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التقـــــديمالتقـــــديم

العربي  الغذائي  األمن  أوضاع  الثالثني من تقرير  النسخة  بإصدار  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  قامت 

العربية. الدول  لعام 2018م، وذلك تنفيذًا لقرار  اجمللس االقتصادي واالجتماعي جلامعة 

وتناول  هذا التقرير أوضاع األمن الغذائي يف املنطقة العربية يف عام 2018م، مصنفة حبسب حماور األمن 

أوضاع  استقرار  الغذاء،  من  االستفادة  الغذاء،  على  احلصول  إمكانات  الغذاء،  )إتاحة  األربعة  الغذائي 

الغذاء(. هذا وقد استعرض التقرير بشكل تفصيلي حمور اإلتاحة مع عرض بعض مؤشرات احملاور الثالثة 

األخرى، حيث بدأ التقرير بعرض التطور يف إنتاج السلع الغذائية وجتارتها اخلارجية والبينية للفرتة )2015 

- 2018م(، متبوعًا بالتطورات يف استهالك الغذاء وأوضاع نقص التغذية ومتوسط نصيب الفرد من الغذاء، 

باإلضافة إىل استعراض أوضاع الفجوة الغذائية، خباصة يف مكونات الطاقة والربوتني والدهون، وتطورات 

أهم  توضيح  جانب   إىل  هذا  الرئيسية.  الغذاء  سلع  من  الذاتي  االكتفاء  ومعدالت  الغذائية،  الفجوة  قيمة 

العوامل الفنية واملؤسسية وتلك املتعلقة بالسياسات االقتصادية الكلية والزراعية املؤثرة على حتقيق 

الدول  بذلتها  اليت  للجهود  قد تضمن عرضًا  العام  تقرير هذا  أن  ذلك  إىل  املنطقة. يضاف  الغذائي يف  األمن 

العربية يف جمال حتييد تدهور األراضي والتغلب على ظاهرة التصحر وزحف الرمال. هذا وقد خصص اجلزء 

الزراعية يف سعيها  للتنمية  العربية  املنظمة  نفذتها  اليت  واألنشطة  الربامج  أهم  لعرض  التقرير  من  األخري 

لتحسني أوضاع األمن الغذائي يف املنطقة العربية خالل الفرتة الزمنية اليت غطاها التقرير.

2018م  وبشكل عام أوضحت نتائج هذا التقرير تطورًا إجيابيًا يف أوضاع األمن الغذائي العربي يف عام 

مقارنة باألعوام املاضية، وتراجع قيمة فجوة السلع الغذائية الرئيسية يف املنطقة العربية من حنو )34.69( 

مليار دوالر يف عام 2017م إىل حنو )33.58( مليار دوالر عام 2018م، أي تراجع بنسبة )3.20 %(. وأوضح 

الغذائية  السلع   فجوة  قيمة  إمجالي  من   )%  056.2  ( نسبته  ما  شكلت  احلبوب  جمموعة  أن  التقرير 

الرئيسية، تلتها جمموعة اللحوم بنسبة )19.76 %(، واأللبان ومنتجاتها بنسبة )8.97 %(، والسكر املكرر 

بنسبة )8.45 %(، وشكلت باقي السلع الغذائية الرئيسية ما نسبته )6.62 %(. ويعود جزء كبري من هذه 

العربي، من خالل  الغذائي  لألمن  الطارئ  بالربنامج  املشمولة  الدول  بذلتها بعض  اليت  اجلهود  إىل  التطورات 

املوارد األرضية واملائية وزيادة  الزراعية اجليدة وعملها على تطوير كفاءة استخدام  تبنيها للممارسات 

االستثمار يف إنتاج السلع الغذائية الرئيسية، مما ساهم يف حتسني إنتاجية وإنتاج بعض السلع الغذائية 

والفاكهة  فائضًا تصديريًا من األمساك واخلضر  العربية حققت  الدول  أن  التقرير  الرئيسية. كما بنينّ 

التوالي. الفائض على  %( من إمجالي قيمة  بلغت نسبته حنو )46.63 %( و)30.29 %( و)23.08 

واملنظمة بإصدارها هذا التقرير تأمل أن تكون قد ساهمت يف رصد ومتابعة التطورات السنوية يف أوضاع 

القطرية  املستويات  على  مساراته  لتعزيز  املبذولة  اجلهود  تفعيل  يف  يساعد  مبا  العربي،  الغذائي  األمن 

واإلقليمية والقومية.
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ويسعدنا يف هذا املقام أن نتقدم بالشكر اجلزيل ألصحاب املعالي وزراء الزراعة العرب أعضاء اجلمعية 

العامة للمنظمة ،وأعضاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي، ومعالي األمني العام واألمانة العامة جلامعة 

الدول العربية على دعمهم  لربامج وأنشطة عمل املنظمة، والشكر موصول إىل اخلرباء واالختصاصيني 

ولكافة  التقرير،  ومعلومات  بيانات  جبمع  اخلاصة  االستمارات  بتعبئة  قاموا  الذين  العربية  بالدول 

اخلرباء والعاملني باملنظمة ممن أسهموا يف إصدار هذا التقرير.

واهلل ولي التوفيق،،

                                                                    الربوفيسور/ إبراهيم آدم أمحد الدخريي
                                                                         املدير العام
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احملـــتويات

رقــم الصـفحــةاملوضوع

ذامللخص
2الفصل األول: املوارد البشرية والطبيعية املرتبطة بتحقيق األمن الغذائي العربي

1متهيد  -  12
الغذائي العربي املرتبطة بتحقيق األمن  البشرية والطبيعية  املوارد   2  -  13

13- 2 - 1 املوارد البشرية:
3أ - إمجالي السكان والسكان الريفيني

3ب -  القوى العاملة الكلية والزراعية
2 املوارد الطبيعية  - 2  -14

4أ -  املوارد األرضية 
6ب -  املوارد املائية

9ت -  املوارد الغابية
11ث -  املوارد الرعوية

12ج - الثروة احليوانية
13ح -  الثروة السمكية

16الفصل الثاني: حماور األمن الغذائي العربي
1 متهيد:  -  216

2 حماور األمن الغذائي العربي:  -  216
1  حمور إتاحة الغذاء:  -  2  -  216

1 مصادر إتاحة الغذاء  -  1  -  2  -  217
الغذاء الرئيسية إلتاحة  2 أهم املؤشرات   -  1  -  2  -  234

2 حمور إمكانات  احلصول على الغذاء  -  2  -  241
41أ - أسعار السلع الغذائية

43ب - مستويات دخول األفراد
45ث - معدالت منو السكان

3 حمور االستفادة من الغذاء  -  2  -  245
4 حمور  استقرار الغذاء  -  2  -  248

1ملخزون اإلسرتاتيجي من بعض السلع الغذائية  -  4  -  2  -  249
2 بعض العوامل اليت تؤثر سلبًا على استدامة الغذاء  -  4  -  2  -  250

50أ -  التصحر والتعرية والبيئة الزراعية وأثرها على استدامة اإلنتاج
50ب -  مؤشر التنمية املستدامة لإلجهاد املائي

52ت - تغري املناخ 
52ث - النمو املستدام يف  االستثمار الزراعي

54الفصل الثالث: السياسات االقتصادية الكلية والزراعية  املؤثرة يف  حتقيق األمن الغذائي 
)Food availability( 54أواًل-  سياسات حمور كفاية اإلمدادات الغذائية

 )Accessibility( 56ثانيًا-  سياسات حمور  القدرة على احلصول على األغذية
 )Food Safety(.57ثالثًا- سياسات حمور نوعية وسالمة األغذية
 )Stability( 60رابعًا- سياسات حمور استدامة اإلمدادات الغذائية
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رقــم الصـفحــةاملوضوع

62الفصل الرابع: جهود املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف حتسني أوضاع األمن الغذائي العربي
62أواًل - املشروعات القومية والقطرية واملشرتكة

