
املاشية،  من  ميتلكها  ضخمة  ثروة  ظل  يف  احلية   واحليوانات  اللحوم  من  صادراته  حجم  مضاعفة  ميكنه 
حيث يساهم السودان مبا قيمته )417.69( مليون دوالر من إمجالي قيمة صادرات الوطن العربي من احليوانات 
احلية البالغة حنو )1328.71( مليون دوالر، بينما يساهم بقيمة )59.59( مليون دوالر من إمجالي الصادرات 
العربية من اللحوم احلمراء البالغة حنو )183.21( مليون دوالر  يف عام 2017م. وقد يعزي هذا اإلخنفاض يف 
مساهمة قيمة صادرات احليوانات احلية واللحوم احلمراء إلي ضعف نظم تسويق احليوانات احلية يف الدول 

املنتجة الرئيسية وتواضع البين التحتية ذات العالقة.
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جدول رقم )41( تطور كميات وقيم الصادرات العربية من السلع الغذائية النباتية الرئيسية واحليوانات احلية والسلع 
الغذائية احليوانية والسمكية والعسل الطبيعي  خالل الفرتة 2009-2017م  

)الكمية: مليون طن، القيمة: مليار دوالر(

السلعة
20162017متوسط الفرتة 2015-2009

%قيمةكميةقيمةكميةقيمةكمية
1.881.011.861.001.930.966.76احلبوب والدقيق
0.940.380.780.281.100.231.63الدرنات واجلذور

2.831.723.962.264.082.8620.22سكر خام
0.340.380.410.370.440.402.85بقوليات

0.450.520.590.600.560.553.91البذور الزيتية 
0.711.310.681.280.841.5510.93زيوت نباتية

3.362.553.202.483.292.6218.49خضر 
3.662.694.273.004.823.2522.94فاكهة 

0.600.580.910.751.080.866.06متور
0.231.010.190.760.170.654.57الشاي والكاكو والنب

0.120.220.100.220.100.231.65التوابل
15.1212.3616.9512.9918.4014.16100.00إمجالي الصادرات النباتية

0.210.110.220.090.240.101.90ابقار  )حية(  )1(
9.511.128.840.778.810.8115.51أغنام وماعز )حية( )1(

0.070.170.050.160.070.183.52حلوم محراء
0.080.190.080.300.070.285.40حلوم دواجن

3.412.592.612.443.372.1340.92االلبان ومنتجاتها 
0.050.120.020.030.020.050.90البيض 

0.971.771.141.561.171.6231.14االمساك
0.010.050.010.040.010.040.70العسل الطبيعي

احليوانية  الصادرات  إمجالي 

والسمكية
14.306.1112.965.4013.755.20100.00

)1( مليون رأس 
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

 2-2  التجارة الزراعية العربية البينية:
 تتسم جتارة الدول العربية بأنها حتتل جزءًا قلياًل من التجارة العاملية، ومعدل منوها ال يوازي النمو يف جتارة
والسلع للغذاء  واستريادًا  البرتول  من  اخلام  املواد  على  تصديرُا  تعتمد  أنها  كما  صناعيًا،  املتقدمة   الدول 

الرأمسالية واالستهالكية.
الغذائي العربي، إذ زيادة حجم تبادل البينية العربية بدورًا هامًا يف حتقيق األمن  الزراعية  التجارة   وتقوم 
الواردات من العربية خبفض  الغذائية  الفجوة  إلي تقليص قيمة  العربية يؤدي  الدول  الغذائية بني   السلع 
 السلع الغذائية من خارج الوطن العربي. وتشري اإلحصاءات الواردة باجلدول رقم )42( أن قيمة الواردات الزراعية
 البينية بالوطن العربي زادت من حنو )18.43( مليار دوالر ملتوسط الفرتة )2014 - 2016م( إلي حنو )19.24(
 مليار دوالر يف عام 2017م، أي بنسبة زيادة بلغت حنو  )4.4 %(. وتشكل الواردات الزارعية العربية البينية
الزراعية الزراعية بالوطن العربي، يف حني تشكل الصادرات  الواردات  %( من إمجالي   ما نسبته )18.93 
%( من إمجالي الصادرات الزراعية العربية، أما الواردات الغذائية العربية البينية متثل  البينية حنو )45.63 
%( من إمجالي الواردات الغذائية العربية، والصادرات الغذائية العربية البينية تشكل  ما نسبته )18.61 
%( من إمجالي صادرات الوطن العربي من السلع الغذائية لعام 2017م. وعلى الرغم من وجود  حنو )50.92 
 العديد من املقومات الداعمة لدور فعال للتجارة اخلارجية العربية البينية، مثل التنوع يف الثروات الطبيعية
 واملالية والبشرية، فضاًل عن املوقع االسرتاتيجي الذي يربط بني الشرق والغرب، إال أنه من املالحظ ضعف

التبادل التجاري البيين العربي سواء يف السلع الكلية أو يف السلع الزراعية والغذائية .
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جدول رقم )42( التجارة الزراعية العربية البينية خالل الفرتة )2014-2017م( )مليار  دوالر(  

االقليم

2017ممتوسط الفرتة )2014-2016م(
الواردات

 الزراعية
البينية

الصادرات

 الزراعية
البينية

الواردات

 الغذائية
البينية

الصادرات

 الغذائية
البينية

الواردات

 الزراعية
البينية

الصادرات

 الزراعية
البينية

الواردات

 الغذائية
البينية

الصادرات

 الغذائية
البينية

3.042.352.552.093.812.012.901.74 املشرق العربي
12.129.9011.108.1211.939.0211.117.40 شبه اجلزيرة العربية 

1.691.041.380.881.791.171.530.97املغرب العربي
1.584.061.343.761.704.071.453.74األوسط

18.4317.3516.3714.8419.2416.2616.9913.86الوطن العربي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

العربية  الزراعية والغذائية  الواردات والصادرات  العربية بالنصيب األكرب يف  اقليم شبه اجلزيرة  ويساهم 
وحنو  2017م،  عام  البينية  العربية   الزراعبة  الواردات  إمجالي  من   )%  62.03( بنحو  يساهم  حيث  البينية 
%( من الواردات والصادرات  %( و )53.37  %( من الصادرات الزراعبة العربية البينية، وحنو )65.41   55.44(

الغذائية العربية البينية على الرتتيب.
أما بالنسبة للتوزيع اجلغرايف للواردات الغذائية العربية البينية تعترب السعودية واإلمارات وسلطنة ُعمان 
البينية،  الواردات الغذائية العربية  والكويت وقطر  والعراق وليبيا واألردن  من أكرب الدول مساهمة يف 

%( من هذه الواردات، شكل رقم )53(. حيث ساهمت تلك الدول جمتمعه مبا نسبته )78.54 
بنحـــو  جمتمعه  ُعمان  وسلطنة  والسودان  واألردن  ومصر  واإلمارات  السعودية  من   كل  ساهمت  بينما 
)77.34 %( من إمجالي الصادرات الغذائية العربية البينية يف عام 2017م ، شكل رقم )54(. وقد يعزى وجود 

االمارات يف تلك الدول نظرًا لقيامها باعادة التصدير للسلع الزراعية والغذائية مثل السكر ومصنوعاته.

شكل رقم )53(  نسبة مساهمة الدول العربية يف الواردات الغذائية العربية البينية  عام 2017م ) %(
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شكل رقم )54(  نسبة مساهمة الدول العربية يف الصادرات الغذائية العربية البينية  عام 2017م ) %(

األلبان ومنتجاتها،  2017م يف  البينية عام  العربية  الغذائية  الواردات  الزراعية يف هيكل  السلع  أهم  متثلت 
السلع جمتمعة حوالي  النباتية، واخلضر حيث مثلت تلك  والسكر والفاكهة، واحليوانات احلية، والزيوت 
الغذائية  األخري  املنتجات  البينية، بينما مثلت  العربية  الزراعية والغذائية  الواردات  %( من امجالي   45.96(
البينية فيمثل كل من  العربية  الغذائية  للصادرات  السلعي  للهيكل  بالنسبة  أما   .)%  30.74( ما نسبته 
األلبان ومنتجاتها، والفاكهة، والسكر واخلضر واحليوانات احلية، والزيوت النباتية واحلبوب  جمتمعة حنو 
%( من امجالي الصادرات الزراعية والغذائية العربية البينية، جدول رقم )43( و الشكالن رقمي )55   51.81(

و 56(.
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جدول رقم )43( اهليكل السلعي للتجارة الزراعية العربية البينية خالل الفرتة )2014-2017م( 
)الكمية: ألف طن، القيمة: مليون دوالر(

اجملموعة السلعية

2017متوسط الفرتة )2016-2014(
الواردات البينيةالصادرات البينيةالواردات البينيةالصادرات البينية

قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةقيمةكمية

782.61424.93507.96362.34762.16672.18846.79429.72احلبوب
203.35209.04238.08227.25533.79453.43239.55240.46بذور زيتية

920.211017.80510.11625.47614.46834.38720.331050.93الزيوت
270.96293.38169.70152.04248.35181.34320.95352.47بقول
415.33162.36238.2895.87251.1389.41464.03188.69درنات
1805.461004.721247.58675.101881.15956.551701.68887.26خضر

1925.181440.441339.66944.562023.571410.151982.801511.42فاكهة
4861.651346.373681.89778.275759.88937.215248.251328.75حيوانات حية)1(

173.01475.6795.32299.42119.66426.51166.03508.40حلوم
1310.942598.83895.951650.851331.142273.331253.072491.80البان ومنتجاتها

2237.921324.451556.55837.832531.031211.772481.691570.64سكر
224.16360.83150.39216.72210.66228.48234.67363.00االمساك
79.17132.9062.5490.67106.72130.5778.37151.97البيض

2878.775286.091759.883120.212529.464054.703033.665912.57منتجات غذائية أخري*

1660.712247.651162.061488.841649.722404.671707.962248.66منتجات زراعية أخري**

)1( ألف رأس

)*( تشمل السلع الغذائية املصنعة من اخلضر والفاكهة والبقوليات واحملاصيل احلقلية احملفوظة بطرق خمتلفة سواء كانت تامة الصنع أو نصف مصنعة.

)**( تشمل األمسدة واملبيدات واآلالت واملعدات الزراعية واألعالف ونباتات الزينة وزهور القطف  وغريها من السلع الزراعية غري الغذائية.
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )55(  اهليكل السلعي للواردات الزراعية والغذائية العربية البينية عام 2017م ) %(
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شكل رقم )56(  اهليكل السلعي للصادرات الزراعية والغذائية العربية البينية عام 2017م ) %(

2-3 مؤشرات تكلفة وسهولة  التجارة عرب احلدود: 
واملرتبطان  السلع،  واسترياد  لتصدير  اللوجستية  بالعملية  املرتبطان  والتكلفة  الوقت  املؤشر  هذا  يقيس 
مع ثالث جمموعات من اإلجراءات )اإلمتثال التوثيقي واإلمتثال احلدودي والنقل احمللي( من خالل العملية 
الكاملة لتصدير واسترياد شحنة من البضائع. مع األخذ يف عني اإلعتبار امليزة النسبية لكل اقتصاد عند 

قياس إجراءات التصدير، كما يلي)4(:
التكلفة

التكاليف  من  إيصاالت  مقابلها  يؤخذ  ال  اليت  الرمسية  غري  واملدفوعات  التأمني  تكاليف  إستبعاد  يتم 
املسجلة. وتثبت التكاليف بالدوالر األمريكي.

اإلمتثال للشروط واملتطلبات املستندية
اهليئات  مجيع  لدى  املستندية  واملتطلبات  للشروط  باإلمتثال  املرتبطني  والتكلفة  الوقت  ذلك  يتضمن 
واجلهات احلكومية يف إقتصاد املنشأ، وإقتصاد املقصد وأي إقتصادات يتم العبور من خالهلا. ويتمثل اهلدف 
من وراء ذلك قياس إمجالي عبء إعداد جمموعة من املستندات اليت تساعد على إجناز معاملة التجارة الدولية 
ملنتج وشريكني مفرتضني. ويتضمن وقت وتكاليف اإلمتثال للمتطلبات واإلشرتاطات املستندية الوقت 
والتكلفة الالزمني للحصول على املستندات )مثل الوقت املستغرق للحصول على شهادة مطابقة أو شهادة 
منشأ(؛ وإعداد املستندات )مثل الوقت املستغرق يف مجع املعلومات إلستكمال اإلقرار اجلمركي أو شهادة 
املنشأ(؛ وإجناز املستندات )مثل الوقت املستغرق يف انتظار السلطة املختصة إلصدار شهادة صحية نباتية(، 
وتقديم املستندات )مثل الوقت املستغرق يف عرض اإلقرار اجلمركي على شرطة الطرق أو إظهار إيصال 
للجمارك  اإلقرار اجلمركي  املستغرق يف تقديم  الوقت  )مثل  املستندات  املوانئ( وتسليم  املوانئ لسلطات 

باليد أو إلكرتونًيا(.
ومجيع املستندات اإللكرتونية أو الورقية اخلاصة باملعلومات املطلوبة من أية جهة حكومية فيما يتعلق 
بالشحنة، تعترب وثائق مت احلصول عليها واليت جرى إعدادها وتقدميها أثناء عملية التصدير أو اإلسترياد. 
ويتم ضم مجيع املستندات املعدة من جانب شركة الشحن أو املخلص اجلمركي للمنتج وشريكي التجارة 

)4( املوقع اإللكرتوني للبنك الدولي، تقرير ممارسة األعمال، 2017م.
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املفرتضني يف دراسة احلالة بغض النظر عما إذا كان القانون يستلزم ذلك يف الواقع العملي. وأي مستندات 
معدة ومقدمة للحصول على معاملة تفضيلية ــ على سبيل املثال، شهادة منشأ ــ يتم ضمها يف حساب 
الوقت والتكلفة بالنسبة لإلمتثال للشروط واملتطلبات املستندية. ويتم ضم أية مستندات معدة ومقدمة 
إلعتقادها أنها تعمل على تسهيل مرور الشحنة )على سبيل املثال، قد تقوم شركات الشحن بإعداد قائمة 
التعبئة والتغليف اعتقاًدا منها أن ذلك يعمل على تقليل إحتمالية الفحص املادي أو غري ذلك من أعمال 
الفحص والتفتيش التعسفي(. وعالوة على ذلك، فإن أية مستندات إلزامية للتصدير أو االسترياد يتم ضمها 
يف حساب الوقت والتكلفة. وال يعتد باملستندات اليت ينبغي احلصول عليها مرة واحدة. وال يتضمن تقرير 
معايري  إختبار  شهادات  مثل  ــ  احمللي  السوق  يف  والبيع  لإلنتاج  املطلوبة  األعمال الوثائق  أنشطة  ممارسة 
السالمة من الغري اليت قد ُتطلب لبيع األلعاب على املستوى احمللي ــ  ما مل حتتاج اجلهة احلكومية أن تطلع 

على هذه املستندات أثناء عملية التصدير.
اإلمتثال لقوانني احلدود

يتضمن اإلمتثال لقوانني احلدود الوقت والتكلفة املرتبطني باإلمتثال لقوانني اجلمارك يف اإلقتصاد املعين 
املعين،  االقتصاد  حدود  الشحنة  لعبور  اإللزامية  األخرى  والتفتيش  الفحص  بأعمال  الصلة  ذات  والقوانني 
وكذلك الوقت والتكلفة ألعمال املناولة اليت تتم يف موانئها أو على حدودها. ويتضمن الوقت والتكلفة 
هلذه اجلزئية الوقت والتكلفة للحصول على املستندات وإعدادها وتقدميها أثناء أعمال املناولة يف املوانئ 
أو على احلدود، وكذلك التخليص اجلمركي، وإجراءات الفحص والتفتيش. على سبيل املثال، سيتم هنا 
املرتبطني  والتكلفة  الوقت  حساب  ويعتمد  امليناء.  مرفأ  من  إيصال  على  للحصول  والتكلفة  الوقت  ضم 
باإلمتثال لقوانني احلدود على أن يتم إختاذ إجراءات اإلمتثال لقوانني احلدود، ومن يتطلب هذه اإلجراءات 
التخليص  فإذا كانت مجيع أعمال  الفحص والتفتيش.  القيام بأعمال  بها، وما مدى إحتمالية  ومن يقوم 
اجلمركي وغريها من أعمال الفحص والتفتيش األخرى تتم يف امليناء أو على احلدود يف نفس الوقت، فإن 
ومن  اإلجراءات.  هذه  مع  تزامنا  احلسبان  يف  يأخذ  اجلمارك  ولوائح  لقوانني  لإلمتثال  بالنسبة  الوقت  تقدير 
اجلائز أن يكون الوقت والتكلفة املرتبطني باإلمتثال لقوانني ولوائح اجلمارك على احلدود بقيمة زهيدة 
أو صفر، كما يف حالة التجارة بني الدول األعضاء يف اإلحتاد األوروبي أو غريها من احتادات اجلمارك. وإذا 
مت القيام جبميع إجراءات اجلمارك والفحص والتفتيش أو بعضها يف أماكن أخرى، فإن الوقت والتكلفة 

هلذه اإلجراءات يضافان إىل الوقت والتكلفة لتلك اإلجراءات اليت تتم يف املوانئ أو على احلدود.