66ثانيًا - جهود املنظمة يف جمال التدريب
66ثالثًا - التعاون مع املنظمات واملؤسسات واملراكز العربية واإلقليمية والدولية

67رابعًا-  االتفاقيات ومذكرات التفاهم
67خامسًا - عمل املنظمة كبيت للخربة العربية يف اجملال الزراعي والسمكي:

قائمة اجلداول
رقم 

رقــم املوضوعاجلدول
الصـفحــة

2018م(1.1  - 3عدد السكان الكلي والريفيني بالوطن العربي والعامل خالل الفرتة )2015 

إمجالي القوى العاملة الكلية والزراعية بالوطن العربي والعامل خالل الفرتة2.1
2018م(    -  2015( 

3

من 3.1 الفرد  نصيب  ومتوسط  للزراعة  الصاحلة  األراضي  ومساحة  واملزروعة  اجلغرافية  املساحة 
2018م(  - املساحة املزروعة باملنطقة العربية والعامل خالل الفرتة )2016 

5

النسبة املئوية للمساحة املزروعة من املساحة اجلغرافية والصاحلة للزراعة على مستوى الدول 4.1
العربية وإمجالي املنطقة العربية والعامل عام 2018م

6

7املوارد املائية يف املنطقة العربية 5.1

10مساحة الغابات يف الدول العربية والعامل خالل الفرتة 2016 -2018 م6.1

11مساحة املراعي الطبيعية يف املنطقة العربية والعامل للفرتة )2016 - 2018م(  7.1

8.1 -  2015( الفرتة  خالل  والعامل  العربية  باملنطقة  للنوع  وفقًا  احليوانية   الثروة  أعداد  تطور 
201812م(

2018م(9.1  - 14املوارد السمكية باملنطقة العربية والعامل خالل الفرتة )2016 

16الوزن النسيب ملكونات الغذاء يف املنطقة العربية لعام 2018م1.2

2018م(2.2  - 17تطور إنتاج جمموعة احلبوب يف املنطقة العربية ) 2015 

إنتاجية حماصيل احلبوب  يف املنطقة العربية موزعة على القطاع املروي واملطري خالل عامي 3.2
201718و2018م  

إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية جملموعة احملاصيل السكرية والسكر اخلام باملنطقة 4.2
2018م(  - العربية والعامل خالل الفرتة )2015 

22

إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية جملموعة البذور الزيتية والزيوت النباتية باملنطقة العربية 5.2
2018م(  - والعامل خالل الفرتة )2015 

23

إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية جملموعة البقوليات والبطاطس واخلضر باملنطقة العربية 6.2
2018م(  - والعامل خالل الفرتة )2015 

24

الفرتة 7.2 خالل  والعامل  العربية  باملنطقة  والتمور  الفاكهة  جملموعة  واإلنتاج  املساحة  إمجالي 
2018م(  -  2015(

25

إنتاج إمجالي اللحوم ) احلمراء وحلوم الدواجن (  على مستوى الدول العربية خالل الفرتة )2016 8.2
- 2018م

27

2018م(9.2  - 28إنتاج املنطقة العربية من اللحوم واأللبان والبيض واألمساك خالل الفرتة )2015 

30إنتاج األمساك يف املنطقة العربية خالل الفرتة )  2016- 2018(10.2
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رقم 
رقــم املوضوعاجلدول

الصـفحــة

الفرتة 11.2 خالل  العربية  املنطقة  يف  والغذائية  الزراعية  السلع  ألهم  اخلارجية  التجارة  هيكل 
2018 م           -  201531

2018م(12.2  - 32  قيمة الواردات العربية البينية من السلع الغذائية خالل الفرتة )2015 

الفرتة 13.2 العربية  خالل  املنطقة  يف  والغذائية  والزراعية  الكلية  والواردات  الصادرات  قيمة 
2018م(   -  2015(

32

2017م(14.2  - 33املعونات الغذائية لبعض الدول العربية خالل الفرتة )2015 

معدالت االكتفاء الذاتي من جمموعات السلع الغذائية الرئيسية يف املنطقة15.2
 العربية  )%(

34

37كمية الفاقد واملهدر من السلع الغذائية الرئيسية باملنطقة العربية  عام 2018م16.2

2018م(17.2  - 38املتاح لالستهالك من السلع النباتية الرئيسية باملنطقة العربية خالل الفرتة )2015 

الفرتة       18.2 خالل  العربية  املنطقة  يف  والسمكية  احليوانية   املنتجات  من  لالستهالك  املتاح 
2018م(  -  2015(

39

العربية  19.2 املنطقة  يف  الرئيسية  الغذائية  السلع  من  االسترياد(  )صايف  الفجوة  وقيمة  كمية 
خالل عامي 2017 و2018م  

40

2018م(20.2  - 42الرقم القياسي ألسعار الغذاء للمستهلك بالدول العربية خالل الفرتة )2016 

2018م(  21.2  - 42الرقم القياسي ألسعار الغذاء العاملية خالل الفرتة )2015 

22.22015-( الفرتة  خالل  الشرائية  القوة  لتعادل  وفقًا  القومي،  الدخل  إمجالي  من  الفرد  نصيب 
201843م( )باألسعار اجلارية(

)باألسعار 23.2 العربية والعامل  باملنطقة  الفرد  الزراعي ومتوسط نصيب  و  الناتج احمللي اإلمجالي 
2018م(     - اجلارية( خالل الفرتة )2015 

44

 األهمية النسبية لكل مكون من املكونات غري املتاحة لالستهالك يف املنطقة 24.2
العربية)%(

45

االحتياجات  االستهالكية لسكان  املنطقة العربية من السعرات احلرارية  والربوتني والدهون 25.2
لعامي 2017 و2018م 

47

47احلالة الراهنة للتغذية يف املنطقة العربية والعامل عام 2018م26.2

49حجم املخزون من احلبوب والسكر يف العامل  خالل الفرتة 2016 -2018م27.2

2018م(  28.2  - 49حجم املخزون من احلبوب يف بعض الدول العربية  ملتوسط الفرتة )2016 

قائمة األشكال البيانية
رقم 

الشكل
رقــم املوضوع

الصـفحــة

13أعداد الثروة احليوانية يف بعض الدول العربية يف عام 2018م1.1

19مساحة وإنتاج وإنتاجية احلبوب يف الدول العربية املنتجة  الرئيسية لعام 2018م1.2

19مساحة وإنتاج وإنتاجية حمصول القمح  يف الدول العربية املنتجة  الرئيسية لعام 2018م2.2

20مساحة وإنتاج وإنتاجية حمصول األرز  يف الدول العربية املنتجة  الرئيسية لعام 2018م3.2

4.2
مساحة وإنتاج وإنتاجية حمصول الذرة الرفيعة والدخن يف الدول العربية املنتجة  الرئيسية 

لعام 2018م
21
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هـ

رقم 
الشكل

رقــم املوضوع
الصـفحــة

28إنتاج اللحوم احلمراء يف بعض الدول العربية  لعام 2018م5.2

28إنتاج حلوم الدواجن يف بعض الدول العربية لعام 2018م6.2

29إنتاج األلبان يف بعض الدول العربية لعام 2018م7.2

40مساهمة اجملموعات السلعية الرئيسية يف الفجوة الغذائية العربية  لعام 2018م8.2

41توزيع قيمة الفجوة الغذائية )صايف االسترياد( يف الدول العربية  لعام 2018م9.2

قائمة اخلرائط
رقم 

اخلريطة
املوضوع

رقــم 
الصـفحــة

نصيب الفرد السنوي من إمجالي كميات املياه املتجددة على مستوى الدول العربية 1.1
لعام 2017م 

8

املزروعة 2.1 املساحة  إمجالي  من  املروية  للمساحات  املئوية  والنسب  األراضي  استخدامات 
بالدول العربية عام 2018م