1  مؤشرات تكلفة  التجارة عرب احلدود:   -  3  -  2
يتضح من اجلدول رقم )44( أن مؤشر  تكلفة التصدير )االمتثال لقونني احلدود( للوطن العربي بلغ )66( 
شبه  أقليم  يف  أدناه  بلغ  بينما  دوالر،   )83( بنحو  األوسط  األقليم  يف  أقصاه  وبلغ  عامليًا.   )54( مقابل  دوالر 
اجلزيرة العربية بنحو )57( دوالر. أما على مستوي الدول فبلغ أقصاه يف السودان بنحو )162( دوالر تليها 

اجلزائر بنحو )118( دوالر، بينما بلغ أدناه يف فلسطني بنحو )6( دوالر.
أما بالنسبة  ملؤشر تكلفة التصدير )االمتثال للشروط واملتطلبات املستندية( فقد بلغ على مستوي الوطن 
اقصاه يف  بلغ  العربي  الوطن  اقاليم  )56( دوالر عامليًا. وعلى مستوي  بنحو  )78( دوالر مقارنة  العربي حنو 
اقليم املشرق العربي بنحو )136( دوالر ، وأدناه يف اقليم شبه اجلزيرة العربية بنحو )33( دوالر.  وبلغ اقصاه 

يف العراق بنحو )504( دوالر ، تليه السودان بنحو )190( دوالر، بينما بلغ ادناه يف تونس بنحو )3( دوالر.
وبلغ مؤشر تكلفة االسترياد )االمتثال لقونني احلدود( حنو )112( دوالر بالوطن العربي مقابل )76( دوالر 
عامليًا. وبلغ اقصاه باقليم  املغرب العربي بنحو )132( دوالر، وأدناه باقليم  شبه اجلزيرة العربية بنحو )91( 
دوالر. وعلى مستوي الدول العربية بلغ أقصاه يف اجلزائر بنحو )327( دوالر، وأدناه يف فلسطني بنحو )6( 

دوالر.
أما مؤشر تكلفة االسترياد )االمتثال للشروط واملتطلبات املستندية( بلغ حنو )90( دوالر عربيًا مقابل حنو 
)68( عامليًا. وبلغ هذا املؤشر اقصاه يف االقليم االوسط بنحو )110( دوالر، وأدناه يف اقليم شبه اجلزيرة العربية 
بنحو )66( دوالر. وعلى مستوي الدول العربية بلغ أقصاه يف مصر بنحو )265( دوالر ، وأدناه يف ُعمان بنحو 

)7( دوالر، شكل رقم )57(.
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 2 - 3 - 2  مؤشرات سهولة  التجارة عرب احلدود: 
يلزم إلجراء العملية اللوجستية لتصدير السلع يف الوطن العربي حنو )22( يوم مقابل حنو )16( يوم عامليًا. 
وإقليميًا بلغ عدد األيام الالزمة للتصدير اقصاها يف االقليم  األوسط بنحو )28( يوم، وأدناه يف اقليم شبه 
اجلزيرة العربية بنحو )17( يوم. بينما تبلغ على مستوي الدول أقصاها يف العراق بنحو )47( يوم، وأدناها 

يف البحرين وفلسطني بنحو )2( يوم.
أما إلجراء العملية اللوجستية إلسترياد السلع فيلزم )35( يوم يف الوطن العربي مقابل )26( يوم عامليًا. وعلى 
مستوي اقاليم الوطن العربي بلغ عدد األيام الالزمة لعملية االسترياد أقصاها باالقليم األوسط بنحو )47( 
العراق  اقصاها يف  بلغ  العربية  للدول  )26( يوم. وبالنسبة  العربية بنحو  باقليم شبه اجلزيرة  يوم، وأدناها 

بنحو )102( يوم، وأدناها يف فلسطني بنحو )5( يوم.
أما مؤشر عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير فبلغ عربيًا حنو )286( مستند مقابل حنو )180( مستند 
عامليًا. بينما بلغ أقصاه يف االقليم االوسط بنحو )383( مستند، وأدناه يف اقليم املغرب العربي بنحو )224( 
 )30( بنحو  األردن  يف  وأدناه  مستند،   )1000( بنحو  مصر  يف  أقصاه  فبلغ  الدول  مستوي  على  أما  مستند. 

مستند، جدول رقم )44(.

جدول رقم )44( مؤشرات تكلفة وسهولة  التجارة عرب احلدود يف الوطن العربي والعامل عام 2017م 
                                                                                                                                                                 )التكلفة بالدوالر(     

الدولة/ االقليم

تكلفة 
التصدير 
)االمتثال 
لقوانني 
احلدود (

تكلفة 
التصدير 
)االمتثال 
للشروط 

واملتطلبات 
املستندية(

تكلفة 
االسترياد  
)االمتثال 
لقوانني 
احلدود (

تكلفة 
االسترياد 
)االمتثال 
للشروط 

واملتطلبات 
املستندية(

عدد األيام 
الالزمة 

للتصدير 
)يوم(

عدد األيام 
الالزمة 

لالسترياد 
)يوم(

عدد املستندات 
الالزمة إلمتام 

التصدير 
)مستند(

38679555830األردن
84481411494665742سوريا
8550413117647102500العراق

6726452585فلسطني
9648180721733135لبنان

62136107992443298املشرق العربي
27654123619283اإلمارات
71245484221130البحرين

69812281221537390السعودية
5277071121124عمان
251048721630290قطر

967289962528332الكويت
شبه اجلزيرة 

573391661726258العربية

50380272033144تونس
1181493272492535400اجلزائر
72727996242960ليبيا

625169643128400املغرب
192610626714116موريتانيا

6460132922128224املغرب العربي
51507026273793جزر القمر
1097278503954100جيبوتي
1621901441324063420السودان
447385762155300الصومال

488824026511271000مصر
83951231102847383األوسط

6578112902235286الوطن العربي
545676681626180العامل

*بيانات اليمن غري متوفرة
 Doing Business, 2017املصدر  :البنك الدولي 
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شكل رقم )57(  مؤشرات تكلفة  التجارة عرب احلدود عام 2017م )دوالر(

السلع الغذائية: املياه االفرتاضية لتجارة    4  -  2

املياه االفرتاضية هي كمية املياه اليت يتم استهالكها خالل عملية  إنتاج  كل وحدة من السلع الغذائية.  
وتعترب املياه  من املوارد النادرة واحملدودة يف الدول العربية اليت تعمل بشتى الطرق لتطوير  تلك املوارد ورفع 
الري  نظم  وتطوير  املياه،  موارد  وتوزيع  نقل  إدارة  ومنظومات  مرافق  تطوير  خالل  من  استغالهلا  كفاءة 
احلقلي، عالوة على قيامها بتطوير  نظم حصاد املياه، وبتعظيم  العائد من وحدة املياه،  وتعمل على  إحالل 
احملاصيل الغذائية ذات  االحتياجات االروائية  القليلة حمل احملاصيل  ذات  االحتياجات االروائية  العالية. 
ولذلك يكتسب موضوع املياه  االفرتاضية  أهمية متزايدة يف جمال جتارة السلع الغذائية على املستويني 

العربي والعاملي.     

وتوضح بيانات جدول )45( املياه االفرتاضية  يف جتارة خمتلف السلع الغذائية  بالوطن العربي ممثلة  يف 
كمية املياه املستوردة وكمية املياه املصدرة يف شكل  سلع  غذائية،  ومنها يتضح أن املياه املصدرة  يف 
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شكل سلع   غذائية  يف عام 2017م  تقدر بنحو  )28.3( مليار م3 ، مقابل حنو ) 211.7( مليار  م3 يف شكل 
سلع مستوردة، منها حنو )106.8( مليار م3 واردات  احلبوب،  وحنو )44.6 ( مليار م3 واردات  الزيوت النباتية، 
وحنو )19.4( مليارم3 وارادت سكر وحنو )10.0( مليار م3  بقوليات، و)9.3( مليار م3  حلوم احلمراء و)8.9( 
مليار م3  لأللبان و)7.5( مليار م3  للحوم الدواجن. األمر الذي يعين أن الرتكيب  السلعي لتجارة الصادرات 
العربي،  الوطن  يف  املياه  ملورد  أفضل  استخدام  اجتاه  يف  يعمل  الواردات  لتجارة  السلعي  للرتكيب  قياسًا 
املياه  الزراعية األعلى كفاءة يف استخدام  إذا ما مت تنمية احملاصيل  إال أنه ميكن حتسني ذلك كثريًا 
استهالكا  األقل  السكرية  السكر من احملاصيل  إنتاج  والنظر يف  األرز،  الشامية حمل  الذرة  كإحالل 
واملنتجات  السلع  من  الصادرات  من  للحد  سياسات  إتباع  مع  السكرية،  والذرة  السكر  بنجر  مثل  للمياه 
الغذائية األقل كفاءة يف استخدام مورد املياه،  وتشجيع زيادة  الواردات من السلع واملنتجات األقل كفاءة 

يف استخدامها للمياه.

جدول رقم )45( املياه االفرتاضية  يف جتارة   السلع الغذائية الرئيسية يف  الوطن العربي  عام 2017م

املياه االفرتاضية السلع الغذائية
)م3/طن( *

الكمية 
املصدرة  إىل 
خارج الوطن 
العربي  )ألف 

طن(

الكمية  
املستوردة

من خارج الوطن 
العربي  )ألف 

طن(

املياه املصدرة  
)يف شكل 

منتجات غذائية 
( )مليار م3(

املياه املستوردة 
)يف شكل 

منتجات غذائية( 
)مليار م3(

صايف املياه 
االفرتاضية  

)مليار م3(

46409.71.461.960.5 1057.4 1334.0القمح  
22757.80.120.720.6 124.0 909.0األرز

5019.80.811.510.7 342.1 2291.0الذرة الشامية
8815.10.012.212.2 20.0 1388.0الشعري

158.70.00.50.5 0.0 2853.0الذرة الرفيعة
1078.20.30.30.0 1081.7 287.0 البطاطس
2459.81.810.08.2 440.3 4055.0البقوليات 

0.2-2584.11.10.8 3285.8 322.0اخلضر
1.7-3093.44.73.0 4818.0 967.0الفاكهة

10891.26.419.413.0 3573.7 1782.0السكر **    
5162.66.344.638.3 724.4 8630.0الزيوت النباتية
900.10.79.38.6 68.6 10295.0اللحوم احلمراء 

1927.00.37.57.3 69.8 3918.0حلوم الدواجن
0.5-754.21.30.8 1165.2 1125.0األمساك ***    

76.80.10.30.2 19.2 3340.0البيض
9027.73.28.95.7 2329.4 990.0األلبان

28.3211.7183.4   اجلملة
*   املصدر: أ.ب هوكسرتا  وقائع اجتماع خرباء حول جتارة املياه االفرتاضية، 2003.  

**  ال يشمل كميات إعادة صادرات السكر.
***  مت حساب كميات املياه العربية املصدر ة يف شكل امساك بضرب كميات األمساك العربية  املصدرة  يف  نسبة كمية اإلنتاج  العربي من  

%( ، إذ أن اإلنتاج من املصايد ال حتسب له مياه افرتاضية. االستزراع السمكي )25 
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

ب -  حمور إمكانات  احلصول على الغذاء
وفق  الغذائية  السلع  من  احتياجاتهم  تدبري  على  األفراد  بقدرة  الغذاء  على  احلصول  أمكانية  تقاس 
إمكاناتهم املادية )دخول األفراد( وأسعار السلع الغذائية والنمو السكاني ومنو اإلنتاج الغذائي والنمط 

الغذائي السائد .
املؤثرة على احلصول على الغذاء: العوامل    -  1

تؤثر جمموعة من العوامل يف الطلب على السلع الغذائية لغرض االستهالك، منها مستويات دخول األفراد 
وأعداد السكان، وأسعار السلع الغذائية مبا فيها أسعار السلع البديلة، ونوضح فيما يلي تأثري هذه العوامل 

على احلصول على  الغذاء يف الوطن العربي:
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1-1 أسعار السلع الغذائية:
أسعار السلع الغذائية وتقلباتها هلا تأثري مباشر على إمكانية الدول العربية إلتاحة هذه السلع ملواطنيها، 
األسعار  وخباصة  املطلوبتني   واجلودة  بالكمية  عليها  احلصول  على  مواطنيها  قدرة  على  وكذلك 
رقم  باجلدول  الواردة  اإلحصاءات  وتشري  احليوانية.  واملنتجات  والسكر  والزيوت  احلبوب  لسلع  العاملية 
 )A1( لألرز التايالندي  )% )46( تراجع  األسعار العاملية جملموعة احلبوب بنسبة تراوحت ما بني )1.58 
%( للشعري بني عامي 2015 و2017م نتيجة للتحسن  املتواصل يف اإلنتاج، وارتفاع مستويات  و)27.53 
السلع ، كما يبني  املعروض من هذه  الذي أدى إىل وفرة  األمر  العاملي  املستوى  الغذائية على  املخزونات 
الدواجن  وحلوم  االبقار  وحلوم  والنب  والكاكاو  واالمساك  القطن  بذرة  زيت  اسعار  اخنفاض  اجلدول 
من  بني  ما  تراوحت  بنسب  األغــنام  وحلوم  والشاي  والسكر  النباتية   الزيوت  جمموعة  أسعار  وارتفاع 

%( لزيت جوز اهلند.  %( لزيت زهرة الشمس إلي )44.32   0.55(
وبصفة عامة يتضح من اجلدول املشار إليه أعاله إخنفاض أسعار جمموعة احلبوب بنسب ترتاوح ما بني 
)1.58 %( و)27.53 %( ما بني عامي 2015م و2017م، كما يتضح أرتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسب 
 )% %(، بينما ارتفعت أسعار السكر  بنسب تراوحت ما بني )2.78  %( و )17.87  تراوحت ما بني )0.55 

.)% و )16.67 

جدول رقم )46( متوسط السعر العاملي لبعض  السلع الغذائية خالل الفرتة 2015-2017م                            
                                                                                                           )دوالر /طن(

معدل التغري بني 2017م2016م2015مالسلع الغذائية
عامي2015 -2017م

14.77-204.4166.6174.2القمح اخلشن
13.66-206.4176.3178.2القمح الطري

9.01-169.8159.2154.5الذرة الشامية 
27.53-194.3158.5140.8الشعري

13.76-462.57395.5398.9أرز  تايالند )5%(
372.6385.3384.73.25أرز  تايالند )25%(
)A1( 1.58-386.0380.3379.9أرز  تايالند
351.8356.1363.23.24أرز  فيتنام )5%(

24.33-204.7159.6154.9الذرة الرفيعة
3904064012.82فول الصويا

75780984511.62زيت فول الصويا
12481362147117.87الفول السوداني

13371502148511.07زيت الفول السوداني
785.7846.47900.55زيت زهرة الشمس

62370071414.61زيت النخيل
21.36-1229.371063.2966.75زيت بذرة القطن

11101475160244.32زيت جوز اهلند
735982106544.90جوز اهلند
12.39-155815011365األمساك 

15.53-143601120012130مجربي
EU 3603603702.78السكر
US 55061062012.73السكر

World 30040035016.67السكر
27102640310014.39الشاي

35.35-314028902030الكاكاو
5.95-353036103320النب 

4.30-442039304230حلوم األبقار
5220469054203.83حلوم االغنام
0.79-253024602510حلوم الدواجن

68089081019.12برتقال
EU ، 9009109000.00املوز
US ، 9601000107011.46املوز

املصدر: البنك الدولي ، تقرير أسواق السلع )http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets(،  نقطة التجارة 
السودانية  2018م ، و املوقع اإللكرتوني ملنظمة األغذية والزراعية لألمم املتحدة على الشبكة الدولية، 2018م.
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ونظرًا لرتاجع األسعار  ملعظم السلع الغذائية الرئيسية  تراجع  الرقم القياسي ألسعار الغذاء على املستوى 
ملتوسط الفرتة )2010-2015م(،أي بنسبة  العاملي إىل حنو )174.6%( يف 2017م مقارنة بنحو )%195.3( 
%(، وذلك بسبب تراجع األرقام القياسية ألسعار احلبوب والسكر والزيوت واللحوم  إخنفاض بلغت )10.6 

%( على الرتتيب، جدول رقم )47(.  2.02( ،)%  12.45( ،)%  16.98( ،)% بنسبة )24.2 

جدول رقم )47( الرقم القياسي ألسعار الغذاء العاملية خالل الفرتة )2017-2010(  
)سنة  األساس 2002-2004م=100(

معدل التغري بني متوسط 
الفرتة )2010-2015م( 

وعام 2017م
2017م 2016م متوسط الفرتة

السلعة )2010-2015م(

-10.60 174.6 161.5 195.3 مؤشر اسعار االغذية)1( 

-2.02 170.1 156.2 173.6 اللحوم

7.59 204 191 189.6 حلوم ابقار

5.84 194 154 183.3 حلوم االغنام واملاعز

0.60 169 156 168 حلوم الدواجن

0.70 202.2 153.8 200.8 االلبان

6.28 154 146 144.9 األمساك

-24.20 151.6 146.9 200.0 احلبوب

-12.45 168.8 163.8 192.8 الزيوت

-16.98 227.3 256.0 273.8 السكر
)1( يتكون من متوسط األرقام القياسية ألسعار  جمموعات اللحوم وااللبان واحلبوب والزيوت النباتية والسكر، مع معايرة ملتوسط حصة الصادرات 

لكل جمموعة منها للفرتة )2002-2004(.
املصدر: املوقع اإللكرتوني ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، مؤشر أسعار األغذية.

املعيشة  غالء  مستويات  قياس  يف  عليه  يعتمد  مؤشرًا  أصبح  املستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم  دراسة 
ومستويات التضخم، وبالتالي مقدرة املواطنني يف احلصول على الغذاء، وتوضح بيانات اجلدول رقم )48( 
ارتفاع الرقم القياسي ألسعار الغذاء للمستهلك بالوطن العربي عام 2017م مقارنة مبتوسط الفرتة )2010 
املستوي  الغذاء على  القياسي ألسعار  الرقم  الرغم من إخنفاض  %(، وذلك على   35.72( 2015م( بنسبة   -
%( بفلسطني وحنو   0.8  ( ما بني  تراوحت  الرقم بنسب  ارتفع هذا  الدول فقد  بينما على مستوي  العاملي. 