9

إنتاج احلبوب وتوزيع املساحة املزروعة وفقًا لنوع احملصول على مستوى الدول العربية 1.2
لعام 2018م

17

20إنتاج وإنتاجية حمصول القمح على مستوى الدول العربية لعام 2018م2.2

35معدالت االكتفاء الذاتي من احلبوب على مستوى الدول العربية  لعام 2018م3.2

اإلنتاج ومعدالت االكتفاء الذاتي من اللحوم احلمراء على مستوى الدول العربية لعام 4.2
201835م

اإلنتاج ومعدالت االكتفاء الذاتي من حلوم الدواجن على مستوى الدول العربية لعام 5.2
201836م

لعام 6.2 العربية  الدول  مستوى  على  األمساك  من  الذاتي  االكتفاء  ومعدالت  اإلنتاج 
201836م

يف 7.2 املياه  استخدامات  ونسبة    )6.4.2 )هدف  املائي  لإلجهاد  املستدامة  التنمية  مؤشر 
الزراعة من إمجالي االستخدامات

51
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ذ

امللخص:

فيما يلي ملخص ألهم ما جاء بالنسخة الثالثني من تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2018م:

والكاكاو  والنب  املصنعة  الغذائية  السلع  )بدون  الرئيسية  الغذائية  السلع   فجوة   قيمة  تراجعت    ·
2017م  إىل  والشاي والتوابل وعسل النحل(  يف املنطقة العربية  من حنو )34.69( مليار دوالر يف عام 
حنو )33.58( مليار دوالر عام 2018م، أي تراجع بنسبة )3.20 %(. وبالرغم من تراجع قيمة الفجوة بني 
عامي )2017و2018(، إال أن هذا اليعين حتسنًا يف اإلنتاج بدرجة كبرية، وإمنا يعزى هذا الرتاجع إىل 

االخنفاض يف األسعار العاملية لبعض السلع الغذائية الرئيسية خالل عام 2018م.

الرئيسية،  الغذائية  السلع   %( من إمجالي قيمة فجوة    056.2  ( ما نسبته  احلبوب  جمموعة  شكلت   ·
بينما تشكل جمموعة اللحوم  ما نسبته  )19.76 %(، واأللبان ومنتجاتها )8.97 % (،  والسكر املكرر 

)8.45 %(، وباقي السلع الغذائية )6.62%(. 

%( من إمجالي  التقرير هنالك فائض ببعض السلع مثل األمساك، اليت ساهمت بنحو )46.63  وحبسب   ·
الفائض، تليها اخلضر والفاكهة مبساهمة نسبتها )30.29 %(  و)23.08 %( على التوالي.

الغذائية  الفجوة  قيمة  إمجالي  من   )%  77.31( حنو  نسبته  مبا  عربيٍة   دوٍل  ست  يف  الفجوة  تركزت   ·
العربية لعام 2018م، و هي: السعودية )21.25 %(، ومصر )16.55 %( واإلمارات )13.04 %(، واجلزائر 

)13.25 %(، والعراق  )8.88 %( والكويت )4.35 %(.  

مساحة األراضي الصاحلة للزراعة يف املنطقة العربية حوالي )233.24( مليون هكتار أي بنسبة  بلغت   ·
)17.37 %( من إمجالي املساحة اجلغرافية للمنطقة العربية عام 2018م، ويزرع منها فقط حنو )74.12( 
مليون هكتار، بنسبة )31.78 %( من إمجالي مساحة األراضي الصاحلة للزراعة. وبلغت نسبة مساهمة 
السودان من إمجالي مساحة األراضي الصاحلة للزراعة باملنطقة العربية حنو )%31.51(، تليها كل من 

اجلزائر والصومال والسعودية مبا نسبته )18.93 %( و)18.92 %( و)7.44 %( على الرتتيب.

ازدادت املساحة املزروعة باملنطقة العربية من حنو )72.86( مليون هكتار عام 2017م إىل حنو )74.12(   ·
مليون هكتار عام 2018م. ساهم السودان مبا نسبته )40.35 %( من إمجالي املساحة املزروعة يف املنطقة 
 )% و)7.73   )% و)11.63   )%  12.39( املغرب واجلزائر وســوريا وتونس ومصـــر  بنسب  تلته  العربية، 

و)6.20 %( و)5.35 %( على التوالي. 

بلغت مساحة املراعي والغابات يف املنطقة العربية حنو )371.05( و)37.74( مليون هكتار عام 2018م   ·
على الرتتيب، شكلت ما نسبته )27.63 %( و)2.81 %( من إمجالي املساحة اجلغرافية للمنطقة العربية 

على التوالي.

إنتاج احلبوب يف املنطقة العربية يف عام 2018م بنحو )51.88( مليون طن، متثل  حنو )1.75 %(  ر  قدنّ  ·
من اإلنتاج العاملي من احلبوب املقدر بنحو )2965.92( مليون طن عام 2018م. وشكلت جمموعة احلبوب 
معدل  وبلغ  2018م.  لعام  الرئيسية  الغذاء  سلع  من  لالستهالك  املتاح  إمجاىل  من   )%  42.8( نسبته  ما 

االكتفاء الذاتي من جمموعة احلبوب حنو )37.8 %(. 

ضح أنها قد تزايدت يف عام 2018م  مبقارنة اإلنتاجية يف جمموعة احلبوب فيما بني العامني األخريين، يتنّ  ·
مقارنة بنظريتها عام2017م يف القطاع املروي - وهي حمصلة لزيادة اإلنتاجية يف كٍل من الشعري والذرة 
الشامية، واخنفاض إنتاجية كٍل من القمح واألرز،  أما بالنسبة إلنتاجية احلبوب يف القطاع املطري فقد 
شهدت حتسنًا عام 2018م مقارنة بنظريتها عام 2017م باستثناء الذرة الرفيعة والدخن. أما على املستوى 
القطري، فساهمت مخس دوٍل عربيٍة )مصر واملغرب واجلزائر والسودان والعراق(  بنســـبة )87.28 %( 
2018م. ويالحظ أن مصر وحدها ساهـــمت بنسبة  العربية من احلبوب عام  املنطقة  إنتاج  من إمجالي 

)41.18 %( من إمجالي إنتاج احلبوب يف املنطقة العربية، تليها املغرب بنسبة )19.41 %(.

املنطقة العربية بنحو )6.14( مليون طن يف العام 2018م، منها )3.73( مليون طن  إنتاج السكر يف  ر  قدنّ  ·
مت استخالصها من حنو )22.62( مليون طن من قصب السكر، الذي ترتكز زراعته  يف مصر والسودان، 
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ومن حنو )15.2( مليون طن من الشمندر السكري الذي  ترتكز زراعته يف مصر واملغرب، باإلضافة إىل 
)2.41( مليون طن ناجتة من تكرير السكر اخلام  املستورد يف اإلمارات والبحرين. وتفوق إنتاجية قصب 
السكر يف املنطقة العربية املقدرة  بنحو )98.11( طن/ هكتار نظريتها على املستوى العاملي البالغة 
حوالي )70.98( طن للهكتار بنحو  )38.22 %( ، بينما  تعادل  إنتاجية الشمندر السكري يف املنطقة 
العربية و املقدرة  بنحو )51.25( طن/ هكتار ما نسبته )80.59 %( من نظريتها العاملية واملقدرة بنحو 
ل السكر ما نسبته )5.4 %( من إمجالي املتاح لالستهالك  )63.59( طن للهكتار عام 2018م.  ويشكنّ

ل االكتفاء الذاتي من السكر عام 2018م حنو )35.3 %(. عام 2018م، وبلغ معدنّ

 )50.16( بنحو  مقارنة  طن  مليون   )54.54( حنو   2018م   عام  يف  اخلضر  من   العربي  اإلنتاج   بلغ   ·
املتاح لالستهالك  %( من إمجالي  ل جمموعة اخلضر ما نسبته )17.2  2017م. وتشكنّ مليون طن عام 
عام 2018م. وقد ساهمت  )6( دوٍل عربيٍة جمتمعة مبا نسبته )83.57 %( من إمجالي اإلنتاج العربي من 
اخلضر، إذ ساهمت  مصر وحدها بنحو )32.78 %(، بينما ساهمت  كل من اجلزائر واملغرب  والسودان 

وتونس واألردن  بنسبة )25.01 %(، )8.46 %(، )7.58 %(، )5.38 %(، و)4.36 %( على الرتتيب. 

ق إنتاج التمور يف املنطقة العربية زيادة طفيفة عام 2018م مقارنًة  بعام 2017م، حيث بلغ إمجالي  حقنّ  ·
اإلنتاج حنو )6.1( مليون طن لعام 2018م باملقارنة مع ) 5.9( مليون طن لعام 2017م. واجلدير بالذكر أن 
املنطقة العربية تنتج ما نسبته )73.49 %( من اإلنتاج العاملي البالغ حنو )8.3( مليون طن للعام 2018م. 

ل نسبة  والذي مثنّ 2018م،  )4.98( مليون طن عام  بنحو  العربية  املنطقة  يف  احلمراء  اللحوم  إنتاج  ر  قدنّ  ·
ر بنحو )86.89( مليون طن، وال يتناسب هذا اإلنتاج مع أعداد القطيع  )5.73 %( من اإلنتاج العاملي، املقدنّ
العربي من الثروة احليوانية والذي قدر يف عام 2018م بنحو )348.31( مليون رأس بنسبة )8.72 %( من 

إمجالي الثروة احليوانية يف العامل والبالغ حنو )3993.69( مليون رأس.

يف املنطقة العربية بنحو )5.13( مليون طن عام 2018م مقارنة بنحو )4.88(  الدواجن  حلوم  إنتاج  ر  ·  قدنّ
مليون طن عام 2017م. ويرجع ذلك لزيادة االستثمار يف مشروعات الدواجن يف العديد من الدول العربية 
العاملة يف قطاع  املشاريع  بلغ عدد  السعودية، حيث  العربية  اململكة  الفرتة األخرية، وخاصة يف  يف 
و)185(  اللحم  لدجاج  مشروعًا   )746( منها  مشروعًا   )931( حنو  2018م  لعام  السعودية  يف  الدواجن 
من   )%  4.01( نسبته  ما  الدواجن  حلوم  من  العربية  املنطقة  إنتاج  ل  ويشكنّ اض.  البينّ للدجاج  مشروعًا 

إمجالي اإلنتاج العاملي منها والبالغ حنو )128.0( مليون طن عام 2018م.

ر إنتاج األلبان يف املنطقة العربية بنحو )28.37( مليون طن عام 2018م مقارنة بنحو )28.12( مليون  قدنّ  ·
طن عام 2017م،و يساهم بنحو )3.38 %( من اإلنتاج العاملي املقدر بنحو )838.17( مليون طن عام 2018م، 
ة الوحدة احليوانية من األلبان يف املنطقة العربية منخفضة مقارنة مبثيلتها  جتدر اإلشارة  إىل ان إنتاجينّ
اإلصطناعي...(  التلقيح  عمليات  يف  التوسع    - )التغذية  القطعان  إدارة  حتسني  يتطلب  مما  عامليًا، 

لتحسني إنتاجية الوحدة احليوانية يف املنطقة العربية.

ما  يشكل  وهو  طن،  مليون   )5.89( بنحو  2018م   عام  يف  العربية  املنطقة  يف  األمساك  إنتاج  قدر   ·
نسبته )3.31 %( من اإلنتاج العاملي املقدر بنحو )178.11( مليون طن. ساهم اإلنتاج العربي من االستزراع 
ساهم  العاملي  املستوى  على  بينما  لألمساك   العربي  اإلنتاج  إمجالي  من   )%  27.96( بنحو  السمكي 
الفرد  وبلغ متوسط نصيب   ، إنتاج  األمساك عامليًا  بنحو)%54.32( من إمجالي  السمكى  االستزراع  
ويرتكز   ، عامليًا   جرام/فرد/سنة  كيلو   )23.3( مقابل  جرام/فرد/سنة  كيلو   )13.9( حنو  عربيًا 
االستزراع السمكي يف مصر بصفة  رئيسية بنسبة )93.55 %( من إمجالي اإلنتاج العربي من االستزراع 

السمكي.

اخنفاض قيمة الصادرات الزراعية العربية من حنو )42.5( مليار دوالر عام 2017م إىل حنو )32.8( مليار   ·
دوالر عام 2018م. أما بالنسبة للصادرات الغذائية فقد بلغت قيمتها  حنو )18.7( مليار دوالر عام 2018م 
العربية حنو  الغذائية  الواردات  العام. وشكلت   )83.8( مليار دوالر واردات غذائية لنفس  مقابل حنو 

العربية الكلية. الواردات  %( من إمجالي قيمة   12.4(
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% خالل  % و52  الواردات من مجلة السلع النباتية تركزت يف احلبوب والدقيق بنسبة تراوحت بني  43   ·
الفرتة )2015 - 2018م(، مقابل نسبة متواضعة من صادراتها تراوحت بني  10 % و13 % لنفس الفرتة، 
مما يشري إىل عجز واضح يف امليزان السلعي للحبوب والدقيق. وعلى النقيض من ذلك فإن امليزان السلعي 
الواردات منها.  ما يزيد على  ضعفي  منها إىل  الصادرات  لزيادة  نتيجة  فائضًا  ق  والفاكهة حقنّ للخضر 
تراوحت نسبة الواردات من اللحوم احلمراء بني  37 %  و41 % من مجلة واردات السلع احليوانية خالل الفرتة 
)2015 - 2018(، مقابل نسبة ضئيلة من صادراتها ال تتجاوز )2 %(  إىل ) 7 %( من مجلة صادرات السلع 
الواردات  فاقت   فإن صادرات األمساك  العكس من ذلك،  )2018-2015(. وعلى  الفرتة  احليوانية خالل 
منها، وكذلك  فاقت  نسبة صادرات األلبان ومنتجاتها نسبة الواردات منها للفرتة )2015 - 2016م( بينما 

اخنفضت هذه النسبة عامي 2017م  و 2018م.

مليار   )10.54( حنو  2018م  عام  العربية  البينية  الرئيسية  الغذائية  السلع  واردات  قيمة  بلغت   ·
والزيوت  والفاكهة  األلبان  شكلت  2017م،  عام  دوالر  مليار   )16.57( بنحو  باملقارنة  دوالر 
النباتية والسكر واملنتجات الغذائية املصنعة جمتمعة ما نسبته )58.34 %( من إمجالي قيمة 

الواردات البينية العربية من السلع الغذائية.

كمية الفاقد واملهدر من السلع الغذائية الرئيسية  باملنطقة العربية عام 2018م  بنحو  قدرت    ·
من  لالستهالك  املتاح  إمجالي  من   )%  31.2( حنو  بدورها   شكلت  واليت  طن،  مليون   )99.85(

كافة السلع الغذائية، بقيمة قدرت  حبوالي )50.6( مليار دوالر.