.)% %( يف سوريا، بينما اخنفض يف العراق بنسبة )13.59   116.05(

ويوضح الشكل رقم )58( أن الرقم القياسي ألسعار الغذاء للمستهلك عام 2017م بلغت أعالها يف سوريا 
السياسات  الرتتيب، وذلك بسبب  %( على   313.89(  ،)%  514.03(  ،)%  951.35( والسودان ومصر بنحو 
الوضع  إلي  اليت اختذتها كل من السودان ومصر مثل حترير سعر الصرف باإلضافة  االقتصادية والنقدية 
ولبنان  العراق وقطر  العربية مثل  الدول  من  العديد  استقرار يف  أن هناك  الراهن  يف سوريا. كما يتضح 
بني  ما  الدول  هلذه  القياسي  الرقم  تراوح  حيث  والكــــويت،  وموريتانيا  وفلســـطني  واإلمارات  وُعمان 

.)% %( و)107.62   97.03(
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جدول رقم )48( الرقم القياسي ألسعار الغذاء للمستهلك بالدول العربية خالل الفرتة )2010-2017م(
)سنة االساس 2010=100(

معدل التغري بني متوسط الفرتة 

)2010-2015م( وعام 2017م

2017م 2016م متوسط الفرتة 

)2010-2015م(

الدولة

1.32 110.78 111.24 109.34 األردن
116.05 951.35 807.27 440.33 سوريا

-13.59 97.03 112.83 112.29 العراق

0.80 105.17 111.35 104.34 فلسطني
8.16 102.55 98.94 94.81 لبنان
8.82 103.48 102.29 95.09 اإلمارات
9.24 155.18 153.63 142.06 البحرين
5.55 143.13 146.57 135.6 السعودية
2.62 103.04 102.48 100.41 عمان
3.62 101.11 99.19 97.58 قطر

11.33 107.62 107.95 96.67 الكويت
24.90 146.2 138.51 117.05 تونس
16.59 196.61 206.46 168.63 اجلزائر
6.58 126.78 126.77 118.95 املغرب

19.00 107.18 103.98 90.07 موريتانيا
10.51 165.96 162.8 150.17 جزر القمر
10.32 114.49 112.4 103.78 جيبوتي
48.09 514.03 501.49 347.1 السودان

108.86 313.89 226.38 150.29 مصر
35.72 198.19 185.92 146.03 الوطن العربي

املصدر : املوقع اإللكرتوني للبنك الدولي.

شكل رقم )58( الرقم القياسي السعار الغذاء للمستهلك بالدول العربية عام 2017م
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1-2  مستويات دخول األفراد:

تأثرها  جبانب  اساسية  بصفة  الدخول  مبستويات  تتأثر  الغذاء  لسلة  املكونة  الغذائية  السلع  كميات 
2017م ارتفاع نصيب الفرد من إمجالي الدخل القومي  البنك الدولي لعام  بعوامل أخري. وتشري إحصاءات 
بالوطن العربي من حنو )14.965( ألف دوالر للفرد ملتوسط الفرتة )2009 - 2015م( إلي حنو )16.998( ألف 
%(، بينما بلغ عامليًا حنو )16.927( ألف دوالر للفرد  دوالر للفرد عام 2017م، بنسبة زيادة بلغت )13.59 
2017م، جدول رقم )49(. وبلغ أعاله يف اقليم شبه اجلزيره العربية بنحو )60.843( ألف دوالر للفرد  عام 
يف العام، وأدناه يف االقليم االوسط بنحو )5.804( ألف دوالر للفرد. أما على مستوي الدول العربية فقد بلغ 
)1.57( ألف دوالر للفرد. ويالحظ  القمر بنحو  )128.06( ألف دوالر، وأدناه يف  جزر  اقصاه يف قطر بنحو 
أن هناك حتسن يف تطور نصيب الفرد يف معظم الدول العربية  ماعدا اليمن وليبيا ولبنان وسلطنة ُعمان 
 ،)6.28(  ،)%  40( بنسبة  2015م(   -  2009( الفرتة  مبتوسط  مقارنة  2017م  عام  اخنفض  حيث  واألردن، 
%( على الرتتيب. بينما ال تتوفر بيانات عن نصيب الفرد من الدخل القومي يف   0.1( ،)2.02( ،)%  2.27(

سوريا وجيبوتي والصومال.

النمو السكاني:  3  -  1
العربي  الوطن  سكان  عدد  أرتفع  حيث  الغذاء،  استهالك  على  السكان  أعداد  يف  الزيادة  تؤثر  كما 
2017م. أي أن معدل  منو  2014م  إلي حنو )414.83( مليون نسمة عام  من )390.63( مليون نسمة  عام 
2017م (  وهذا املعدل يعترب مرتفعًا    - %(  خالل الفرتة )2014  السكان يف الوطن العربي  بلغ حنو )1.55 

%(، جدول رقم )10(.  نسبيًا مقارنة باملستوي العاملي الذي يبلغ حنو )1.25 

جدول رقم )49( نصيب الفرد من إمجالي الدخل القومي، وفقا لتعادل القوة الشرائية 
خالل الفرتة 2009-2017م )باألسعار اجلارية( )دوالر /فرد(

الدولة
متوسط الفرتة 

2015م(  -  2009(
معدل التغري بني متوسط الفرتة )-20172009م2016م

2015م( و2017م )%(
)0.09(911989809110األردن
14320173701701018.78العراق

49365830556012.65فلسطني
)2.27(150311405014690لبنان

10851.511557.511592.56.83املشرق العربي
62479717507441019.10اإلمارات
37811440104293013.54البحرين

5006455840547709.40السعودية
)2.02(410694175040240عمان
1167741265501280609.66قطر

8251183150833100.97الكويت
)39.99(363323802180اليمن

5633460776608431.52شبه اجلزيرة العربية
10207111601149012.57تونس
13180148701505014.19اجلزائر
)6.28(212771578019940ليبيا

68147710806318.32املغرب
34413760390013.33موريتانيا

10983.81065611688.66.42املغرب العربي
1444154015708.70جزر القمر
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الدولة
متوسط الفرتة 

2015م(  -  2009(
معدل التغري بني متوسط الفرتة )-20172009م2016م

2015م( و2017م )%(
34534290448229.80السودان

9814109801136015.75مصر
49045603580418.36االقليم األوسط
14965167941699813.59الوطن العربي

14006161901692720.85العامل
القيم ما بني األقواس تشري إلي قيم سالبة

* عدم توفر بيانات عن سوريا وجيبوتي والصومال
املصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية، 2017م.

1-4 األمناط الغذائية يف الدول العربية: 
العادات أو االمناط الغذائية السائدة  هي السلوك أو الطرق املتبعة يف إعداد وتناول الغذاء وهي تبدأ من فرتة 

إنتاج أو حصاد الغذاء وحتى تناوله وتعتمد على مزيج من العوامل النفسية واالجتماعية واالقتصادية.
وميكن متييز ثالثة أمناط غذائية يف العامل: النمط األول يف اجملتمعات املتقدمة، حيث تسود التقنيات 
املتقدمة، ويستهلك السكان فيها نسبة عالية من املواد الربوتينية. والثاني يف الدول اآلخذة يف النمو اليت 
تستهلك نسبًا مرتفعة من احلبوب. والثالث يف اجملتمعات اليت مازالت يف املراحل األوىل للتنمية فهي تعتمد 

على احملاصيل والسلع الزراعية الدنيا.
وعادة خٌيتلف منط استهالك الغذاء ف املناطق احلضرية عنه يف املناطق الريفية لعدة عوامل كاملستوى 
االقتصادي واالجتماعي والتعليمي ونوع  األغذية املتوفرة، باإلضافة إىل اعتماد اجملتمعات الريفية على 
الزراعة أو الرعي كمصدر أساس للدخل. كما حٌيدد املوقع اجلغرايف للمنطقة منط استهالك الغذاء فيٌها، 
فالدول املطلة على البحار غالبا ما يٌتناول سكانها املنتجات البحريٌة، يف حني تعتمد الدول اليت ال تطل على 
يف الشرق األوسط يٌعتمد على القمح  احليوانية وبصفة عامة فإن الغذاء الرئيسي  البحار على املنتجات 

واألرز والذرة والفاصوليا ويف آسيا  يٌعتمد على األرز والقمح. 
وميكن أن يعكس املتاح لالستهالك النمط الغذائي السائد يف املنطقة العربية حيث  تشكل جمموعة 
%( من إمجالي املتاح لالستهالك يف الوطن العربي من السلع الغذائية الرئيسية لعام  احلبوب حنو )39.61 
حنو  ومنتجاتها  واأللبان  والفاكــــهة  اخلضر  حاصالت  من  كل  مساهمة  نسبة  متثل  وبينما  2017م، 
السلع  لباقي   )% و)4.19   )%  0.60( بني  وترتاوح  الرتتيب،  على   )% و)10.67   )% و)10.88   )%  21.72(

الغذائية.
مسات مشرتكة عامة يف األمناط الغذائية العربية :

الدواجن  أقل،  بدرجة  أيضا  وتستخدم  واإلبل  البقر  حلوم  استخداما،  األكثر  هي  والدجاج  الضأن   : اللحوم 
تستخدم يف بعض املناطق بدرجة أقل، وسكان املناطق الساحلية يستخدمون السمك بدرجة أعلى.

منتجات األلبان : األلبان ومنتجاتها تستخدم على نطاق واسع، ويف الغالب الزبادي واجلبنة البيضاء، ومع ذلك، 
الزبدة، والبيض والقشده وتستخدم أيضا على نطاق واسع. كما تستهلك األلبان مباشرة كشراب يف دول 

اخلليج و إيران وتركيا. يتميز اللنب اإليراني والرتكي عن اخلليج باضافة امللح إليه.

املشروبات : املشروبات الساخنة وتستخدم أكثر من الباردة، القهوة وحتتل املرتبة األوىل يف القائمة، والبعض 
اآلخر يفضل الشاي أو مشروبات أخري مثل العرق سوس ، السحلب ، القرفة وأخري .

احلبوب : األرز ويستخدم يف معظم األطباق مع القمح فهو املصدر الرئيسي للخبز فضال عن الربغل ودقيق 
السميد ويتم استخدامهم على نطاق واسع.

البقوليات : العدس ويستخدم على نطاق واسع فضال عن الفاصولياء والبازيالء واحلمص.
اخلضروات والفواكه : هذا املطبخ أيضا يفضل اخلضار مثل اخليار والباذجنان والكوسه والبامية والبصل. 
أما بالنسبة للفاكهة )احلمضيات يف املقام األول( وكثريا ما تستخدم كفاتح شهية قبل األكل. الزيتون 

يعترب جزء كبري من املطبخ العربي باإلضافة إىل التمر والتني والرمان.
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املكسرات : تتضمن يف أكثر االستعماالت الصنوبر واللوز والفستق احلليب والبندق واجلوز.

الليمون،  عصري  الزيتون،  زيت  من  خمتلفة  أنواع  على  شعبية  األكثر  الصلصة  تشتمل   : الصلصات 
البقدونس، الثوم، الطحينة، اللبنة، الزبادي، ويف أغلب األحيان يتم إضافة النكهات له بالنعناع والبصل 

والثوم )حسب الذوق( ويقدم كصلصة مع خمتلف األطباق.

ج- حمور اإلستفادة من الغذاء
تشمل مكونات االستفادة من الغذاء املتاح لالستهالك من الغذاء وحاالت نقص الغذاء  وفاقد وهدر الغذاء، 
نقص  وحاالت  الغذائية  الفجوة  وتطور  الغذاء  استهالك  أوضاع  تطور  التقرير  من  اجلزء  هذا  ويستعرض 

التغذية ومعدالت االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي: 

الغذاء: املتاح لالستهالك من    -  1
يتمثل املتاح لالستهالك من السلع الغذائية بصفة رئيسية  يف الكميات املنتجة حمليًا يف الوطن العربي 
من تلك السلع  مضافًا إليها الكميات املستوردة، ومطروحًا منها الكميات املصدرة. )فضال عن التغري يف 
كميات املخزون(. ونظرًا لعدم توفر بيانات عن التغري يف حجم املخزون لكل الدول العربية فقد مت حساب 

املتاح لإلستهالك عن طريق  املعادلة )اإلنتاج + الواردات - الصادرات(.   
ويوضح اجلدول رقم )50( أن إمجالي املتاح لالستهالك من السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي عام 
2017م بلغ حنو )325.3( مليون طن مقارنة بنحو )309.2( مليون طن ملتوسط الفرتة )2009-2015م( بنسبة 
   .)% %(، وحنو )307.4( مليون طن يف عام 2016م بنسبة زيادة حوالي )5.82  زيادة بلغت حوالي )5.21 

تشكل نسبة كمية املتاح لالستهالك من جمموعة احلبوب حنو )39.61 %( من إمجالي املتاح لالستهالك 
يف الوطن العربي من السلع الغذائية الرئيسية لعام 2017م، وبينما متثل نسبة مساهمة كل من  حاصالت 
%( على الرتتيب، وترتاوح  %( و)10.67  اخلضر والفاكهة واأللبان ومنتجاتها حنو )%21.72( و)10.88 

%( لباقي السلع الغذائية. %( و)4.19  بني )0.60 

جدول )50(: املتاح من االستهالك من السلع الغذائية الرئيسية خالل الفرتة )2009-2017م(
                                                                                                                                                                              )مليون طن(

 متوسط الفرتةاجملموعة السلعية
2015م(  - النسبة من إمجالي املتاح 20162017 )2009 

لالستهالك لعام 2017م )%(
124.4119.2128.839.61جمموعة احلبوب )مجلة(

63.964.468.421.02القمح والدقيق
26.327.131.19.57الذرة الشامية

10.610.610.43.20األرز
17.412.712.83.93الشعري

6.64.96.72.05الذرة الرفيعة والدخن
14.815.013.64.19البطاطس

2.32.73.41.05مجلة البقوليات
66.067.370.721.72مجلة اخلضر

34.735.135.410.88مجلة الفاكهة
5.55.65.81.77التمور

12.010.712.83.93السكر
5.24.76.82.10مجلة الزيوت والشحوم

11.311.912.53.84مجلة اللحوم
5.45.56.11.86حلوم محراء
5.96.36.41.97حلوم  بيضاء

4.54.74.81.48االمساك
1.71.82.00.60البيض

32.334.334.710.67األلبان ومنتجاتها
309.2307.4325.3100.00اإلمجالي 

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.
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ببعض  مقارنة  العربي   الوطن  يف  الغذائية  السلع  من   الفرد  نصيب  متوسط   )51( جدول  بيانات  توضح 
السلع  الفرد من معظم  أن هناك  حتسن يف متوسط نصيب  العاملي، حيث يالحظ  املستوى  نظرياتها على 
الغذائية الرئيسية عام 2017م مقارنة بعام 2016م ، كما يالحظ زيادة متوسط نصيب الفرد من احلبوب 
والبطاطس واخلضر والسكر مقارنة بنظريتها عامليًا، بينما يقل املتوسط العربي عن العاملي يف الزيوت 

النباتية واللحوم واالمساك واأللبان ومنتجاتها. 

جدول رقم )51( متوسط نصيب الفرد من املتاح لالستهالك من السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي والعامل 
 خالل الفرتة )2009-2017م(

كغم/سنة

اجملموعة السلعية
املتوسط العامليالوطن العربي

متوسط الفرتة
 )2009-2015م(

201620172017

315.2293.7310.6148.7جمموعة احلبوب )مجلة(
161.8158.6164.866.8القمح والدقيق

27.026.225.154.1األرز
37.537.032.832.0البطاطس
-5.86.68.2البقوليات

167.4165.7170.3136.0اخلضر
88.086.485.374.0الفاكهة

30.426.330.825.3السكر)املكرر(
13.211.716.522.8الزيوت النباتية

28.729.330.142.7مجلة اللحوم
11.311.511.620.4االمساك

81.884.683.7111.4األلبان ومنتجاتها
 Food املتحدة  لألمم  والزراعة  التغذية  ومنظمة  2017م،   ،)37( اجمللد  العربية،  الزراعية  لإلحصاءات  السنوي  الكتاب  الزراعية،  للتنمية  العربية  املنظمة  املصدر:    

.2017 ,outlook

2-  احتياجات سكان الوطن العربي من السعرات احلرارية والربوتني والدهون:
وحلساب كمية الفجوة العربية من السعرات احلرارية، والربوتني والدهون، مت حساب إمجالي  االحتياجات 
االستهالكية لسكان الوطن العربي   من السعرات احلرارية والربوتني والدهون  بناًء على متوسط  نصيب 
الفرد من تلك املكونات على  املستوى العاملي،  حيث بلغت حنو )428.6( مليار كيلو كالورى و)12.0( 
مليون طن بروتني و)12.3(مليون طن دهون.  و مت خصم ما  وفره اإلنتاج  العربي  من  خمتلف السلع الغذائية  
يف الوطن العربي يف عام 2017م من تلك املكونات، حيث قد  العجز   بنحو  )161.2( مليار كيلو كالورى، 

و)3.2( مليون طن بروتني، و )7.1( مليون طن دهون،  جدول رقم  )52(. 