احلرارية والربوتني والدهون يف املنطقة العربية  السعرات  من  االستهالكية  االحتياجات  رت  قدنّ  ·
يف عام 2018م بنحو )436.71( مليار كيلو كالوري و)12.25( مليون طن بروتني و)12.56( 
حنو  الرئيســـية  الغذائية  السلع  خمتلف  من  العربية  املنطقة  إنتاج  ر  ووفنّ دهون،   طن  مليون 
حجم  من   )%  67.51( وحنو  احلرارية،  السعرات  من  الكلية  االحتياجات  حجم  من   )%  61.50(

االحتياجات الكلية من الربوتني، وحنو )40.61 %( من حجم االحتياجات الكلية من الدهون.
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الفصل األول
 املوارد البشرية والطبيعية املرتبطة بتحقيق األمن الغذائي العربي

1.1 متهيد:

تعد قضية األمن الغذائي بالنسبة ألي جمتمع قضية حمورية وإسرتاتيجية و ذلك ؛ألن الغذاء من أهم االحتياجات 
األساسية والضرورية لكل إنسان، وال بد من تلبيتها مبقادير مناسبة ومستقرة وبشكل سهل وميسر، 
وال جيوز تركها للظروف واملتغريات. ومن هنا فقد احتلنّت مسألة الغذاء واألمن الغذائي مساحة واسعة من 
االهتمامات الدولية خاصة يف الدول العربية، وكانت نواتج ذلك االهتمام إنشاء املؤسسات اإلقليمية - ويف 
مقدمتها املنظمة العربية للتنمية الزراعية - للمساهمة يف ذلك النشاط احليوي، تال ذلك االتفاقيات الدولية 
وكانت أخرها أهداف التنمية املستدامة 2030، إذ يتعلق اهلدف الثاني من تلك األهداف بالقضاء على اجلوع 
نة وتعزيز الزراعة املستدامة، باإلضافة إىل التداخالت والعالقات غري  وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسنّ

املباشرة وباقي مؤشرات التنمية املستدامة املرتبطة بالزراعة واألمن الغذائي.

وتعترب قضية األمن الغذائي من التحديات الرئيسية يف الوطن العربي، حيث يواجه العامل العربي حتديات 
كبرية إلدارة املوارد بطرق مستدامة وصواًل إىل غايات األمن الغذائي. فباإلضافة إىل النزاعات اجملتمعية يف 
عدٍد من دول املنطقة وحاالت اجلفاف والتقلبات املناخية احلادة، هناك حتديات هيكلية تتعلق بارتفاع 
النمو السكاني، وحمدودية املوارد الطبيعية، وباألخص املياه، واخنفاض اإلنتاجية وارتفاع مستويات اهلدر 
والتلوث بصورة عامة، ناهيك عن االنكشاف الشديد الرتفاع أسعار األغذية وتقلباتها نظرًا ألن معظم الدول 
العربية هي مستوردة صافية للسلع واملنتجات الغذائية وتعتمد على االسترياد لتأمني معظم احتياجاتها. 
لذلك كان من الضروري وضع إسرتاتيجيات وسياسات ملواجهة هذه املتغريات لالرتقاء باإلنتاج واإلنتاجية 
من خالل استخدام أساليب التقانات احلديثة - لالستفادة القصوى من املياه - وأمناط استخدامات األراضي 

وجتارة املواد الغذائية، إضافة إىل قضايا التسويق ومعامالت ما بعد احلصاد وأسعار الغذاء وسالمته.

 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 
الزراعة، واملالية واالقتصاد  متابعة تطورات األمن الغذائي يف الدول العربية، إلطالع أصحاب املعالي وزراء 
التطورات.  العربي على هذه  الوطن  الغذائي يف  القرار واملختصني واملهتمني بأوضاع األمن  العرب ومتخذي 
ويأتي هذا التقرير جمسدًا ملفهوم األمن الغذائي الشامل وهو إتاحة الفرص املادية واالجتماعية واالقتصادية 
جلميع الناس يف كل األوقات للحصول على غذاء كاٍف ومأمون ومغٍذ يليب احتياجاتهم التغذوية وأذواقهم 

الغذائية، ويكفل هلم أن يعيشوا حياة موفورة بالصحة والنشاط. 

اشتمل  التقرير على  أربعة أجزاٍء رئيسية تناولت  املوارد البشرية والطبيعية واألمن الغذائي العربي وحماوره، 
تقوم  اليت  واألنشطة  الربامج  أهم  استعرض  وأخريًا  الغذائي،  األمن  لتحقيق  الداعمة  العربية  والسياسات 

بتنفيذها  املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف جمال حتسني أوضاع األمن الغذائي يف املنطقة العربية.
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2.1  املوارد البشرية والطبيعية املرتبطة بتحقيق األمن الغذائي العربي

يرتبط حتقيق األمن الغذائي العربي مبفهومه الشامل مبدى ما يتوافر لدى املنطقة العربية من موارد طبيعية 
التالي  اجلزء  ويستعرض  وتكنولوجية.  ومالية  بشرية  وموارد  واملراعي(  والغابات  واملياه  األرض  )خاصة 
الوضع احلالي لكل مورد من هذه املوارد، باعتبارها احملددات الرئيسية لتحقيق مستويات مقبولة من األمن 

 :)Avalability( الغذائي العربي وخاصة فيما يتعلق مبحور  توفري الغذاء

البشرية: املوارد    1.2.1
الريفيني: 1. إمجالي السكان والسكان 

ح اجلدول رقم )1.1( زيادة أعداد سكان املنطقة العربية إىل )422.7( مليون نسمة يف عام 2018م  يوضنّ
%( باملنطقة العربية  ر بنحو )1.92  مقارنة بنحو )412.8( مليون نسمة عام 2017م، مبعدل منو سنوي قدنّ

2018م(.   - مقابل  حنو )1.1 %( عامليًا ، وذلك خالل الفرتة )2015 

%(، مقارنة  ر معدل منو السكان الريفيني يف املنطقة العربية خالل نفس الفرتة بنحو )4.73  كما قدنّ
ما  وهو  الريفية،  املناطق  يف  السكاني  النمو  معدل  لزيادة  نظرًا  العامل،  مستوى  على   )%  0.3( حبوالي 
يشكل أهم التحديات اليت تواجه اجلهود التنموية يف املنطقة العربية، واملتمثلة يف جماالت زيادة اإلنتاج 

الزراعي وإتاحة فرص التشغيل خفضاًً للفقر وحتسني معدالت األمن الغذائي.
جدول رقم )1.1( عدد السكان الكلي والريفيني بالوطن العربي والعامل خالل الفرتة )2015- 2018م( )مليون نسمة(

البيان
معدل النمو إمجالي عدد السكان

*)%(
معدل إمجالي عدد السكان الريفيني

النمو )%(* 20152016201720182015201620172018
الوطن 
العربي

398.49403.69412.77422.681.92158.41169.40176.89182.994.73

7383.07467.07530.47632.81.103425.73434.83433.83445.80.30العامل
2018م( باستخدام املتوسط اهلندسي.  -   *  مت حساب معدل النمو السنوي للفرتة )2015 

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

ب . القوى العاملة الكلية والزراعية:
مقارنة  العربية  املنطقة  مستوى  على  والزراعية  الكلية  العمالة  تناقص  إىل   )2.1( رقم  اجلدول  يشري 
بنظريتها على مستوى العامل، األمر الذي أدى إىل زيادة نسبة البطالة يف املنطقة العربية كنتيجة لزيادة 
أعداد السكان وحمدودية فرص العمالة املتاحة. يالحظ أن التناقص يف معدل النمو يف العمالة الزراعية 
احلال  بعكس  الكلية،  العمالة  يف  النمو  معدل  يف   التناقص  من  بكثري  أعلى  العربية  املنطقة  يف 
العمالة  يف  احملققة  الزيادة  مقابل  الزراعية  العمالة  يف  النمو  معدل  فيه  تناقص  والذي  العاملي  الوضع  يف 
الكلية، بالرغم من اعتماد معظم العمليات الزراعية يف املنطقة العربية على العمالة البشرية، كما أننّ 
النشاط الزراعي هو املالذ األخري ملن ال جيد فرصة عمل، إال أن هناك فرصًا واعدة مستقبال خللق املزيد من 
الطلب على العمالة، خاصة يف مرحلة ما بعد احلصاد واليت هي حباجة إىل دراسات مستفيضة استنادًا ملنهج 

سالسل القيمة للسلع الزراعية.

 جدول رقم )2.1( إمجالي القوى العاملة الكلية والزراعية بالوطن العربي  والعامل
2018م(  )مليون نسمة(  -  خالل الفرتة )2015 

البيان
معدل النمو إمجالي القوى العاملة الكلية

*)%(
معدل النمو إمجالي القوى العاملة الزراعية

*)%( 20152016201720182015201620172018
الوطن 
العربي

125.4124.0124.2123.8)0.32(31.928.928.828.6)2.58(

)0.19(3203.13240.63274.93297.20.73872.0866.4866.1865.5العامل

2018م( باستخدام املتوسط اهلندسي.  -   *  مت حساب معدل النمو السنوي للفرتة )2015 
) ( القيمة بني األقواس تشري إىل قيم سالبة.

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.
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الطبيعية:  املوارد    2.2.1

العامل جفافًا، فهي تقع يف حزام املناطق اجلافنّة وشبه اجلافنّة مما  تعترب املنطقة العربية من أكثر مناطق 
ينعكس على قلة األمطار وندرتها وتغري يف معدالت األمطار من عام إىل آخر، إضافة إىل ما سبق أن النمو 
على  واضح  بشكل  يؤثر  الذي  األمر  العامل،  يف  النمو  معدالت  أعلى  من  يعد  والذي  املتسارع  السكاني 
املوارد املائية والزراعية والطبيعية املتاحة يف املنطقة وأثره السليب على اإلنتاج الزراعي وعلى توفر الغذاء 

واألمن الغذائي، وعلى تفاقم األزمة املائية يف املنطقة العربية.
مناطق  من  تعد  أنها  إذ    - العذبة  املياه  موارد  حمدودية  إىل  العربية   للمنطقة   البيئية  اخلصائص  وتشري 
الفقر املائي )أقل من 1000م3 من املياه/ للفرد/ السنة( - و اليت تشكل 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، ويؤدي إىل  زيادة معدالت اهلجرة من الريف إىل احلضر واخنفاض 

التنوع احليوي، األمر الذي يهدد بفقد العديد من األنواع النباتية واحليوانية املهمة يف سلسلة الغذاء.
وأشارت األحباث العلمية يف جمال التغريات املناخية وخاصة يف املنطقة العربية  إىل أن املنطقة يف جمملها 
ارتفاع درجات  أو من ناحية  املناخية سواء من حيث اخنفاض معدالت األمطار  التغريات  ستتعرض إىل أشد 
اإلنتاجية  على  سلبًا  تؤثر  العوامل  وهذه  والفيضانات،  اجلفاف  دورات  تكرار  يف  واضح  وازدياد  احلرارة 

الزراعية بالنسبة للزراعات البعلية وإىل حٍد ما املروية منها.

أ - املوارد األرضية:
بشقيه  الزراعي  لإلنتاج  الرئيسي  املصدر  باعتباره   الغذائي،  األمن  حمددات  أهم  من  األرض  مورد  يعد 
النباتي واحليواني. وتتفاوت األرض يف طبيعتها من حيث قابليتها لالستخدام وفقًا للخصائص الفيزيائية 
والكيميائية، وتعربنّ املساحة اجلغرافية عن إمجالي األراضي على مستوى الكرة األرضية بصرف النظر 
مع  خصائصها  تتناسب  واليت  للزراعة،  الصاحلة  األراضي  مساحات  حتتها  وتندرج  استخدامها،  أسلوب  عن 
مقومات األنشطة الزراعية، إال أن حمدودية املياه الالزمة لزراعتها تقف عثرة أمام االستفادة الكاملة منها، 

ومن ثمنّ فإننّ ما يستغلنّ منها فعليًا للزراعة يعربنّ عن املساحة املزروعة.

)1343( مليون  العربية بلغت حنو   )3.1(  إىل أن املساحة اجلغرافية للمنطقة    تشري بيانات اجلدول رقم 
أي  هكتار  مليون   )233.24( حوالي  منها  للزراعة  الصاحلة  األراضي  مساحة  ل  متثنّ 2018م،  عام  هكتار 
إمجالي  من   )%  31.78( بنسبة  هكتار  مليون   )74.12( حنو  فقط  منها  يزرع  واليت   ،)%  17.37( بنسبة 
الصاحلة  األراضي  السودان من إمجالي مساحة  مساهمة  وبلغت نسبة  للزراعة.  الصاحلة  األراضي  مساحة 
نسبته  مبا  والسعودية  والصومال  اجلزائر  من  كـــل  تليها   ،)%  31.51( حنو  العربية  باملنطقة  للزراعة 

%( على الرتتيب. %( و)7.44  %( و)18.92   18.93(

وباستقراء بيانات اجلدولني )3( و)4( يتضح أن املساحة املزروعة باملنطقة العربية تزايدت من حنو )72.86( 
2018م، ساهم السودان فيها مبا نسبته  2017م إىل حنو )74.12( مليون هكتار عام  مليون هكتار عام 
%( من إمجالي املساحة املزروعة يف املنطقة العربية، تليه املغرب واجلزائر وسوريا وتونس ومصر    40.35(

%( على التوالي.  %( و)5.35  %( و)6.20  %( و)7.73  %( و)11.63  بنسب )12.39 

ضح أن )98.11 %( من املساحة املزروعة  وبدراسة توزيع املساحة املزروعة على مستوى دول املنطقة العربية يتنّ
 ،)% %(، املغرب )12.39  على مستوى الدول العربية تركزت يف إحدى عشرة دولًة وهي: السودان )40.35 
العراق   ،)%  4.61( السعــودية   ،)%  5.35( مصر   ،)%  6.20( تونس   ،)%  7.73( سوريا   ،)11.63( اجلزائر 

%( من إمجالي 22 دولة عربية. %( واليمن )1.83  %(، ليبيا )1.83  %(، الصومال )2.02   4.15(

املستوى  ربع  حبوالي  ر  يقدنّ أنه  العربي  الوطن  يف  املزروعة  املساحة  من  الفرد  نصيب  متوسط  مؤشر  يوضح 
العاملي كنتيجة لزيادة معدل النمو السكاني على املستوى العربي مقارنة بنظريه العاملي.
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جدول  رقم )3.1 ( املساحة اجلغرافية واملزروعة ومساحة األراضي الصاحلة للزراعة ومتوسط نصيب الفرد من املساحة املزروعة 
- 2018م( باملنطقة العربية والعامل خالل الفرتة )2016 

العاملاملنطقة العربيةالبيان

1342.7214894املساحة اجلغرافية

املساحة املزروعة )مليون هكتار(

201665.764869.62
201772.864871.14
2018*74.124872.66

مساحة األراضي  الصاحلة للزراعة
)مليون هكتار(

2016232.226287.06
2017232.766278.51
2018*233.246270.53

متوسط نصيب الفرد من املساحة املزروعة 
)هكتار(

20160.160.65
20170.180.65
2018*0.180.64

*  بيانات أولية.
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

ح اجلدول رقم )4.1( أن مؤشر نسبة املساحة املزروعة إىل املساحة اجلغرافية على املستوى العربي قدرت  يوضنّ
العربية  املنطقة  لوقوع  نتيجة  العاملي،  املستوى  على   )%  32.6( حنو  إىل  وصلت   بينما   ،)%  5.52( بنحو 
يف اإلقليم اجلاف وشبه اجلاف، والذي يعاني من حمدودية املوارد املائية الالزمة للتوسع يف الرقعة األرضية 
املوجهة للنشاط الزراعي، األمر الذي يعكس ضرورة تبين سياسة التوسع يف إنتاج حماصيل مقاومة للجفاف 

الت النمو السكاني باملنطقة.  واحلرارة، وزيادة اإلنتاجية من وحدة املساحة لتتناسب ومعدنّ
ووفقًا هلذا املؤشر ميكن تقسيم دول املنطقة العربية إىل ثالث جمموعاٍت:

%(، وهي: لبنان، فلسطني،  دول تزيد فيها نسبة املساحة املزروعة إىل املساحة اجلغرافية على )25   .1
تونس، سوريا وجزر القمر.