كما يتضح أن االقليم األوسط يساهم بالنسبة األكرب من احتياجات سكان الوطن العربي من السعرات 
%( على التوالي من إمجالي  %( و)37.4  %( و)37.5  احلرارية والربوتني والدهون حيث يساهم بنحو )37.3 
احتياجات الوطن العربي. ويليه اقليم املغرب العربي ومن ثم اقليم شبه اجلزيرة العربية ويف املرتبة األخرية 
من حيث املساهمة اقليم املشرق العربي. ويساهم ايضًا االقليم االوسط بالنسبة األكرب يف املتاح من اإلنتاج 

%( على التوالي.   47.2( ،)%  47.7( ،)% العربي من السعرات احلرارية والربوتني والدهون بنحو )52.7 
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جدول رقم )52( االحتياجات االستهالكية لسكان الوطن العربي من السعرات احلرارية والربوتني والدهون 
خالل عامي 2016 و2017م

البياناالقليم

معدل التغري بني عامي 2016 20162017
و2017م )%(

سعرات 
حرارية 

)مليار كيلو 
كالوري(

بروتني 
)ميلون 

طن(

دهون 
)مليون 

طن(

سعرات 
حرارية 
)مليار 
كيلو 

كالوري(

بروتني 
)ميلون 

طن(

دهون 
)مليون 

طن(
دهونبروتنيكالوري

اقليم املشرق 
العربي

االحتياجات 
الكلية 

79.42.22.379.82.22.30.60.60.6

املتاح من 
اإلنتاج

34.41.10.637.51.10.89.03.522.2

)7.9()2.3()5.8()1.5()1.1()42.3()1.6()1.1()45.0(العجز

نسبة 
االكتفاء 
الذاتي )%(

43.449.028.347.050.534.38.32.921.5

اقليم شبه 
اجلزيرة 
العربية 

االحتياجات 
الكلية 

83.62.32.486.32.42.53.13.13.1

املتاح من 
اإلنتاج

24.30.90.425.20.90.43.64.77.7

3.02.22.3)2.1()1.5()61.1()2.0()1.5()59.3(العجز
نسبة 

االكتفاء 
الذاتي )%(

29.137.915.629.238.516.30.41.54.4

اقليم املغرب 
العربي

االحتياجات 
الكلية 

99.92.82.9102.72.93.02.82.82.8

املتاح من 
اإلنتاج

59.92.51.463.52.61.56.04.08.4

)2.7()6.7()1.9()1.4()0.3()39.2()1.4()0.3()40.0(العجز

نسبة 
االكتفاء 
الذاتي )%(

60.088.649.761.889.652.43.11.25.4

االقليم 
األوسط

االحتياجات 
الكلية 

156.44.44.5159.84.54.62.22.22.2

املتاح من 
اإلنتاج

131.53.92.2140.94.22.57.28.415.8

)10.7()44.9()24.4()2.1()0.3()18.9()2.3()0.5()24.9(العجز

نسبة 
االكتفاء 
الذاتي )%(

84.188.348.688.293.755.04.96.113.4

الوطن العربي

االحتياجات 
الكلية 

419.311.812.1428.612.012.32.22.22.2

املتاح من 
اإلنتاج

250.48.34.6267.48.85.36.86.113.8

)5.0()7.2()4.6()7.1()3.2()161.2()7.4()3.4()169.0(العجز

نسبة 
االكتفاء 
الذاتي )%(

59.770.938.462.473.642.74.53.811.3

القيم بني االقواس قيم سالبة
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.
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التغذية: -   نقص   3
إمجالي  من   )%  10.7( تشكل  العامل  يف  التغذية  ناقصي  السكان  نسبة  أن   )53( رقم  اجلدول  يوضح 
 )% عدد سكان العامل عام 2017م، وعلى املستوي العربي تبلغ هذه النسبة أعالها يف اليمن بنحو )28.8 
%( كما يوضح اجلدول بعض املؤشرات األخري اليت تعكس احلالة  وأدناها يف الكويت باقل من )2.5 

الراهنة للتغذية يف الوطن العربي والعامل.

جدول رقم ) 53 ( احلالة الراهنة للتغذية يف الوطن العربي والعامل عام 2017م )%(

الدولة

انتشار 
قصور 

التغذية
)% من 
إمجالي 

السكان(

انتشار 
انعدام 
االمن 

الغذائي 
احلاد

)% من 
إمجالي 

السكان(

االطفال 
دون سن 
اخلامسة 

الذين 
يعانون 
من اهلزال

األطفال 
دون سن 
اخلامسة 

الذين 
يعانون من 

التقزم

االطفال 
دون سنة 
اخلامسة 

الذين 
يعانون من 
الوزن الزائد

البدانة 
لدي 

البالغني

عدد 
النساء 
يف سن 

اإلجناب 
الالتي 
يعانني 
من فقر 

الدم

الرضاعة 
الطبيعية 
اخلالصة 
للرضع 

الذين تقل 
أعمارهم عن 

ستة أشهر

4.212.72.47.84.72934.722.7األردن

-20.633.6-----سوريا

27.86.522.111.422.429.119.6العراق
29.438.6-9.51.27.48.2-فلسطني

-27.331.2----5.4لبنان

-28.627.8---3.8اإلمارات

-2842----البحرين

-32.242.9---4.4السعودية

7.514.14.42238.232.8-6.2عمان
34.627.729.3-----قطر

-3.14.9634.923.8< 2.5الكويت

28.812.616.346.5211.469610.3اليمن
52.810.214.324.231.28.5تونس
4.64.111.712.421.635.725.7اجلزائر
-28.532.5----ليبيا

3.52.314.910.720.636.927.8املغرب
5.314.827.91.38.937.226.9موريتانيا
11.132.110.95.729.312.1--جزر القمر
-21.533.58.1832.7-12.8جيبوتي

25.616.338.236.930.755.4السودان
-3.844.4-----الصومال

4.59.522.315.729.328.539.7مصر
10.79.17.722.9612.832.843العامل

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل، 2017م
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العربي : الوطن  الغذاء يف  -  فاقد وهدر   4
)خالل  احلصاد  بعد  ما  وحتى  قبلها  وما  اإلنتاج  مرحلة  أثناء  السلعة  من  املفقودة  الكميات  يعين:  الفاقد 
سلسلة القيمة للسلعة(. أما اهلدر فيعين: الكميات املهدرة يف مرحلة االستهالك النهائي. وتشري إحصاءات 
منظمة األغذية والزراعة لإلمم املتحدة أن ثلث الغذاء املتاح لإلنسان يتم هدره مبا يعادل )1.3( مليار طن 
البحرية،  واملأكوالت  األمساك  من   )%  35( وحنو  واخلضر،  الفاكهة  من   )%  45( هدر  يتم  حيث  سنويًا، 
%( من اللحوم تهدر سنويًا على مستوي العامل.  %( من منتجات األلبان و)20  %( من احلبوب و )20  وحنو )30 
ومشال  األدنى  الشرق  منطقة  يف  الغذائي  واهلدر  األغذية  من  الفاقد  أن  إلي  اإلحصاءات  هذه  تشري  كما 
أفريقيا يقّدر  بأكثر من )60( مليار دوالر أمريكي سنويًا ومبا يصل إىل )250( كيلو جرام  للفرد الواحد. 
وتصّدر منطقة الشرق األدنى ومشال أفريقيا )36( مليون طّن من القمح يف السنة، غري أنها تهدر أكثر من 
إال  لألغذية،  صاٍف  مستورد  هي  أفريقيا  ومشال  األدنى  الشرق  منطقة  أّن  مع  السنة.  يف  طن  مليون   )16(
اللحوم  من   )% و)16  واخلضار  الفاكهة  من   )% و)50  احلبوب  من   )%  20( يبلغ  لديها  واملهدور  الفاقد  أّن 
%( من األمساك وثـمار البحر. وتظهر التأثريات االقتصادية واالجتماعية والبيئية هلذا اهلدر الغذائي  و)27 
عمق املشكلة. ففي كل مرة يسجل فيها فاقد من األغذية، ُتفقد معه مجيع املوارد الطبيعية املستخدمة 
لنمو هذا الغذاء وجتهيزه وتوضيبه ونقله وتسويقه. فمنطقة الشرق األدنى ومشال أفريقيا تهدر مثاًل )42( 
كلم  2من املياه سنوياً بسبب الفاقد من األغذية واملهدور منها .وهلذا تأثريات كربى يف  منطقة ُتعّد إحدى 

أكثر مناطق العامل شحاً يف املياه.

ويوضح اجلدول رقم )54( الفاقد واهلدر من اإلنتاج العربي من جمموعات السلع الغذائية الرئيسية ،حيث بلغ 
إمجالي الفاقد واملهدر منها حنو )77.21( مليون طن ،ميثل ما نسبته )34.75%(  من إمجالي اإلنتاج من هذه 
السلع والبالغ حنو )222.16( مليون طن عام2017 م ،ويشكل الفاقد يف مرحلة اإلنتاج ومرحلة ما بعد 
احلصاد والتخزين والتصنيع والتعبئة والتوزيع ما نسبته )78.53%( من إمجالي الفاقد واهلدر من السلع 
الغذائية الرئيسية ،مما يعين أن هناك فواقد كربى نوعاً وكماً حتى قبل أن يصل الغذاء إىل املستهلك 
بسبب ضعف تقنيات احلصاد وعدم توافر جتهيزات التخزين البارد ووسائل النقل املناسبة وسوء املناولة 

والتعرض للحرارة ولضوء الشمس ووجود نظم تسويق غري كفؤة وضعف األطر السياسية والتنظيمية. 

وتأتي اخلضر يف املرتبة األولي من حيث مساهمتها يف كمية الفاقد واهلدر يف الوطن العربي بنسبة 
 )43.78%(وتليها جمموع الفاكهة بنسبة )23.68%( ومن ثم احلبوب بنسبة .)18.62%( بينما ميثل 
الفاقد واهلدر يف األلبان واللحوم  والبذور الزيتية والبطاطس واألمساك والبقوليات ما نسبته،)%6.68(  
 )0.01%( ،)1.59%( ،)1.67%( ،)1.92%( ،)2.04%(من إمجالي الفاقد واهلدر بالوطن العربي من جمموعات 

السلع الغذائية الرئيسية على الرتتيب.

واالستفادة من ثلث اإلنتاج الغذائي املهدر ،حيل تلقائيَا مشكالت اجلوع ،كما يرفع أعباء ثقيلة عن 
كاهل احلكومات نفسها .احلد من اهلدر ،يشكل( اقتصاد اللقمة املضمونة ،)ويضيف أخالقيات مطلوبة 
يف كل األزمنة لسوق الغذاء .ويتطلب ذلك تعزيز اجلهود احلالية للحد من فاقد وهدر الغذاء  حيث  شهدت 
بعض الدول العربية مؤخًرا عدة مشاريع ومقرتحات هدفت إىل احلد من اإلسراف يف الطعام ،كابتكار 
وسائل متنوعة للحفاظ على األطعمة ،ومبادرة( حتى ال تزول النعم ،)كما قامت بعض اجلمعيات األهلية 
بالتعاون مع اجلهات الرمسية يف وضع نظام لالستفادة من أكثر من ) 34%( من الطعام املهدور يف بعض 
الدول العربية وخباصة اململكة العربية السعودية ،كالعمل على ضمان توزيع الطعام الفائض عند 
الرتخيص إلقامة عرس أو غريه من املناسبات اخلاصة .كما قامت بعض من الدول العربية بإنشاء بنك للطعام  
متتلك بنوك الطعام القدرة على املساهمة لتحقيق تنمية مستدامة  بهدف خفض املهدر من الغذاء ،حيث 
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شاملة للجميع بدرجة أكرب يف ظل قدرتها على احلد من فقدان وإهدار الغذاء داخل اجملتمعات مع حتسني 
عملية إتاحة الغذاء والتأكيد على جودته والقدرة على حتمل التكلفة بالنسبة للفقراء.

جدول رقم )54( فاقد وهدر السلع الغذائية الرئيسية بالوطن العربي عام 2017م  )مليون طن(

                                                                   
اجملموعات 

السلعية
مرحلة اإلنتاج

اإلنتاج

مرحلة 
ما بعد 

احلصاد 
والتخزين

التصنيع 
اإلمجالياالستهالكالتوزيعوالتعبئة

نسبة من 
إمجالي الفاقد 

واهلدر )%(

47.962.8743.8380.9551.9194.79314.3818.62جمموعة احلبوب 
13.620.200.310.390.160.231.291.67البطاطس

1.380.0040.0020.0020.0010.0010.010.01مجلة البقوليات
7.720.1790.460.540.150.151.481.92البذور الزيتية
71.3610.2544.485.617.296.1733.8043.78مجلة اخلضر

37.103.2843.013.614.493.8918.2823.68مجلة الفاكهة
9.790.0980.020.430.430.61.582.04مجلة اللحوم

5.230.0310.20.40.40.21.231.59األمساك
28.000.4581.660.551.940.555.166.68األلبان ومنتجاتها

222.1617.3813.9812.4916.7816.5977.21100.00اإلمجالي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

الفجوة الغذائية يف الوطن العربي:  -  5

2017م(   -  2009( الفرتة  خالل  العربي  الوطن  يف  الرئيسية  السلعية  للمجموعات  الغذائية  الفجوة  قدرت 
على أساس الفرق بني اإلنتاج وما هو متاح لالستهالك، أي صايف االسترياد من السلع الغذائية بفرض عدم 
وجود خمزونات مرحلة وبدون تضمني التجارة الغذائية العربية البينية إذ أن الفجوة الغذائية العربية ُتعين 
بالسلع اليت تستوردها الدول العربية من خارج الوطن العربي، ويوضح اجلدول رقم )54( أن قيمة الفجوة من 
السلع الغذائية الرئيسية )اليت ال تتضمن السلع الغذائية املصنعة والنب والكاكاو والشاي( تراجعت من 
2015م( إلي حنو )33.6( مليار دوالر عام 2017م،  بنسبة   - حنو )39.3( مليار دوالر ملتوسط الفرتة )2009 

%( عن عام 2016م. 2015م( وحنو )2.6   - %( عن متوسط الفرتة )2009  إخنفاض بلغت حنو )14.5 

%( من قيمة العجز، بينما  وتبني  بيانات اجلدول رقم )55( أن جمموعة احلبوب تساهم وحدها بنحو )50.93 
بنحو  والبقوليات  الدواجن  وحلوم  والسكر  النباتية   والزيوت  ومنتجاتها  وااللبان  احلمراء  اللحوم  تساهم 
%( لكل منها على التوالي، أي أن هذه   3.48(،)%  7.31(،)%  7.38( ،)%  8.73( ،)%  9.46( ،)%  10.81(

%( من قيمة العجز الغذائي عام 2017م.  السلع جمتمعة تساهم بنحو )98.1 

بلغت قيمته يف عام  الغذائية  السلع  فائضًا تصديريًا يف بعض  العربية  الدول  األخر حتقق  وعلى اجلانب 
2017م حنو )2.4( مليار دوالر، ساهمت يف اخلضر بنحو )1.5( مليار دوالر، والفاكهة بنحو )0.83( مليار 

دوالر.
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2017م  - جدول رقم )55( قيمة الفجوة من السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي  خالل الفرتة 2009 

20162017متوسط الفرتة )2009-2015م(
 18305.0 18132.1 21632.3جمموعة احلبوب )مجلة(

 9109.1 9056.4 10076.7القمح والدقيق
 4145.2 4106.7 4593.3الذرة الشامية

 3400.3 3239.5 4191.2  األرز         
 1529.5 1657.6 2717.8              الشعري

 92.4 58.2 65.8الذرة الرفيعة والدخن
 288.8 438.7 129.4البطاطس

 1250.2 1046.6 820.8مجلة البقوليات
)1511.7()708.3()1178.2(مجلة اخلضر

)844.0( 480.9 436.8مجلة الفاكهة

)827.9()654.1()472.2(التمور

 2653.7 2423.1 3131.1السكر
 3136.3 1959.2 3025.2مجلة الزيوت والشحوم

 6515.4 6927.9 7989.5مجلة اللحوم
 3886.4 3878.1 4147.6         حلوم محراء
 2629.0 3049.8 3841.9         حلوم  بيضاء

 308.8 360.7 125.1االمساك
 86.2 315.0 183.0البيض

 3399.6 3127.0 2994.4األلبان ومنتجاتها
 35944.0 35211.2 40467.7مجلة العجز

)2355.7()708.3()1178.2(مجلة الفائض

 33588.3 34502.9 39289.5إمجالي قيمة الفجوة
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

%( من إمجالي قيمة  وعلى مستوي أقاليم الوطن العربي يساهم أقليم شبه اجلزيرة العربية بنحو )40.18 
بنحو  األوســـط  واالقليم   )%  22.99( بنحو  العربي  املغرب  يساهم  بينما  2017م،  عام  الغذائية  الفجوة 
)22.17 %(، واقليم املشرق العربي بنحو )14.66 %(. وعلى املستوي القطري تساهم كل من  اجلزائر ومصر 
%( من إمجالي قيمة الفجوة الغذائية لعام 2017م وتتوزع  والسعودية واالمارات والعراق ما نسبته )71.79 
 )% %( و)7.09   10.82(  ،)%  17.19(  ،)%  17.61(  ،)%  18.99( الدول اخلمس حبوالي  النسبة على  هذه 

على التوالي، جدول رقم )56( والشكل رقم )59(.
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2017م  - جدول رقم )56 ( نصيب الدول العربية يف قيمة الفجوة الغذائية للفرتة 2009 

الدولة
متوسط الفرتة
 )2015-2009(

20162017

%قيمة%قيمة%قيمة
 3.48 1170.31 3.05 1052.37 2.24 878.43األردن
 1.11 373.38 1.18 407.37 1.66 651.23سوريا
 7.09 2380.03 7.87 2715.79 5.45 2139.43العراق

 0.06 21.51 1.08 373.42 1.01 397.43فلسطني
 2.91 978.38 2.36 814.74 2.55 1001.48لبنان

 14.66 4923.61 15.55 5363.69 12.90 5068.00املشرق العربي
 10.82 3633.78 11.51 3971.85 10.85 4261.97اإلمارات
 0.68 228.01 1.38 475.26 1.17 461.30البحرين

 17.19 5774.15 15.55 5365.86 21.72 8532.98السعودية
 0.74 250.23 0.90 308.92 1.20 469.53عمان
 1.62 542.94 2.55 879.24 2.26 886.46قطر

 4.86 1632.30 4.33 1493.69 4.34 1706.80الكويت
 4.27 1434.89 4.13 1425.79 5.41 2126.33اليمن

 40.18 13496.29 40.35 13920.62 46.95 18445.37شبه اجلزيرة العربية
 1.45 486.49 0.73 251.21 0.52 205.06تونس
 18.88 6342.25 16.63 5737.12 15.45 6071.41اجلزائر
 1.81 607.97 2.46 848.69 3.47 1361.93ليبيا

 0.79 266.91 2.66 916.58 1.69 664.62املغرب
 0.05 18.37 0.09 33.95 0.04 15.51موريتانيا

 22.99 7721.99 22.57 7787.54 21.17 8318.53املغرب العربي
 0.17 56.44 0.16 54.32 0.25 99.14جزر القمر
 0.87 290.82 1.52 522.79 1.03 405.74جيبوتي
 0.80 269.05 1.76 607.66 0.80 313.85السودان
 2.72 914.18 1.87 645.00 1.21 474.26الصومال

 17.61 5915.91 16.23 5601.33 15.69 6164.64مصر
 22.17 7446.39 21.54 7431.09 18.98 7457.63االقليم األوسط
 100.00 33588.28 100.00 34502.94 100.00 39289.54الوطن العربي

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.

شكل رقم )59( نصيب الدول العربية يف قيمة الفجوة الغذائية عام 2017م
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-  معدالت االكتفاء الذاتي :  6
يتيح حتليل معدالت األكتفاء الذاتي التعرف على حقيقة الوضع اإلنتاجي من خمتلف السلع الغذائية، 
للمواطن يف  املتطلبات االستهالكية  العربي على مقابلة  الوطن  اإلنتاج  احمللي يف  حيث توضح  مقدرة 
الوطن العربي. وتتفاوت درجة اعتماد الدول العربية على األسواق اخلارجية ملقابلة اإلستهالكية . ميكن 
كما  2017م  عام  منها  الذاتي  اإلكتفاء  ملعدالت  وفقًا  الغذائية  السلع  من  جمموعات  ثالث  بني  التمييز 

يلي:

1- سلع ذات معدالت االكتفاء الذاتي املرتفعة وذات الفائض الفائض التصديري وترتاوح معدالت االكتفاء 
%( وهي البيض والبطاطس واخلضر والفاكهة واألمساك والتمور.  %(  و)118.1  الذاتي منها بني )97.1 
مما يعين مستقباًل الرتكيز  يف التجارة اخلارجية الزراعية البينة العربية وزيادة القدرة التنافسية هلذه 

السلع يف األسواق العاملية.

2- سلع ذات معدالت االكتفاء الذاتي املتوسطة واليت تعتمد فيها الدول العربية بدرجة أقل على األسواق 
 )%  71.1( بني  الذاتي  االكــــتفاء  معدالت  وترتاوح  منها  االستهالكـــية  احتياجاتها  ملقابلة  اخلارجية 
من  املبذولة  اجلهود  تعزيز   يعين  مما  احلمراء.  واللحوم  ومنتجاتها  واأللبان  الدواجن  حلوم  وهي   )% و)86.3 
قبل الدول العربية لزيادة اإلنتاج من هذه السلع يف ظل الثروة احليوانية اهلائلة اليت متتلكها بعض الدول 

العربية.

3- سلع ذات معدالت االكتفاء الذاتي املنخفضة واليت تعتمد فيها الدول العربية بدرجة أكرب على األسواق 
اخلارجية ملقابلة احتياجاتها االستهالكية منها، وتتضمن الزيوت النباتية واحلبوب والبقوليات والسكر، 
%( على الرتتيب،   42.8(،)%  40.6(،)%  37.1( ،)% حيث بلغت معدالت االكتفاء الذاتي منها حنو )35.2 
جدول رقم )57(.  وهذا يعين الرتكيز على زيادة اإلنتاج من هذه السلع وخباصة زيادة اإلنتاجية من وحدتي 

األرض واملياه ومزيد من االستثمار يف إنتاج هذه السلع.

جدول رقم )57( معدالت االكتفاء الذاتي من جمموعات السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي )%(

2015ماجملموعة السلعية  - 2017م2016ممتوسط الفرتة 2009 
 37.1 37.7 43.8جمموعة احلبوب )مجلة(

 33.7 34.0 42.8القمح والدقيق
 27.3 32.0 32.0الذرة الشامية

 55.0 54.9 55.3  األرز         
 31.2 28.8 37.3              الشعري

 97.6 99.1 96.7الذرة الرفيعة والدخن
 100.0 92.3 100.1البطاطس

 40.6 48.4 64.1مجلة البقوليات
 101.0 100.2 102.0مجلة اخلضر

 104.9 99.8 98.9مجلة الفاكهة
 118.1 115.3 107.7التمور

 42.8 50.3 42.4السكر
 35.2 40.4 45.4مجلة الزيوت والشحوم

 78.4 75.4 74.4مجلة اللحوم
 86.3 84.4 83.6         حلوم محراء
 71.1 67.4 66.1         حلوم  بيضاء

 108.5 106.6 101.6االمساك
 97.1 91.3 95.2البيض

 80.7 80.6 82.8األلبان ومنتجاتها
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.
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املرأة الريفية وريادة األعمال :   -  7
تتكون تركيبة الريف السكانية يف الوطن العربي من أكثر من )60 %( من النساء تقريبا حبسب كل 
اإلحصائي  والكتاب  املتحدة  األمم  تقارير وكاالت  الواردة من كل دولة حبسب  التعدادات واإلحصاءات 
والرفاهية.  االقتصادي  والنمو  للتنمية  الدافعة  القوة  أهم   من  هي  املرأة  إن   ، املنظمة  تصدره  الذي  السنوي 
املرأة  الريف( على متكني  )ازدهار  السادس  الزراعية من خالل برناجمها  للتنمية  العربية  املنظمة  وتعمل 
الريفية بتخصيص برنامج فرعي كامل ) تنمية املرأة الريفية والبدوية والساحلية ( عرب برامج ومشاريع 

تستهدف املرأة الريفية بطريقة تكاملية  ) اجتماعية – اقتصادية – سياسية(:
املرأة  اليت تواجه  الثقافية والبيئية والتحديات  املرأة األبعاد  : يتناول برنامج تنمية  الناحية االجتماعية  من 
الريفية  يف جمتمعها الريفي عرب برامج توعوية ونشاطات تستهدف إشراك املرأة  يف اجملتمع عرب املشاركة 

يف اختاذ القرارات اجملتمعية والعمل الزراعي الذي تقوم به مع عائلتها أو جمتمعها .
من الناحية االقتصادية : تنفيذ مشاريع متخصصة تستهدف توسعة الدخل األسري عرب التدريب املتخصص 
وتوفري املستلزمات أو توفري وربط املستفيدين مبؤسسات التمويل األصغر واملتوسط، يستهدف الربنامج أيضا 

مناذج املشاريع الريادية  يف جماالت الزراعة بشقيها والتصنيع الزراعي .

من الناحية السياسية : يستهدف الربنامج  تعزيز قدرات املرأة الريفية اقتصاديا عرب إشراك معدي السياسات 
الريفيات  للنساء  االقتصادي  التمكني  سياسات  حول  متخصصة  دورات  وتنفيذ  اجملال  هذا  يف  العامة 

واملناصرة مع أصحاب املعالي السادة وزراء الزراعة واالقتصاد  بالدول العربية .

من املهام واألدوار اليت تقوم بها املرأة الريفية  يف بناء اجملتمع :

1- تتوىل املرأة تدبري شؤون البيت وإدارته والوفاء حباجات األسرة ومطالبها اليومية.
2- ترعى األطفال وتضطلع مبسؤولية تربيتهم خصوصًا يف املراحل األوىل من حياتهم.

3- تعمل احلقل سواء كانت مالكة لألرض أو عاملة باألجرة.
4-  تعمل املرأة يف ميدان الصناعات الريفية مثل : صناعة اجلنب ومنتجات األلبان- املخلالت – جتفيف البذور 

واحلبوب – صناعات غذائية خمتلفة من اخلضر والفاكهة ..اخل.

 5- تقوم املرأة بعمليات التسويق وبعض النشاطات التجارية .

ال تزال مشاركة املرأة يف ريادة األعمال واحدة من املوارد اليت مل تستغل بعد بشكل كبري يف منطقة يف 
حاجة ماسة إىل مصادر جديدة للنمو ولتوفري الوظائف، و على الرغم من تزايد عدد النساء املتعلمات تعليما 
عاليا ممن يرغنب يف العمل، فإن معدل مشاركة املرأة يف القوة العاملة يف املنطقة هو األدنى يف العامل إذ 
%()5( يف املتوسط يف بالد منظمة التعاون االقتصادي. هذا يضعف من  %( مقارنا بأكثر من )60  يبلغ )24 
القدرة على ريادة األعمال، ألن اخلربة السابقة يف العمل هي العامل األساسي يف جناح املشاريع واستدامتها، 
%( من الرجال فإن  %( فقط من النساء الالتي يدرن مشــــــاريعهن اخلاصة، مقارنا مع )31  ومع وجود ) 12 
منطقة الشرق األوسط و مشال أفريقيا بها أكرب فجوة بني اجلنسني يف ريادة األعمال يف العامل، فضال 
عن ارتفاع معدل استنزاف الشركات اليت تقودها املرأة.، لذلك فإن متكني املرأة من املشاركة الكاملة 
كبرية  واجتماعية  اقتصادية  عوائد  جيلب  سوف  األعمال،  ريادة  يف  أو  الوظائف  يف  سواء  االقتصاد،  يف 

جملتمعات الشرق األوسط ومشال أفريقيا.

واستغالل إمكانات املرأة قد يعزز تنمية القطاع اخلاص وينعش اإلنتاجية واالبتكار و النمو االقتصادي، 
و من تقديرات األحباث أن سد الفجوة بني اجلنسني يف سوق العمل ميكن أن ترفع نصيب الفرد من إمجالي 
%( يف اقتصاديات الشرق األوسط و مشال أفريقيا. باإلضافة إىل ذلك، ال تزال  الناتج احمللي بأكثر من )25 
معدالت بطالة املرأة مرتفعة للغاية حيث تصل إىل حوالي )18 %( مقارنة )50 %(  يف كثري من بالد املنطقة 
%(، وتواجه الشابات معدالت بطالة من )40( كن من احلاصالت على تعليم  حتى وإن - باملتوسط العاملي )6 
عالي. قد تكون ريادة األعمال وسيلة بديلة للمرأة للحصول على الدخل ، ويف الواقع هناك واحدة من بني 

OCED ، 5( السيدات واألعمال ، 2014 ، تعزيز دور املرأة يف ريادة األعمال يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا(
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%( ينشطن كرائدات أعمال، لكن هذا املعدل أقل بكثري عن معدل الرجال - و  كل مثانية سيدات )12 
هو ما يقرب من واحد من بني كل ثالثة - و منخفض باملقارنة مبناطق أخرى يف العامل، و يبدو أيضا أن 
معدل اإلهدار يف املشاريع اجلديدة اليت متلكها أو تديرها املرأة أعلى بكثري من تلك اململوكة للرجال، 
هذا قد يكون نابعا من واقع أن رائدات األعمال غالبا ما يأتني من األسر ذات الدخل املنخفض عن نظرائهن 
من  فقط   )%  7( للمرأة  اململوكة  الشركات  متثل  وأخريا  أقل،  العمل  يف  السابقة  خربتهن  و  الرجال  من 
املشروعات األكرب و املسجلة )مقارنة بنسبة  37 % عامليا(، ونسبة )1 %(  فقط من تلك الشركات ترأسها 

امرأة )مقارنة بنسبة 18 % عامليا(.

الرجال و السيدات على حد سواء صعوبات يف احلصول على مصادر متويل خارجية و رمسية يف  ويواجه 
السياق اإلقليمي حيث أن البنوك بالذات ختشى اجملازفة، لكن املرأة تواجه صعوبات خاصة ألنها غالبا ما 
تنقصها الضمانات وليس لديها خربة باإلقراض املصريف، وتبني املمارسات يف بالد أخرى أيضا أن اإلقراض 
املصريف املخصص للمرأة قد ينجح يف مساندتها يف تأسيس و تطوير أعماهلا. يف الواقع متثل الشركات 
البنوك، وقد يكون ذلك نابعا من حقيقة أن  %( من حمافظ القروض لدى  اليت تقودها املرأة أقل من )10 
 )%  80  ( الضمانات  و   )%  90  ( االئتماني  التاريخ  االعتبار  تأخذ يف  )التمويل  قرارات  د اختاذ  البنوك عن 
نظرا  األعمال  رائدات  مشاريع  ذلك  يستبعد  وقد  األهم،  العوامل  أنها  على   )%  80( األعمال  يف  اخلربة  و 
القدر احملدود من  الستخدامهن احملدود للحسابات املصرفية الرمسية، وحصوهلن احملدود على الضمانات و 

اخلربة يف العمل الرمسي.

ميكن  األعمال،  ريادة  جمال  يف  وخاصة  العاملة  القوى  يف  املرأة  مشاركة  زيادة  إن  سبق  مما  ويتضح 
األوسط. وتشري إحدى  الشرق  والنمو يف منطقة  االبتكار  القطاع اخلاص وحتفيز  أن يساعد يف تطوير 
الدراسات احلديثة إىل أن سد الفجوة بني اجلنسني يف سوق العمل ميكن أن يرفع نصيب الفرد من إمجالي 
الناتج احمللي بنسبة أكثر من )25 %( يف اقتصاديات الشرق األوسط، وتعزيز عمل املرأة وريادتها لألعمال 
يف املنطقة من خالل حتسني مجع اإلحصاءات والتحليالت فيما يتعلق برائدات األعمال و حتسني خدمات 
أكثر  النساء  وجعل  املالية،  واخلدمات  االئتمان  على  احلصول  فرص  وحتسني   ، املرأة  ملشروعات  التطوير 

وعيا باإلمكانيات املتاحة.

: )WBIs( حاضنات األعمال املخصصة للمرأة

من  • استكشاف احتياجات التمويل احلالية حلاضنات األعمال املخصصة للمرأة لتمكينها 	
التوسع، وتأسيس حاضنات جديدة منها يف مواقع أخرى من املنطقة )بدعم من احلكومات واجلهات 

املاحنة(.

اجليدة  املمارسات  غرار  على  للحضانة  احلاضنات،  خدمات  على  احلصول  قبل  ما  مرحلة  •إدخال  	
اجلاهزة  املشاريع  من  جمموعة  إلعداد  املغرب.  يف  املغربيات  األعمال  سيدات  مجعية  حلاضنات 

للحاضنات.

•تشجيع تبادل املمارسات اجليدة القائمة داخل املنطقة يف توفري خدمات احلاضنات لرائدات األعمال  	
بالقيام باآلتي:

- عقد ورشة عمل إقليمية ملناقشة اخلربات يف إنشاء وتشغيل حاضنات مشاريع املرأة

- استخدام أمثلة مثل تلك القائمة يف مصر واملغرب.

- دعوة اخلرباء الدوليني بهدف إثارة اهتمام أكرب بالتوسع بشكل أوسع يف مفهوم احلاضنات املخصصة 
ملشاريع املرأة يف مجيع أحناء منطقة الشرق األوسط و مشال أفريقيا.

•تشكيل شبكة من حاضنات مشاريع املرأة مقرها يف منطقة الشرق األوسط و مشال أفريقيا  	
وتعزيز بهدف تقاسم أفضل املمارسات العاملية ورمبا »infoDev” الروابط مع برنامج املعلومات 

من أجل التنمية البحث عن منح التمويل لربامج حاضنات مشاريع املرأة يف املنطقة.
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الداعمة  اخلدمات  لتوفري  املنطقة  يف  القائمة  اجليدة  املمارسات  عن  املعلومات  تبادل  •تشجيع  	
والدولية  اإلقليمية  لرائدات األعمال بني احلكومات واملنظمات  لتنمية األعمال واحلاضنات 

واجلهات املاحنة.

د - حمور  استقرار الغذاء :
التعرض  دون  عليه  واحلصول  آمن  غذاء  إتاحة  أبعاد  وتواصل  استدامة  يف  الغذاء  امدادات  استقرار  يتمثل 
للتقلبات أو األزمات وذلك وفق السياسات والتدابري ذات العالقة، ولضمان استقرار الغذاء يف الوطن العربي 
عملت الدول العربية على تطوير نظم املخزون االسرتاتيجي من السلع الغذائية الرئيسية باإلضافة إلي تنفيذ 

بعض املشروعات أو الربامج البحثية الزراعية خاصة املتعلقة بالتغريات املناخية والبيئية. 

وزيادة  األفراد  دخول  وحتسني  الغذاء  أسعار  استقرار  على  القصري  املدي  يف  الغذاء  استقرار  حمور  ويضمن 
اإلنتاج واحلد من فاقد وهدر الغذاء ودعم الغذاء، أما على املدي الطويل من خالل النمو االقتصادي واستدامة 
اإلنتاج واحملافظة على املوارد الطبيعية، ومتكني املرأة الريفية من إنشاء مشروعات صغرية مدرة للدخل 

وداعمة لألمن الغذائي.

-  املخزون اإلسرتاتيجي من بعض السلع الغذائية:  1
يرتبط املخزون من السلع الغذائية والتغريات يف كمياته بني املواسم الزراعية ارتباطًا وثيقًا باملعروض من 
الغذاء. وتستخدم الدول املخزون االسرتاتيجي من السلع الغذائية ملوازنة األسعار عند ارتفاعها يف حالة ندرة 
العرض، حيث تقوم بطرح كميات من املخزون يف األسواق، وعند اخنفاض مستويات األسعار تقوم بشراء 
كميات إضافية من املخزون. أما خمزون الطوارئ من السلع الغذائية فإن استخدامه يرتكز بصفة أساسية 
يف مواجهة حاالت النقص الغذائي الطارئة. لذا احتلت قضية االحتياطي الغذائي أو املخزونات اإلسرتاتيجية 
أولي أولويات صناع القرار سواء على املستوي العربي أو العاملي السيما بعد األزمات العاملية اليت حدثت يف 
 )3( بني  ما  العربية   الدول  يف  الرئيسية   الغذائية  للسلع  االسرتاتيجي  اخلزن  فرتة  وترتاوح  األخرية.  األونة 
شهور إلي )12( شهر. ويوضح اجلدول رقم )58( أن حجم املخزون العاملي من احلبوب والبذور الزيتية والسكر 
%( للقمح، ويرجع ذلك إلي زيادة اإلنتاج  %( لألرز و)8.23  ارتفع يف عام 2017م بنسب تراوحت ما بني )0.9 
2016م نتيجة التحسن يف معدالت تساقط األمطار وزيادة  2017م مقارنة بعام  من هذه احملاصيل يف عام 

املساحة املزروعة بهذه احملاصيل.