وهي: اجلزائر ومصر   % 3و16  دول ترتاوح فيها نسبة املساحة املزروعة إىل املساحة اجلغرافية بني   .2
والبحرين والعراق واملغرب والسودان.

%(، وتتضمن باقي الدول العربية. دول تقل فيها نسبة املساحة املزروعة إىل املساحة اجلغرافية عن )3 
 كما يبني اجلدول رقم )4( أن مؤشر نسبة املساحة املزروعة إىل املساحة الصاحلة للزراعة  على مستوى 
%( عامليًا نتيجة لعدم كفاية  املياه الالزمة  %( مقابل حنو )77.32  املنطقة العربية قدرت  بنحو )31.78 
لزراعة املساحات الصاحلة للزراعة غري املستغلة. ووفقًا هلذا املؤشر ميكن تقسيم املنطقة العربية إىل ثالث 

جمموعاٍت كما يلي:
واملغرب  جيبوتي  وهي:   ،)%  60( على   للزراعة  الصاحلة  املساحة  إىل  املزروعة  املساحة  نسبة  تزيد  دول 

والبحرين وُعمان وجزر القمر وليبيا وتونس واإلمارات وسوريا والكويت.
اجلزائر  وهي:   ،% 19.53و58  بني   للزراعة  الصاحلة  املساحة  إىل  املزروعة  املساحة  نسبة  فيها  ترتاوح  دول 

والسعودية والعراق واألردن والسودان ولبنان وقطروفلسطني واليمن ومصر .
%( وهي: موريتانيا والصومال. دول تقل فيها نسبة املساحة املزروعة إىل املساحة الصاحلة للزراعة عن )9 
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جدول رقم )4.1( يوضح  النسبة املئوية للمساحة املزروعة من املساحة اجلغرافية والصاحلة للزراعة على مستوى الدول 

العربية وإمجالي املنطقة العربية والعامل  للعام 2018م )%(

الدولة
نسبة املساحة املزروعة

من املساحة الصاحلة للزراعة يف من املساحة اجلغرافية للدولة
الدولة

2.9229.41األردن
1.0092.18اإلمارات
4.7973.00البحرين
28.0892.01تونس
3.6219.53اجلزائر

50.1184.21جزر القمر
0.0668.33جيبوتي

1.5919.69السعودية
15.8640.69السودان
30.9694.24سوريا

2.353.40الصومال
7.0423.56العراق
0.3881.50عمان

26.4751.99فلسطني
2.9150.38قطر

0.8695.80الكويت
26.0341.54لبنان
0.7788.60ليبيا
3.9657.94مصر

12.9270.94املغرب
0.338.46موريتانيا

2.5757.63اليمن
5.5231.78الوطن العربي

32.5577.32العامل
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

ب - املوارد املائية:
تتصف املوارد املائية يف املنطقة العربية بالندرة مما يشكل حتديًا كبريًا أمام حتقيق الربامج التنموية 
الزراعية وبالتالي حتسني حالة األمن الغذائي العربي. فبالرغم من أن مساحة الوطن العربي تشكل حوالي 
%( من نظريتها  %( من مساحة العامل، إال أن نصيب الوطن العربي من املوارد املائية العذبة ال يتجاوز )2   9(

على مستوى العامل. 

األراضي أن  العربية يف جمال حتييد تدهور  الدول  األول حول جهود  املوحد  العربي  التقرير  نتائج   أوضحت   )1( إطار رقم 
بنحو   2015 عام  قدرت   ) دولة   )16( )عددها  بالتقرير  املشمولة  العربية  الدول  يف  املتدهورة  لألراضي  املتوسطة  النسبة 
و)17    )  % وهذه النسبة جدنّ متدنية مقارنة مع نظريتها على املستوى الدولي، حيث قدرت عامليًا بنحو )19,2   .)%7.3(
%(. ولذلك فإنه البد من إعادة  %( يف آسيا، وهي أقرب إىل مستواها يف وسط وشرق أوروبا )6.7  %( يف إفريقـــــيا و)24 
النظر يف هذه البيانات وطرق تقديرها، إذ تبدو بعيدة عن الواقع وال ختدم مصلحة الدول العربية اليت تسعى إىل احلصول 
على الدعم الدولي. كما أوضحت التقارير أن التوجه العام يف املنطقة العربية خالل اخلمس عشرة سنة األخرية كان 
حنو االستقرار، سواء من حيث تدهور األراضي أو اإلنتاجية أو املخزون العضوي للكربون يف الرتبة. أما نسبة األراضي اليت 
حصل فيها التغري فالتوجه العام كان فيها إجيابيًا حنو حتييد تدهور األراضي مادامت األراضي اليت حصل فيها حتسن 

.)% %( مقارنة مع األراضي اليت تدهورت، واليت شكلت نسبتها )32  شكلت  نسبة )68 
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يتسم العرض احلالي للموارد املائية يف املنطقة العربية بالثبات النسيب، حيث قدرت  املوارد املائية يف الوطن 
العربي من كافة املصادر عام 2018م  حبوالي )257.5( مليار مرت مكعب يف السنة، موزعة على  ثالثة 
مصادر تقليدية ومصدرين غري تقليديني، حيث تتكون املصادر التقليدية من مياه األمطار واملياه السطحية 
%(  من  واملياه اجلوفية، واليت تبلغ كميتها اإلمجالية حوالي )245.6( مليار مرت مكعب متثل حنو )95.4 

إمجالي املصادر )جدول رقم )5.1((.

ة قدرت  حبوالي )209.2( مليار مرت  ويف ضوء البيانات املتاحة عن املياه السطحية واجلوفية، فإننّ املياه السطحينّ
 )%  15( ،)% مكعب، بينما قدرت  املياه اجلوفية بنحو )36.4( مليار مرت مكعب، مبا يعادل حوالي )85 
لكٍل منهما على الرتتيب(. جتدر اإلشارة إىل أنه مل تتوافر بيانات دقيقة عن كمية األمطار يف اإلحصاءات 
الواردة من الدول - رغم أهميتها يف تغذية املخزون اجلويف واالعتماد عليها مباشرة يف الزراعة - إال أن بعض 
املراجع)1( أشارت  إىل أن كمية اهلطول املطري على الدول العربية قدرت  بنحو 2238 مليار مرت مكعب، مما 
يتطلب معه تبين برامج تنفيذية حلصاد املياه، وما حتتاجه من ممكنات متويلية وفنية لتحسني مستويات 
املعاجلة( وقدرت  )املياه  التنقية  التحلية ومياه  التقليدية فترتكز يف مياه  املصادر غري  أما  الغذائي.  األمن 
يتها بنحو )11.9( مليار مرت مكعب، مبا يعادل حوالي )4.6 %( من إمجالي املوارد املائية املتاحة موزعة  كمنّ
%( لكٍل من املياه املعاجلة ومياه التحلية على الرتتيب من إمجالي املوارد املائية يف  %( و)0.9  بنحو )0.38 
املنطقة العربية. ونظرًا لوقوع املنطقة العربية يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة، فإنها متارس ضغوطًا على 
واملتفق  للسحب  اآلمنة  املعدالت  من  بكثري  أعلى  وهي   )%  76.6( حنو  يعادل  مبا  املتاحة،  اجلوفية  املياه 
املتاحة. وبالطبع فإن هذا االستخدام اجلائر للمياه  املياه  %( من  عليها دوليًا بأنها جيب أال تزيد على  )20 
يؤدي إىل تدهور نوعية املياه وارتفاع تكلفة ضخها وعدم استدامة عطائها وبالتالي عدم استدامة املشاريع 

اليت تعتمد عليها)2(. 
جدول رقم )5.1( املوارد املائية يف املنطقة العربية عام 2018م)مليار مرت مكعب(.