%( من حجم   4.44( )11( دولة عربية ما نسبته  املخزون من احلبوب يف  )59( أن حجم  ويوضح اجلدول رقم 
املخزون العاملي من احلبوب، حيث بلغ أعاله يف كل من السعودية ومصر واملغرب واجلزائر والسودان بنحو 
حنو  القمح  من  املخزون  حجم  ويشكــــل  الرتتيب.  على  مليون طن    )3.1(  ،)5.4(  ،)6.7(  ،)6.7(  ،  )7.0(
حنو  مقابل  إليه،  املشــار  باجلدول  املذكورة  العربية  الدول  يف  احلبوب  من  املخزون  حجم  من   )%  52.93(

%( عامليًا.  31.74(

جدول رقم )58( حجم املخزون من احلبوب والبذور الزيتية والسكر يف العامل  خالل عامي 2016م و2017م 
                   )مليون طن(

معدل التغري )%(2017م2016مالسلعة

743.3779.04.8مجلة احلبوب
236.8256.38.23القمح

339.1353.64.28احلبوب اخلشنة
167.51690.9األرز

36.9337.521.6البذور الزيتية
87.491.34.46السكر

املصدر: املوقع اإللكرتوني ملنظمة األغذية والزراعة لإلمم املتحدة.
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جدول رقم )59( حجم املخزون من احلبوب والبذور الزيتية والسكر يف بعض الدول العربية 
2017م(  )مليون طن(  -   ملتوسط الفرتة )2015 

الدولة
مجلة 
احلبوب

األرزالقمح
الذرة 

الشامية
الذرة 

الرفيعة
احلبوب 
اخلشنة

الشعري
الزيوت 
الزيتية

السكر

0.90.50.0040.40.030.08تونس
5.43.71.31.70.5اجلزائر 

71.30.33.83.5السعودية
3.10.91.2السودان
0.30.3سوريا
1.61.20.30.1العراق

0.050.040.010.02قطر
0.630.63لبنان
6.74.50.61.51.60.020.08مصر

6.75.10.71.50.8املغرب
0.720.590.070.060.0040.06اليمن
--745.7236.7167.5284.311.4340.528.1العامل

املصدر: التقارير القطرية الواردة للمنظمة من الدول، 2017م، واملوقع اإللكرتوني ملنظمة األغذية والزراعة لإلمم املتحدة.

البيئة الزراعية: التصحر والتعرية وأثرهما على     -  2
ال تتوفر بيانات حديثة ودقيقة حول املساحات املتصحرة واملهددة بالتصحر يف الدول العربية وتشري الدراسات 
اجلزيرة  وشبه  العربي،  املغرب  يف  املتصحرة  املناطق  أن  إىل  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  السابقة 
 ,)%  45.5(   ،)%  63(  ,)%  78.3( بنـــــحو  نسبها  تقدر  العربي  واملشـــرق  الوسطى،  واملنطقة  العربية, 
 ,)%  49.1( بنحو  املناطق  ذات  يف  بالتصحر  املهددة  األراضي  نسبة  تقدر  بينما  التوالي،  على   )% و)35.6 

%( منها على  التوالي.  %( و)16.7   29.3( ,)%  31.1(

املنطقة  من   )٪87( فإن  املنطقة،  دول  من  للعديد  للدخل  الرئيسي  املصدر  هي  الزراعة  أن  من  الرغم  وعلى 
العربية أي حنو) 14.2 مليون كم 2( هي يف الغالب مناطق صحراوية. ويشكل تدهور املوارد الطبيعية، ال 
سيما يف املناطق الزراعية، تهديدًا حقيقيًا يف مجيع دول املنطقة العربية. وتتمثل ظواهر التدهور يف معظم 
الدول العربية يف ظاهرة التملح وتآكل الرتبة بفعل املياه والرياح، وفقدان الغطاء النباتي، وتدهور الرتبة 
)مبا يف ذلك الضغط والكسر السطحي(. وقد أدى توسع الزراعة خباصة يف األراضي اهلامشية إىل تفاقم 
عملية تدهور الرتبة. هذا وقد أدت الظروف املناخية القاسية يف مجيع املنطقة العربية تقريبًا باإلضافة إىل 
الرعي املفرط واألمناط الزراعية غري املالئمة، وتراكم األمالح إىل جعل مساحات واسعة من األراضي غري 

منتجة. 

الزراعي:  - االستثمار   3
حنو  به  للزراعة  الصاحلة  األراضي  مساحة  تبلغ  حيث  هائلة،  زراعية  بإمكانات  العربي  العامل  يتميز 
منها  املستغلة  املساحة  تتعدى  فال  الكبرية،  املساحة  هذه  من  الرغم  وعلى   ، هكتار  مليون   )220.13(
ما  الزراعي  الناتج  وميثل  شخص،  مليون   )29.76( بالزراعة  العاملة  القوى  وُتقدر   ،)%  32.78( فعلىحنو 
2017م. وتعد تلك األرقام مؤشًرا إىل  %( من الناتج احمللي اإلمجالي وذلك وفقًا لبيانات عام  نسبته )6.24 
أهمية قطاع الزراعة، والفوائد االجتماعية واالقتصادية الكبرية اليت ميكن أن تتأتى من االستثمار يف 

القطاع الزراعي كوسيلة لتحقيق التنمية املستدامة.
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لقد بذلت الدول العربية األعضاء جهوًدا كبرية لتنمية القطاع الزراعي من أجل حتقيق األمن الغذائي من 
خالل تشجيع االستثمار الزراعي ومنح املزايا واالمتيازات، ودعم البنية التحتية، وخلق مناخ استثماري جاذب 
بصفة عامة. ويقصد مبناخ االستثمار جممل األوضاع القانونية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت 
تكون البيئة اليت يتم فيها االستثمار. ومتنح غالبية الدول العربية مزايا وتسهيالت وإعفاءات مغرية جلذب 
منظمات  تقوم  كما  عام.   15 إلي  أحيانًا  تصل  اليت  الضريبية  اإلعفاءات  وخباصة  األجنبية  االستثمارات 
بإعداد  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  قامت  حيث  اجملال  هذا  يف  مقدرة  جبهود  املشرتك  العربي  العمل 
العربي،  الغذائي  لألمن  الطارئ  والربنامج   )2025-2005( للعقدين  املستدامة  الزراعية  التنمبة  اسرتاتيجية 
بتحقيق  املرتبطة  املشروعات  من  العديد  بتنفيذ  الزراعي  واالستثمار  لإلمناء  العربية  اهليئة  تقوم  وكما 
األمن الغذائي العربي. باإلضافة إلي مبادرة فخامة الرئيس/ عمر حسن امحد البشري رئيس مجهورية السودان 
حول االستثمار الزراعي العربي يف السودان لتحقيق األمن الغذائي العربي الذي تبناها اجمللس االقتصادي 
 %  20 بتخصيص  العربي  للمشروع  الدعم  وتوفري  2014م  مارس  يف  العربية  الدول  جبامعة  واالجتماعي 
األملانية  الشركات  إحدى  تكليف  ومت  السودانية  املبادرة  لتنفيذ  العربية  اإلمنائية  الصناديق  موارد  من 
الكربى املتخصصة يف املشروعات الزراعية واحليوانية إلعداد الدراسات الفنية واالقتصادية واللوجستية 
املتكاملة، للمشروعات اليت ستتم إقامتها يف السودان وختدم األمن الغذائي العربي، واليت تقدر تكلفتها 

بنحو 20 مليار دوالر.

تطبيق  يف  النجاح  مدى  على  يعتمد  فانه  العربية،  البالد  يف  والغذائي  الزراعي  االستثمار  مستقبل  أما   “
اإلصالحات االقتصادية واحتواء نتائجها السلبية من خالل الربامج االجتماعية، ومدى القدرة على التعامل 
مع املتغريات النامجة عن تزايد العومله وتدويل النشاط االقتصادي من خالل االلتزام بتنفيذ منطقة التجارة 
العربية احلرة التزاما جديا وصوال إىل السوق العربية املشرتكة. كما انه يعتمد على مدى القدرة على 
القطاع  ليشمل  لتوسيع نشاطها  مالية ومصرفية  العربية من صناديق ومؤسسات  التمويل  آليات  حتريك 
اخلاص، نظرا للدور الكبري الذي يضطلع به حاليا يف التنمية االقتصادية العربية، وكذلك دور احلكومات 
السلع  النتقال  تيسريا  العربية  املنطقة  يف  واملواصالت  واالتصاالت  التجاري  الربط  وسائل  استكمال  يف 

واألفراد ولتبادل املعلومات، فضال عن أهمية جذب التقنيات األجنبية من خالل املشاريع املشرتكة.

“ وينبغي تفعيل دور مؤسسات العمل العربي املشرتك املعنية بالنشاط الزراعي اليت يقع على عاتقها دور 
التطورات التكنولوجية وتوجيه  العربية مع  التواصل للزراعة  رئيسي يف إتاحة فرص االستثمار وحتقيق 
تأخذ  وان  املناسب  بالشكل  منها  تستفيد  أن  احلكومات  على  أن  كما  البينية،  الزراعية  االستثمارات 
مبقرتحاتها اإلجرائية وإرشاداتها اليت هي حصيلة جتارب ودراسات قيمة وواقعية . وما يزال على املؤسسات 
اتفاقيات زراعية قطاعية عربية يف جماالت السكر والزيوت  إقامة  الزراعية املتخصصة أن ترعى  العربي 

النباتية واللحوم

واألمساك وغريها. وثـمة أهمية بالغة لتفعيل برامج التمويل العربي البيين يف جمال االستثمار والتجارة 
الزراعية البينية نظر للدور احملوري لعنصر التمويل يف النهوض بالزراعة ويف املساهمة يف تسريع تطبيق 

التكنولوجيا احلديثة.

 )2.14( بني  يرتاوح  الزراعية  االستثمارات  حجم  فإن  العربية  الدول  لبعض  بيانات  من  متاح  هو  ملا  ووفقًا 
مليار دوالر  يف السودان وحنو )1.2( مليون دوالر يف البحرين، كما يتضح من اجلدول رقم )60( أن قيمة 
الفرتة  الزراعية يف كل من تونس واألردن وسلطنة ُعمان والسودان والعراق تراجعت خالل  االستثمارات 
%( خالل  %(، بينما زادت يف مصر بنسبة )1.19  %( و)70.37  )2014-2016م( بنسب تراوحت ما بني )9.73 

نفس الفرتة. 
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جدول رقم )60( تطور االستثمارات الزراعية يف بعض الدول العربية  خالل الفرتة )2014-2016م(
)مليون دوالر(

 معدل التغري ما بني عامي 2014201520162014الدولة
و2016م

-27.9617.6523.4516.13األردن

1.201.201.200.00البحرين
-600.06588.01541.689.73تونس

-12.48 -- جيبوتي

-4313.064209.302142.0850.34السودان

-329.0897.5297.5270.37العراق

-450.40118.91315.2030.02عمان

1616.011776.011635.261.19مصر
-7337.786808.614768.8735.01اجلملة

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )37(، 2017م.
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اجلزء الثالث: مناذج ملشروعات أمن غذائي 
يستعرض هذا اجلزء من التقرير  هلذا العام منوذج ملشروعات اإلستزراع السمكي يف املياه العذبة ومنوذج 
آخر ملشروعات اإلستزراع السمكي يف املياه املاحلة بهدف إلقاء الضوء عليها وأمكانية تكرارها يف الدول 

العربية اليت لديها إمكانات موردية هائلة  لتنفيذ مثل هذه املشروعات.

- الربنامج العربي لالستزراع السمكي يف املياه العذبة:  1
الربنامج : 1 موقع   -  1

يقع يف منطقة الشجرة على الضفة الشرقية للنيل األبيض يف جنوب اخلرطوم  جبمهورية السودان  على 
مساحة  تقدر حبوالي ) 62( فدانًا.

الربنامج:  2 مربرات   -  1
ميتع الوطن العربي مبجاري مياه داخلية وأنهار يبلغ طوهلا حنو )16.6( ألف كيلومرت.	 

إنتاجه  املقدر  العربية   املنطقة  يف  السمكي  اإلنتاج  يف  السمكي  االستزراع  قطاع  مساهمة  	 ضعف 
العاملي من األمساك  اإلنتاج  من  فقط   )%1.8( ما نسبته  تعادل  مليون طن، وهي   )1.219( بنحو  السنوي 

املستزرعة،  وتعد هذه النسبة منخفضة مقارنة مبقومات اإلنتاج املتاحة يف الدول العربية.
	 املخاطر واملعوقات الفنية واالقتصادية والبيئية العديدة، اليت تواجه املوارد السمكية يف احمليطات والبحار 
واملسطحات املائية يف املنطقة العربية، مثل الصيد اجلائر، والتلوث واالستنزاف، مما يتطلب االجتاه بقوة 

حنو تنمية و تطوير قطاع تربية األحياء املائية . 
	 الزيادة يف الطلب  على املنتجات السمكية بسبب تنامي عدد السكان وتنامي الوعي الغذائي و حتسن 
مستويات الدخل للمواطن العربي ، األمر الذي  يتطلب رفع  املستوى احلالي للمتاح لالستهالك من املنتجات 
السمكية، فمن املتوقع  حدوث اختالل  يف التوازن جراء ذلك , و قد يؤدي إىل حدوث عجز   أو نقص يف 

الفائض الذي يتمتع به الوطن العربي حاليًا .
من  تعويضها  ميكن  واليت  العربي،  للمواطن  املتاحة  احليواني  الربوتني  كميات  يف  الكبري  	 النقص 
خالل زيادة استهالك األمساك, اليت تتمتع بنسبة عالية يف التمثيل الغذائي، مما حيتم البحث بشكل 
جَدي يف حلول بديلة , من شأنها زيادة اإلنتاج السمكي العربي , ملقابلة الطلب املتزايد على املنتجات 

السمكية. 
	 توفر املقومات الطبيعية لالستزراع السمكي يف املياه العذبة بالدول العربية، مما يتطلب تطوير ونشر 
العربي من األمساك, حيث ال تزيد  الوطن  إنتاج  النمط اإلنتاجي لزيادة نسبة مساهمته يف إمجالي  هذا 
% على  %(  فقط ، يف حني تبلغ هذه النسبة 50  النسبة احلالية  ملساهمة قطاع االستزراع على )26.57 

املستوى العاملي.
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اليت  املصرية،  التجربة  ومنها  السمكي،  االستزراع  جمال  يف  العربية  الدول  بعض  يف  ناجحة  مناذج  	 توفر 
مكنت مجهورية مصر العربية من زيادة إنتاجها السمكي عن طريق االستزراع بنحو )1.3 مليون( طن 

سنويًا. 

الربنامج : 3 أهداف   -  1
	 زيادة اإلنتاج السمكي يف الدول العربية اليت تتوفر لديها موارد ومسطحات مائية داخلية للمساهمة يف 

زيادة الناتج احمللي اإلمجالي وحتسني األوضاع التغذوية واملعيشية للمواطن العربي.
	 توفري اصبعيات زريعة األمساك الالزمة لدعم صغار املنتجني،مبا يساعد على حتقيق أهداف   مشروعات  

احلد من الفقر .
	 تنمية ودعم  املخزون السمكي  يف املسطحات املائية الطبيعية  يف املنطقة.

	 بناء القدرات و تنمية مهارات  الكوادر العربية يف جمال تقانات االستزراع السمكي يف املسطحات املائية 
الداخلية .

الزراعية  النظم  يف  األمساك  تربية  إدخال  خالل  من  والسمكي  الزراعي  اإلنتاج  بني  التكامل  	 حتقيق 
القائمة, مما يساهم يف رفع كفاءة استخدام املوارد املائية وزيادة اإلنتاج الزراعي يف املنطقة العربية .

كفاءة  رفع  بهدف  املياه  قنوات  نظافة  و  احليوية  للمكافحة  كأسلوب  السمكي  االستزراع  	 استخدام 
نظم الري.

الربنامج: 4 مكونات   -  1
4  - 1  مركز التدريب االستزراع السمكي املكثف مبقر املنظمة   -  1

يشمل املركز املكونات التالية:
• ( مرت للتفريخ. عدد )2( حوض مستطيل بأبعاد) 3 × 8 × 1.5	

• ( مرت للتحضني. عدد )2 ( حوض مستطيل بأبعاد)3 × 8 × 1.5	
( مرت  للرتبية املكثفة. • عدد) 2 ( حوض دائري قطر )8	

• ( مرت لصرف مياه األحواض السابقة. حوض بأبعاد ) 10 × 8 × 2.1	
• لرت الواحدة. مفرخ صناعي يشمل منصات )زوجارات( فايرب بعدد 40 سعة 25	

( حوض لتحضني الريقات موزعة على ثالث جمموعات على النحو التالي: • عدد )12	
( مرت. • اجملموعة األوىل : عددها مخسة أحواض  مبتوسط أبعاد ) 1.3× 2×1.5	

( مرت . • اجملموعة الثانية: وعددها ثالث أحواض مبتوسط أبعاد )2.23 ×1.25×1.5	
( مرت. • اجملموعة الثالثة وعددها أربع أحواض مبتوسط أبعاد) 1.45 ×,95.×1.5	

عميقة  ارتوازية  بئر  مياه  مبصدر  موصلة  األحواض  لكافة  مياه  وصرف  تغذية  شبكيت  •إنشاء  	
ومبضخة مركزية.

2  مشروع إنتاج  الزريعة البلطي النيلي  مبنطقة الشجرة جنوب اخلرطوم:  -  4  -  1
استزراع  وحدات  و  األحواض  وتصرف  تغذي  وفرعية  رئيسية  مياه  وصرف  تغذية  شبكات  على  وتشمل 
أمساك ذات خصائص فنية عالية ) عدد 28 حوض ترابي مبسطح مائي يبلغ 24 فدان منها 4 أحواض ختزين 
مياه، بسعة 40 ألف مرت مكعب، تكفي للتشغيل لـ 8 أيام يف احلاالت الطارئة. مت إىل حد اآلن إنتاج عدد 

)8( ميلون زريعة  أمساك البلطي بأحجام ترتاوح بني )2-5( جرام.
الفنية القدرات وتقديم االستشارات  3 بناء   -  4  -  1

 ، متخصصة  وقومية  قطرية  تدريبية  دورات  تنفيذ  خالل  من  العربية  للكوادر  الفنية  القدرات  دعم  يتم 
وكذلك التدريب عل رأس العمل يف اجملاالت ذات العالقة برتبية األحياء املائية يف املياه العذبة.

1 - 4 - 4 دعم املخزونات السمكية املوجودة يف البحريات والسدود املستنزفة
املياه واملنتجات 5  ضبط جودة   -  4  -  1

جيري حاليا على إحداث خمترب لصحة وسالمة املنتجات السمكية
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املتوقعة للربنامج : النواتج    -  5  -  1
املنطقة  أحناء  كافة  يف  األمساك  ملستزرعي  مناسبة  بأسعار  و  العام  طوال  األمساك  زريعة  •توفر  	

العربية اليت تتوفر فيها الظروف املالئمة لالستزراع السمكي يف املياه العذبة .
•توفر األمساك  للمواطن بأسعار  مناسبة . 	

•حتسن احلالة التغذوية  على مستوى األسرة . 	
•زيادة معدالت الدخل . 	

•تعظيم العائد من وحدة املياه املستخدمة. 	

2 -  مشروع االستزراع السمكي بقناة السويس)6(:
متثل الثروة السمكية يف مجهورية مصر العربية قطاعًا هامًا يف االقتصاد القومي. وعلى الرغم من ذلك فإن 
معدل اإلنتاج السمكي فى مصر يعاني من فجوة غذائية بني معدالت الطلب، وحجم املعروض من األمساك، 
وهو ما ال يتناسب مع طبيعة مصر اجلغرافية والتى حباها اهلل إياها، حيث متتلك آالف الكيلومرتات من 
الشواطئ، فضاًل عن البحريات الداخلية. وقد شهدت مصر خالل العقدين املاضيني طفرة كبرية يف استزراع 
امساك املياه العذبة مثل أمساك البلطي، يف حني أن االستزراع البحري مل يأخذ نفس االجتاه الذي حظي به 
االستزراع باملياه العذبة، إال أن احلاجة إلي االستزراع البحري تبدو شديدة ومطلوبة بدرجة كبريةألسباب 
عدة منها احنصار املياه العذبة يف مصر وقصرها على أنشطة الري فقط دون استخدامها يف املزارع السمكية، 

وثبات حصة مصر من مياه النيل وما هلا من أبعاد اسرتاتيجية تتعلق باألمن املائي املصري.
ويستفيد املشروع من اإلمكانيات غري احملدودة التى متتلكها منطقة شرق قناة السويس من حيث توافر 
نوعية الرتبة املناسبة لالستزراع البحرى، حيث متتد رقعة واسعة من األراضى على اجلانب الشرقى لقناة 
السويس، باإلضافة إىل توافر املياه املاحلة ذات اجلودة العالية من قناة السويس، باإلضافة إىل توافر الكوادر 

الفنية املؤهلة لالستزراع البحرى.
1 أهداف املشروع:  -  2

ويهدف مشروع االستزراع السمكى إىل املساهمة فى حتقيق األهداف العامة للدولة لسد الفجوة الغذائية، 
وتنمية منطقة قناة السويس، وسيناء وخلق جمتمعات عمرانية جديدة، كما يهدف إلي تقليل االسترياد 
لتوفري  واألوروبية(  العربية  السوق  )خاصة  العاملية  األسواق  إلي  احمللي  السوق  من  اإلنتاج  فائض  وتصدير 

العملة الصعبة ودعم االقتصاد املصري.
ثالث  على  حوًضا   )4440( املشروع  ويشمل  عمل.  فرصة  آالف   )10( حوالي  املشروع  يوفر  أن  املتوقع  ومن 
%(  أمساك   58.5( %( أمساك حبرية وحنو   31.5( منها حنو  ألف طن من األمساك   )700( مراحل إلنتاج 

البوري وأمساك أخرى من إمجالي املزرعة السمكية.

2 مكونات املشروع  -  2
يتكون املشروع القومى لالستزراع السمكى بهيئة قناة السويس من 3 مراحل رئيسة، بإمجاىل 4440 
ولوت،  “دنيس،  منها  اجلودة  عالية  حبرية  أمساًكا  تضم  رئيسية،  ترسيب  أحواض   5 على  مسك  حوض 

وثعبان البحر، وسهلية، وقاروص، وأمساك العائلة البورية، والبلطى”.
ومصرفني  مرًتا،  كيلو   16 بإمجاىل  رئيسيتني  ترعتني  من  املشروع،  من  الثانية  املرحلة  تتكون  فيما 
رئيسني بإمجاىل 12 كيلو مرًتا، و75 مصرًفا، وترعة فرعية بإمجاىل 50 كيلو مرًتا. ومت إنشاء حمطة رفع 
رئيسية لرى أحواض العائلة البورية بطاقة 12 مرًتا مكعًبا/ ثانية باحلوض رقم 23.15، وحمطة رفع مياه 
بطاقة 3.5 مرت مكعب/ ثانية لكل منها باحلوض رقم 21، كما مت توفري زريعة املرحلة الثانية بالكامل 
لكل من أمساك “دنيس، ولوت، وقاروص، ومجربى، وثعبان البحر، والعائلة البورية”، وذلك فى حضانات 
داخل املشروع ومفرخ حملى، كما مت التعاقد مع إحدى الشركات العاملية إلنشاء مصنع األعالف باملنطقة 
مة على 3 خطوط، باإلضافة إىل االنتهاء  الصناعية بالقنطرة شرق بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنوًيا مقسَّ
من الدراسات باملفرخ، واحلضان بطاقة إنتاجية 160 مليون إصباعية أمساك حبرية، وكذلك 500 مليون 

يرقة طمبى سنوًيا.
)6( هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس لإلستزراع السمكي واألحياء املائية، مشروع االستزراع السمكي، حصاد اإلجناز، 2017م
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3 مراحل تنفيذ املشروع:   -  2
قناة  السمك بهيئة  لالستزراع  القومى  املشروع  البحري   السمكي  االستزراع  مشروعات  رأس  على  ويأتى 
السويس، والذى بدأته »اهليئة« فى الوقت ذاته مع مشروع قناة السويس اجلديدة، ومت افتتاح املرحلة األوىل 
والثانية منه بطاقة 10444 حوًضا كخطوة اسرتشادية من املرحلة األوىل حنو استكمال املشروع الكبري 

بطاقة 4440 حوًضا، على أن يتم االنتهاء من املرحلة الثالثة والنهائية يف نهاية عام 2018م. 

فى  املوضوعة  الزمنية  الربامج  فاق  ملحوًظا  تقدًما  السمكى  لالستزراع  السويس  قناة  شركة  وأحرزت 
دراسات اجلدوى، حيث بدأت بالفعل فى تنفيذ املرحلة الثالثة من املشروع، ومت حفر 55 مصرًفا وترعة فرعية 
% من إمجاىل املرحلة، وقد متت مراعاة منع دخول النباتات واألعشاب إىل داخل األحواض، وذلك  بنسبة 85 

عن طريق وضع حواجز شبكية عند منبع قنوات الرى والصرف.

املياه  املشروع على وحدة بيطرية تشمل معامل وحتاليل وأحباث لضمان سالمة  ومن املخطط أن حيتوى 
والغذاء، وصحة األمساك وخلوها من األمراض، ومعمل فحص وحتاليل بيطرية على أعلى مستوى، على أن 
يتم جتهيزه للحصول على شهادة األيزو، وذلك لفحص عينات الرى والصرف ومطابقتها باملعايري املسموح 
مركًزا  املشروع  سيضم  كما  األمراض،  من  سالمتها  من  للتأكد  عينات األمساك  فحص  وكذلك  بها، 
لتدريب العاملني مبشروع االستزراع للعمل على توفري كوادر بشرية قادرة على التعامل الفائق مع املزارع 
السمكية البحرية، وهو ما يضمن فى النهاية أقصى جودة وإنتاجية لألمساك املستزرعة. ويضم املشروع 
خمازن تنقسم إىل »رئيسة وفرعية« لألعالف واملعدات، واملهمات وقطع الغيار، على أن يتم تنفيذ املبانى 
كافة باستخدام تكنولوجيا عالية للتأمني، ووحدة إطفاء تعمل ذاتًيا حالة حدوث حريق طبًقا للكود 

املصرى.

4 مراعاة اآلثار البيئية  -  2
بهدف  البيئية  واالشرتاطات  املعايري  مع  كاملة  بصورة  »املشروع«  يتوافق  أن  االعتبار  فى  الدولة  أخذت 
صيانة، ومحاية حقوق اجليل احلاضر فى احلصول على احتياجاتهم دون املساس حبق األجيال القادمة، وهو 
ما يطبق مبدأ التنمية املستدامة، وقد تعاونت هيئة قناة السويس مع معهد االستزراع السمكى جبامعة 
قناة السويس فى إجراء هذه الدراسة ملشروع االستنراع السمكى، حيث حرصت اهليئة على التفكري فى 
املخاطر  العناصر من  التنمية حتى يتم وقاية هذه  املبذولة فى  البيئية بصورة متوازية مع اجلهود  العناصر 

احملدقة بها، وتوفري تقييم األثر البيئى من خالل البيانات واملعلومات عن البيئة املستهدفة للمشروع.
وميكن تقسيم األثر البيئى للمشروع لعدة حماور أهمها:

1 تغذية األمساك  -  4  -  2
فائقة،  وتصنيعية  غذائية  مواصفات  وذات  عة  مصنَّ جتارية  عالئق  على  املستزرعة  األمساك  تغذية  تتم 
%، باإلضافة إىل  %، ودهون خام ال تقل عن 10  وحتتوى هذه العالئق على نسبة بروتني خام ال تقل عن 42 

املعادن، والفيتامينات الالزمة لزيادة معدالت النمو.

2 معاجلة مياه الصرف:  -  4  -  2
مت األخذ فى االعتبار عند إعداد الدراسات اخلاصة باملشروع ليتوافق بصورة كاملة مع املعايري واالشرتاطات 
البيئية بهدف صيانة، ومحاية حقوق اجليل احلاضر فى احلصول على احتياجاتهم دون املساس حبق األجيال 
القادمة، وهو ما ُيطبق مبدأ التنمية املستدامة. وقد تعاونت هيئة القناة مع معهد االستزراع السمكي جبامعة 
البيئية  العناصر  التفكري فى  اهليئة  على  للمشروع، حيث حرصت  الدراسة  إجراء هذه  السويس فى  قناة 
بصورة متوازية مع اجلهود املبذولة فى التنمية حتى يتم وقاية هذه العناصر من املخاطر احملدقة بها وتوفري 

تقييم األثر البيئى من خالل البيانات واملعلومات عن البيئة املستهدفة للمشروع.

- 3 نقل الزريعة وأقلمتها:  4  -  2
»بالستيك«  إثيلني  بوىل  أكياس  داخل  اجملال  هذا  فى  املتبعة  العلمية  للطرق  طبًقا  الزريعة  نقل  يتم 
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مملوءة بنسبة 1:3 هواء، وماء، وتغطى األكياس بغطاء مبلل، ويتم النقل فى أثناء الليل لتفادى التعرض 
ألشعة الشمس، وارتفاع درجات احلرارة، وفى حالة النقل من األماكن البعيدة عن املشروع مثل حمافظات 
الزريعة اجملهزة لذلك واململوكة  النقل باستخدام سيارات نقل  اإلسكندرية ومشال وجنوب سيناء يتم 
عمليات  عليها  جيرى  املشروع  موقع  إىل  األمساك  وصول  وعند  السمكية،  الثروة  لتنمية  العامة  للهيئة 

األقلمة على درجات احلرارة وامللوحة بأحواض املشروع.

4 متابعة معدالت منو األمساك:  -  4  -  2
تتم متابعة منو األمساك املستزرعة بأخذ عينة من احلوض كل أسبوعني ووزنها، وحساب متوسط وزن 
السمكة الواحدة وُتَسجل فى السجل اخلاص مبتابعة أوزان السمك لكل حوض، وُيراعى أن ُتؤخذ العينة 
من أكثر من مكان باحلوض، وحتسب كمية العلف الالزمة لتغذية األمساك باحلوض على أساس الوزن 

اجلديد.

5 وسائل األمن والسالمة:  -  4  -  2
تعد وسائل األمن والسالمة للمشروع مهمة جًدا حلماية العاملني فى مجيع مرافق املشروع، وذلك من خالل 
اختاذ اإلجراءات والوسائل الضرورية منها، معدات إطفاء احلريق، وتزويد املوقع مبعدات اإلسعافات األولية، 
باملالبس  العاملني  وتزويد  للحروق،  وعالجات  األخرى،  والزواحف  الثعابني،  مسوم  ضد  للعالجات  وعيادة 

والواقيات اخلاصة باألمن والسالمة.

اجلزء الرابع: جهود املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف حتسني أوضاع األمن الغذائي العربي 
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ويستعرض هذا اجلزء من التقرير بعضًا من جهود املنظمة خالل عام  2017م يف جماالت حتسني أوضاع األمن 
الغذائي العربي كما يلي:

أواًل - املشروعات القومية واملشرتكة:

أهم اإلجنازات عام 2017مأهداف املشروعاملشروع

حصاد املياه يف 
املناطق اجلبلية 

)البحريات 
اجلبلية(

حصاد  منشآت  إنشاء  جدوى  إثبات 
اجلبلية  املناطق  يف  صغرية  مياه 
يف  املساهمة  جبلية(،  )حبريات 
اجلبلية  املناطق  سكان  استقرار 
حصاد  نشر تقانات  الصحراوية، 
املياه يف املناطق اجلبلية يف املنطقة 
الفنية  القدرات  وبناء  العربية، 

والبشرية يف اجملال .

واصلت املنظمة عملها يف إقامة حبريات جبلية بغرض 
مناطق  اخلزان اجلويف يف  تغذية  وإعادة  املياه  حصاد 
وبذلك  حبرية   )50( عددها  والبالغ  سيناء  يف  خمتلفة 
اليت نفذتها  للبحريات اجلبلية  الكلي  يصل اجملموع 

املنظمة يف سيناء )177( حبرية.

تعظيم العائد 
من استخدام 

املياه )اإلنتاج 
السمكي 

النباتي 
املتكامل(

نباتي  مسكي  مشروع  تنفيذ 
متكامل باستخدام كميات مياه 
واحدة للغرضني، االستغالل األمثل 
العائد  وتعظيم  العذبة،  للمياه 
وبناء  املستخدمة،  املياه  وحدة  من 
القدرات يف جمال اإلنتاج السمكي 

النباتي

شرعت املنظمة يف تنفيذ هذا املشروع  مبقر الربنامج 
 / الشجرة  منطقة  يف  السمكي  لالستزراع  العربي 
جنوب اخلرطوم, حيث مت زراعة عدٍد متنوٍع  من أشجار 
املياه  من  االستفادة  لتعظيم  وذلك  والدمس  الكافور 
ومتر  السمكي,  االستزراع  أحواض  من  تصرف  اليت 
البولي  أنابيب  من  ري  شبكة  خالل  من  األشجار  على 
وباإلضافة  الفقاعي،  الري  بصمامات  املزودة  إثلني  
الفنية   اخلربة  تقديم   على  املنظمة  تعمل  ذلك  إىل 
العمرانية  والتنمية  البيئة  بشئون  املختصة  للجهات 
بوالية اخلرطوم الستغالل مياه الصرف املتبقية  لزراعة 

املسطحات اخلضراء  وأشجار الزينة يف الوالية.

نشر تقانات 
زراعة القمح 

والذرة الشامية 
املروية يف الدول 

العربية

اإلنتاجية  طاقتها  تبلغ  ذرة   فراطة   )180( عدد  توزيع 
اجلمعيات  على  وزعت  )300طن/ساعة(  الكلية 
والدقهلية  سوهاج  حمافظات  يف  الزراعية   التعاونية 
وكفر الشيخ وبين سويف، ليستفيد منها أكرب عدد 
من صغار املزارعني بالقرى واحملافظات املختلفة، كما 
قامت املنظمة بتأمني جمفف حبوب بطاقة إستيعابية 
واستصالح  الزراعة  وزارة  لصاحل  اليوم  يف  طنًا   47

األراضي يف مجهورية مصر العربية.

نشر ساللة 
أغنام العواسي 

والعارضي 
احملسنة

صون  يف  العربية  اجلهود  توحيد 
هلذه  الوراثية  األصول   وحفظ 
الساللة،  املساهمة يف األمن الغذائي 
ورفع مستوى املعيشة لألسر املنتجة 
التوازن  على  احلفاظ  يف  ،املساهمة 
وإنتاجية  إنتاج  حتسني   ، البيئي 
 . العربية  الدول  يف  الساللة  هذه 
مزرعة  خالل  من  املشروع  وينفذ 
باململكة  عال  دير  يف  املنظمة 
دول  وخيدم  اهلامشية   األردنية 
املشرق العربي ودول جملس التعاون 

اخلليجي

اخلرباء  من  فين  فريق  تشكيل  يف  املنظمة  شرعت 
اجلافة  املناطق  لدراسات  العربي  واملركز  املنظمة  يف 

والقاحلة لوضع برنامج  لتطوير السالالت يف املنطقة
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حتديث 
وتأهيل أنظمة 

وشبكات 
املعلومات 

الزراعية 
والسمكية

الوصول  عملية  وتسهيل  توفري 
الزراعية  واإلحصاءات  للمعلومات 
الدقيقة  العربية  والسمكية 
املطلوبة،  بالسرعة  والشاملة 
وتطوير بنية املعلومات واالتصاالت 

باملنظمة

ألجهزة  الدورية  الصيانة  بأعمال  املنظمة  قامت 
وعمل  الفريوسات،  مكافح  وحتديث  احلاسوب، 
والنظام  األرشيف  ملفات  من  شهرية  احتياطية  نسخة 
وإعداده  اآللي  املخدم  تركيب  إىل  باإلضافة  املالي، 
توطئة لتنصيب النظام املالي واحملاسيب املوحد من قبل 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكادميية 

البحري.

رصد وحتليل 
التطورات 

السنوية يف 
الزراعة والثروة 

السمكية  
واألمن الغذائي  

يف الوطن العربي

واملهتمني  القرار  صانعي  متكني 
بالتنمية الزراعية العربية من اإلملام 
الغذائي مبا يساهم  األمن  بتطورات 
يف اختاذ القرارات الصحيحة لتعزيز 
استعراض  الغذائي،  األمن  مسارات 
التنمية  ومؤشرات  تطورات   أهم 
املستدامة  والسمكية  الزراعية  
والقومي،  القطري  املستويني  على 
اإلقليمية  املتغريات  مواكبة 
الغذائي  األمن  يف  املؤثرة  والدولية 

يف الوطن العربي.

نفذت املنظمة عددًا من األنشطة نوجزها فيما يلي:
- إعداد تقرير أوضاع األمن الغذائي 2016م

الربنامج  متابعة  حول  شامل  تراكمي  تقرير  إعداد   -
اإلطارية  اخلطة   ( العربي  الغذائي  لألمن  الطارئ 

للمرحلة األوىل( 2016-2011(
-2017  ( الثانية  للمرحلة  اإلطارية  اخلطة  إعداد    -

2021( للربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي
الزراعية اجمللد  السنوي لإلحصاءات  - إصدار الكتاب 
)36( وإصدار الكتاب السنوي لإلحصاءات السمكية 

اجمللد )10(
تنفيذ  سري  متابعة  شامل  تراكمي  تقرير  إعداد 
إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة 2005-

2025
املغرب  بدول  املنظمة  اتصال  لضباط  اجتماع  عقد   -
املنظمة  بني  التواصل  آليات  مناقشة  بهدف  العربي 
تذليل  سبل  حول  والتفاكر  اتصاهلا،  وضباط 
بصورة  األعمال  سري  تواجه  اليت  واملعوقات  املشاكل 
مجع  استمارات  استعراض  إىل  باإلضافة  مرضية، 
وتقارير  والسمكية،  الزراعية  اإلحصائية  البيانات 
أوضاع األمن الغذائي ، ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية 
املستدامة ) 2030 (، والتفاكر حول حمتوياتها وطرق 
لتقرير  الفنية  العناصر  استعراض  وكذلك  تعبئتها، 

أوضاع األمن الغذائي بهدف تطويره
تعزيز القدرات 

يف جمال استخدام 
نظم املعلومات 

اجلغرافية 
واالستشعار 
عن بعد يف 

تتبع أوضاع 
القطاع الزراعي 

والسمكي

يف  القدرات  وبناء  املهارات  تنمية 
نظم  باستخدام  املرتبطة  اجملاالت 
واالستشعار  اجلغرافية  املعلومات 
عن بعد يف عمليات الرصد والتنبؤ 
التعاون  وتعزيز   ، املبكر  واإلنذار 
يف  األعضاء  الدول  بني  والتنسيق 
الزراعية  املعلومات  تبادل  جمال 
النظم  باستخدام  والسمكية 

املعلوماتية

جمال  يف  قومية  تدريبية  دورة  املنظمة  نفذت 
القطاع  يف  وتطبيقاته  بعد  عن  »االستشعار 
باخلرطوم  الرئيس  مبقرها  والسمكي«  الزراعي 
16-2017/12/20م  الفرتة  خالل  السودان  مجهورية 
دول  تسع  من  عربيًا  كادرًا   )17( ومبشاركة   ،
عربية وهي: األردن، تونس، اجلزائر، سلطنة عمان، 

السودان، العراق، فلسطني، لبنان، و ليبيا.

استخدام نظم 
االتصاالت يف 

نشر املعلومات 
والتقنيات 

الزراعية 
والسمكية

احلديثة  االتصاالت  نظم   توظيف 
والتقنيات  املعلومات  نشر  يف 
قدرات  بناء  والسمكية،  الزراعية 
وتطوير  العربية  اإلرشادية  األجهزة 
العاملة  الفنية  الكوادر  مهارات 
االتصاالت  نظم  استخدام  على  بها 
احلديثة، وتعزيز التعاون والتنسيق 
تبادل  جمال  يف  األعضاء  الدول  بني 
املعلومات الزراعية باستخدام النظم 

املعلوماتية.

مت تنفيذ عدد )2( دورة تدريبية قطرية يف كٍل من 
تناولت  العربية  مصر  ومجهورية  السودان  مجهورية 
نشر  يف  االتصاالت  نظم  استخدام  موضوعاتهما 
املعلومات والتقانات الزراعية والسمكية واالتصال 
هاتني  من   واستفاد  الزراعي،  اإلرشاد  يف  وأهميته 

الدورتني  عدد )42( كادرًا من الكوادر الزراعية.
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بناء قدرات الصيد

حيث  من  التقليدي  الصيد  تطوير 
استقرار  دعم  والنوع،  الكم 
جمتمعات صغار الصيادين بتحسني 
واملعيشية،  االقتصادية  أوضاعهم 
وبناء القدرات للصيادين والكوادر  

اإلرشادية والرقابية املختصة.

و  التقانات  جمال  يف  قومية  تدريبية  دورة  	 تنفيذ 
مبدينة  وذلك  البحري  للصيد  احلديثة   األساليب 
الدول  من  متدربًا   )20( لصاحل  اجلزائر  يف  وهران 
والتنمية  الفالحة  وزارة  مع  بالتعاون  العربية، 
الريفية والصيد البحري يف اجلزائر، خالل الفرتة 11-
16 نوفمرب 2017م مبشاركة تسع دول عربية هي: 
األردن، تونس، اجلزائر، السعودية، السودان، سلطنة 
الدورة  ومشلت  موريتانيا.  قطر،  العراق،  عمان، 
املختربات  يف  تطبيقية  وأعمال  نظرية  موضوعات 
وكذلك وخرجات حبرية على منت سفن صيد حبري 
. وتناولت الدورة  جماالت السالمة  واملالحة  البحرية 
حفظ  أساليب  ،وكذلك  املختلفة  الصيد  ،وتقانات 

املنتجات وجودتها .
 ) توزيع عدد )19( قارب صيد مع حمركاتها قوة)25	 
النجاة  والشباك وسرتات  حصانًا وحافظات األمساك 
مع  بالتنسيق  ذلك  و  الصيادين  مجعيات  من  لعدد 

وزارة الثروة احليوانية بالسودان.

تربية األحياء 
املائية

الغذائي  األمن  املساهمة يف حتقيق 
اإلنتاج  حصة  زيادة  خالل  من 
املائية   األحياء  تربية  من  السمكي 
القدرات  بناء  اإلنتاج،  إمجالي  من 
 ، املائية  األحياء  تربية  جمال  يف 
واملساهمة يف نقل التقانة، وتعزيز 
التنسيق والتعاون بني الدول العربية 

يف جمال تربية األحياء املائية

أجهزة(،  و  )معدات  الربنامج  موقع  تهيئة  	 استكمال 
الربنامج  مشروع  افتتاح   ومت  املياه.  وشبكة 
يوم  العذبة  املياه  يف  السمكي  لالستزراع  العربي 
مبنطقة  باخلرطوم  الرئيس  مبقره  2017/4/29م 

الشجرة.  
تركيب  مت  حيث   املشروع   مفرخ  تشغيل  يف  	 البدء 
وجتهيز  عدد )634( هابة يف  )15( حوضًا، وتعديل 
تكوين  و  حوض،  كل  يف  الصرف  مياه  منسوب 

خمزون األمهات والشروع يف عملية التفريخ.
( مليون  مت توفري زريعة )أصبعيات(  البلطي  بعدد )2	 

زريعة مبتوسط وزن 10جرامات  للواحدة.
إناث    )  	13600( بعدد  لألمهات  خمزون  تكوين  مت 

وحنو )5000( من الذكور .
	 يقوم خرباء املشروع مبتابعة مجيع اخلدمات واألعمال 
اليومية الالزمة من تعليف األمساك ومتابعة التفريخ 
وغريها  اهلابات  من  الزريعة  ونقل  وفرز  الطبيعي 

ومتابعة جودة مياه األحواض  .
حول  إحداهما  قطريتني  تدريبيتني  دورتني  	 تنفيذ 
-2/28 الفرتة  خالل  املستزرعة  األمساك  أمراض 
االستزراع  تقانات   حول  األخرى  و  2017/3/2م، 
-23 الفرتة  خالل  العذبة  املياه  يف  السمكي 
من   )49( لصاحل   ، املنظمة  مبقر  2017/7/27م  
االستزراع  جمال  يف  العاملة  السودانية  الكوادر 

السمكي.
وضع  على  متخصص  خبري  قبل  من  العمل  	 جيري 
ألمراض  خمترب  وجتهيز  تهيئة   و  الداخلي  التصميم 
األمساك مبوقع الربنامج العربي لالستزراع السمكي 
يف املياه العذبة, وإعداد قائمة باملستلزمات املختربية 

املطلوبة.
(  من العاملني  تنفيذ تدريب  على رأس العمل لعدد)2	 
املياه  يف  السمكي  لالستزراع  العربي  الربنامج  يف  
أمساك  زريعة  وتداول  تفريخ  جمال  يف  العذبة  
البلطي باملعمل املركزي لبحوث الثروة السمكية 
 –  7 من  الفرتة  خالل  وذلك  العربية  مصر  جبمهورية 

2017م.  /  5  /  18
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إسرتاتيجية 
تطوير وتنمية  

خنيل  التمر يف 
املنطقة العربية

لتطوير  اسرتاتيجي  إطار  وضع  
يف   ) القيمة  )سلسة  التمر  خنيل 
مت  اإلطار  هذا  ويف  العربي  الوطن 
كٍل  من  القطريني  اخلرباء  اختيار 
البحرين-  األمارات-  )األردن-  من 
تونس- اجلزائر السعودية -  السودان 
ليبيا  قطر-  العراق-  عمان  سلطنة   -
ويتم  موريتانيا(.    - مصر   - املغرب 
تنفيذ الدراسة بالتعاون مع منظمة 

،)FAO( األغذية والزراعة

الدراسة  إلجراء  متهيدًا  القطرية  البيانات  جتميع 
الشاملة وعرضها يف جمموعات  من ورش العمل.

نشاطات  دعم 
جمال  يف  املرأة 
حنل  تربية 

العسل

املرأة ومتكينها يف   تطوير مهارات 
جمال تربية حنل العسل ، االستفادة 
الثانوية،  النحل  خلية  منتجات  من 
يف  النساء  لدى  البطالة  من  احلد 
املناطق الريفية ، زيادة دخل األسر 
الريفية الفقرية وخباصة اليت تعوهلا 
األسر  دخل  مصادر  تنويع  النساء، 

الريفية، توفري منتج غذائي .

تتابع املنظمة دعمها الفين ملشروعات املرأة يف جمال 
تربية حنل العسل يف الدول العربية، والعمل على 
املغربية  اململكة  يف  املستفيدين  قاعدة  توسيع 
بإضافة )200( خلية أخرى، كذلك مت تزويد سلطنة 

عمان بعدد )210( خلية حنل متطورة.

نشاطات  دعم 
جمال  يف  املرأة 

تربية اجلاموس

على  احليواني  اإلنتاج  تنمية 
وتوفري  الريفية،  األسرة  مستوى 
غذائية  كسلع  واللحوم  األلبان 
لتحسني  عاٍل  بروتيين  حمتوى  ذات 
الريفية  لألسرة  التغذوي  الوضع 

ورفع مستوى الدخل.  

املستفيدات من حمافظات  )147( عجلة على  توزيع 
الوالدات  من  لالستفادة  وقنا   وسوهاج   الشرقية 
يف  مستفيدات  على  التوزيع  عملية  يف  اجلديدة 

هذه احملافظات.

ثانيًا - جهود املنظمة يف جمال التدريب وبناء القدرات:
- نفذت املنظمة )6( دوراٍت تدريبيٍة قوميٍة وإقليميٍة على رأس العمل استفاد منها )87( متدربًا من الدول 

العربية يف جماالت األمراض العابرة للحدود. 
- يف إطار التدريب القطري قامت املنظمة وبالتعاون مع وزارات الزراعة يف الدول العربية بتنفيذ )49( دورة 

تدريبية واستفاد منها )905( كادرًا فنيًا.
لصاحل  الزراعي  التأمني  وأساليب  طرق   “ جمال  يف  التدريبية  الدورة  تنفيذ  املتخصص  التدريب  جمال  يف   -
)3( كوادٍر  من وزارة الزراعة يف اململكة األردنية  اهلامشية  بالتعاون مع شركات التأمني يف مجهورية 

السودان.

ثالثًا - التعاون مع املنظمات واملؤسسات واملراكز العربية واإلقليمية والدولية:
وقد مشل هذا التعاون  خالل عام 2017م حنو  )94( فعالية، كما يلي:

- شاركت املنظمة يف إطار تعاونها مع املنظمات واهليئات العربية يف )63( نشاطًا وفعالية،  وقد مكنت 
مشاركة املنظمة يف هذه اللقاءات من توثيق التعاون بني املنظمة وحميطها القومي ،كما شكلت مناسبة 
إلبرام العديد من االتفاقيات والتفاهمات وحتديد جماالت للعمل املشرتك لتنفيذ أنشطة مشرتكة غايتها 
العربي املشرتك  لتفادي  التكرار وتشتيت اجلهود وهدر  الدفع بالتكامل بني خمتلف مكونات العمل 
الوسائل, كما مكن هذا احلضور املنظمة  من التعريف بأنشطتها وبراجمها  احلالية وتوجهاتها املستقبلية 
، كذلك حرصت اإلدارة العامة يف كل مرة على استقراء خمرجات وقرارات املؤمترات  والندوات والورش اليت 

شاركت فيها حتى تستفيد من تطبيقها يف جمال عملها . 
- شاركت املنظمة يف )28( نشاطًا وفعالية مع املنظمات واملؤسسات اإلقليمية والدولية: اغتنمت املنظمة 
فرصة مشاركتها يف هذه احملافل لتقديم رؤاها والتعريف بأنشطتها وبراجمها ،كما كانت هذه املشاركة  
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كذلك فرصة  للقاء عدٍد كبرٍي من املسئولني وجهات القرار على املستوى العاملي يف جماالت األمن الغذائي 
ومحاية البيئة ،باإلضافة إىل  عقد ندوات واجتماعات على هامش أغلب هذه التظاهرات وأبرمت  املنظمة 
اتفاقيات شراكة واعدة وحددت أنشطة مشرتكة مع عديد اجلهات، باإلضافة إىل تقديم الدعم واإلسناد 
العربية  اجملموعة  حضور  وإبراز  العربية  الدول  مواقف  تنسيق  على  وعملت  املشاركة  العربية  للوفود  

ككتلة متميزة  بني التكتالت اإلقليمية واجلغرافية األخرى.

رابعًا-  االتفاقيات ومذكرات التفاهم :
2017م عددًا من االتفاقيات مع العديد من املؤسسات واملنظمات اإلقليمية  ذات  وقعت املنظمة  خالل عام 
االتفاقيات  هذه   من  العديد  تفعيل  بدأ  وقد  اتفاقية.   )26( جمملها  يف  بلغت  الزراعي،  بالقطاع  العالقة 

والتفاهمات وترجم  يف شكل أنشطة مشرتكة.

خامسًا - عمل املنظمة كبيت للخربة العربية يف اجملال الزراعي والسمكي:
املنظمة  قامت  والسمكية،  الزراعية  اجملاالت  يف  إستشاري  عربي  خربة  كبيت  املنظمة  عمل  إطار  يف 
بتنفيذ عدد من األنشطة التعاقدية بتمويل من الصناديق العربية، يف إطار  الربنامج  القومي ملكافحة 
األمراض احليوانية العابرة للحدود حيث يشتمل الربنامج على ثالثة مشروعات قومية يف جمال مكافحة 

أمراض احلمى القالعية، ومحى الوادي املتصدع، واإلجهاض املعدي. 
ويهدف الربنامج إىل بناء القدرات العربية مبا ميكنها من املساهمة الفاعلة يف محاية قطاع الثروة احليوانية 
ودرء أخطار هذه األمراض احليوانية العابرة للحدود ومتكني الدول العربية من السيطرة على هذه األمراض 
2017م مت  العربية يف هذا اجملال, وخالل عام  الدول  والتنسيق بني  للتعاون  إنتشارها، ووضع أسس  ومنع 

تنفيذ األنشطة التالية:
لألمراض  املتقدم  املختربي  التشخيص  جمال  يف  دفعات   ثالث  على  العمل  رأس  على  التدريب  	 تنفيذ 
احليوانية الثالثة اليت مشلها الربنامج، وذلك بالتعاون مع معهد حبوث صحة احليوان جبمهورية مصر 

العربية  إستفاد منه )41( متدربًا.
القالعية   الوبائية واإلنذار املبكر ملرض احلمى  القومية حول إعداد اخلرائط  التدريبية  الدورة  	 تنفيذ 

خالل الفرتة من 10- 2017/12/14م يف مقر املنظمة يف اخلرطوم مبشاركة )13( متدربا.
وهي:  أمراض  للثالثة  املعطيات  وحتليل  الوبائية  املسوحات  تصميم  حول  القطرية  الدورات  	 تنفيذ 
احلمى القالعية - اإلجهاض املعدي )الربوسيلوزس(  ومحى الوادي املتصدع، مبشاركة )35( متدربًا من 

الكوادر البيطرية.
	 توفري املستلزمات املختربية لكٍل من العراق ومصر )لقاح احلمى القالعية(    وسلطنة عمان )لقاحي 
احلمى القالعية واإلجهاض املعدي(.كما مت تسليم املستلزمات املختربية من الشركات  اليت تعاقدت 

معها  املنظمة  لكٍل من  السعودية، سلطنة عمان، السودان،  واليمن.
	 عقدت  املنظمة إجتماعًا طارئًا للجنة املنبثقة عن اللجنة التوجيهية للربنامج القومي ملكافحة األمراض 
احليوانية العابرة للحدود يف املنطقة العربية خالل الفرتة من  18-2017/07/19م ومبشاركة أعضاء 
اللجنة املنبثقة عن  اللجنة التوجيهية  للربنامج وخرباء من )FAO( و املكتب األفريقي للثروة احليوانية  

)AU-IBAR( و األمانة الدائمة جملموعة  دول الساحل اخلمس وخرباء املنظمة املختصني.
	 إعداد تصور حول إمكانية حتديد  املناطق أو املربعات الصحية  اخلالية من األمراض احليوانية الوبائية 
يف الدول العربية؛ لتشجيع التجارة البينية العربية يف احليوانات احلية ومنتجاتها، باإلضافة إىل وضع 

رؤية إلطار اسرتاتيجي ملكافحة مرض طاعون اجملرتات الصغرية يف الدول العربية.
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