البيان
إمجالي املياه املتاحةاملياه غري التقليديةاملياه اجلوفيةاملياه السطحية

الكميةالكميةالكميةالكمية

209.236.4211.903257.541املنطقة العربية
%81.2414.144.62100.00

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير  السنوي ألوضاع األمن الغذائي، أعداد خمتلفة.

وفيما يتعلق باستخدامات املياه، فإن نسبة استخدام املياه يف الزراعة من إمجالي االستخدامات يف املنطقة 
%( على املستوى العاملي.  %( مقارنة بنحو )71.6  العربية قدرت  بنحو )83.8 

ح اخلريطة رقم )1.1( أن متوسط نصيب الفرد من املياه املتجددة يف عدٍد كبرٍي من الدول العربية يقل  توضنّ
عن )500( مرٍت مكعٍب يف السنة حيث  تراوح ما بني )4.8( و)400.2( مرت مكعب يف الكويت واإلمارات 
وقطر والسعودية واليمن والبحرين واألردن وليبيا وفلسطني واجلزائر وسلطنة ُعمان وجيبوتي وتونس، 
بينما  تراوح ما بني )589.4( إىل )997.1( مرٍت مكعٍب يف السنة يف كٍل من مصر ولبنان واملغرب وسوريا 
والعراق  القمر  جزر  من  كٍل  يف  مكعٍب  مرٍت   )1000( على  املتوسط  هذا  وارتفع  والصومال.  والسودان 

وموريتانيا.

)1( دكتور صربي فارس اهلييت : »حنو تنمية مستدامة للموارد الطبيعية لتحقيق أمن غذائي عربي« - مؤسسة زايد الدولية للبيئة ، 2016.
)2( خالد أبو زيد، حممد الرودي، سيداري، اجمللس العربي للمياه )2014(. التقرير الثاني للوضع املائي يف املنطقة العربية – 2012، برنامج 

.ISSN: 2357 0318 , ISBN: 978 977 90 38063 ،املوارد املائية – سيداري و اجمللس العربي للمياه
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خريطة رقم )1.1( نصيب الفرد السنوي من إمجالي كميات املياه املتجددة على مستوى الدول العربية لعام 2017م 
)مرت مكعب/ سنة(

املصدر: حسبت ومجعت  من قبل خرباء املنظمة العربية للتنمية الزراعية من بيانات املوقع اإللكرتوني ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة )الفاو(، 2017م.

املساحة  إمجالي  من  املروية  للمساحات  املئوية  والنسبة  األراضي  استخدامات   )2.1( رقم  اخلريطة  وتوضح 
املزروعة على مستوى  الدول العربية عام 2018م.

يواجه الوطن العربي عددًا من التحديات اليت تقف حائاًل أمام التوسع يف برامج التنمية الزراعية، حيث يأتي 
ضه لنقص املوارد  أكثر من )60 %( من املوارد املائية السطحية من دول املنبع خارج املنطقة العربية، مما يعرنّ
املائية من حيث الكم، وتدهور املياه من حيث النوعية، لوقوعه يف مناطق مصب األنهار، و املنطقة العربية 
أيضًا تعاني من   زيادة نسبة امللوحة وخاصة باستخدام التسميد الكيماوي وإعادة استخدام مياه الصرف 

الزراعي.

اتفاقية  مببادئ  املعروفة  الدولي  القانون  مجعية  تها  تبننّ اليت  القواعد  من  بالرغم  أنه  إىل  اإلشارة  جتدر   
هلسنكي لعام 1966 واليت تنظم قواعد استغالل مياه األنهار الدولية لغري األغراض املالحية، إال أنه توجد 
خالفات بني دول املنبع ودول املصب حول حصص مياه األنهار، علمًا بأنه يوجد 214 حوضًا ألنهار يف العامل 

يشرتك فيها قطرين  أو أكثر.
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خريطة رقم )2.1( استخدامات األراضي والنسب  املئوية للمساحات املروية من إمجالي املساحة املزروعة بالدول العربية 
عام 2018م

املصدر: حسبت ومجعت من قبل خرباء املنظمة العربية للتنمية الزراعية من بيانات وكالة الفضاء األوروبية واملنظمة العربية 
للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

ث - املوارد الغابية:
تتصف املنطقة العربية مبحدودية مواردها الغابية، وبالرغم من ذلك تتمتع هذه املوارد الغابية بأهمية خاصة 
الغابات  توفر  حيث  والربية،  املستأنسة  احليوانية  للثروة  األعالف  وتوفري  الفقر،  حدة  خفض  يف  تساهم  إذ 
أنها  إىل  باإلضافة  واملغرب،  السودان  مثل  العربية  الدول  بعض  يف  العلفية  االحتياجات  ثلث  على  يزيد  ما 
تلعب دورًا هامًا يف احملافظة على الرتبة من عوامل التعرية وحركة الكثبان الرملية ووقف زحف الصحراء 
من  اجلويف  املخزون  وزيادة  األرض  باطن  إىل  املياه  نفاذ  وزيادة  والسيول،  األمطار  مياه  بواسطة  واالجنراف 
املياه، وحفظ التوازن البيئي. كما توفر الغابات منتجات غابية خمتلفة تتمثل يف األخشاب واملنتجات غري 
اخلشبية منها ذات األهمية االقتصادية الكبرية لبعض الدول مثل الصمغ العربي يف مجهورية السودان، 
والفلني وزيت األرغان يف اململكة املغربية وغريها من الثمار وعسل النحل، وتوفري فرص العمل واملساهمة 

يف  حتسني البيئة احلضرية وتوفري خدمات بيئية تتمثل يف املتنزهات العامة واملسطحات اخلضراء. 

بلغت مساحة الغابات يف املنطقة العربية عام 2018م حنو )37.42( مليون هكتار، تعادل حوالي )2.79 %( 
%( من مساحة الغابات يف العامل املقدرة بنحو )3989.21(  فقط من مساحة املنطقة العربية، وحوالي )0.94 

مليون هكتار. 

نســـــبته  ما  تتوزع  بينما  السودان،  يف  العربية  املنطقة  غابات  مساحة  من   )%  50.88( حوالي  يرتكز 
%( على مخس دوٍل عربية هي: الصومال واملغرب واجلزائر والسعودية وتونس. ويوضح اجلدول   41.73(
بلغ  2016م  بالعام  2018م مقارنة  للعام  العربية  الدول  الغابات يف  التغري يف مساحات  أننّ معدل   )6.1( رقم 
%( إلمجالي الغابات باملنطقة العربية، مما يعكس استقرار مساحة الغابات يف غالبية الدول  حنو )0.30 
القمر  وجزر  واملغرب  الصومال  مثل  الفرتة  هذه  خالل  تناقصًا  شهدت  اليت  الدول  بعض  باستثناء  العربية، 
وموريتانيا، مبعدالت تراوحت ما بني )0.10 %( للصومال و)3.17 %( ملوريتانيا، مما يعد مؤشرًا على تدهور 

املوارد الطبيعية يف ظل التغريات املناخية والبيئية اليت يواجهها العامل. 

املتزايدة  الضغوط  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  تها  أعدنّ واليت  السابقة  الدراسات  من  العديد  أوضحت 
الواقعة على الغابات يف الوطن العربي املتمثلة يف العوامل الطبيعية من موجات جفاف وتصحر، باإلضافة 
إىل االستخدامات واملمارسات غري الرشيدة، واليت أدت إىل تدهور القدرة البيئية للغابات، حيث أدى اإلفراط 
إىل  الغابات(  من  رصيد  أكرب  ميلك  كان  )الذي  والسودان  العربي  املغرب  منطقة  يف  األخشاب  قطع  يف 
%( من مساحة السنط من حوض   مناطق تسودها حشائش االستبس ونباتات صحراوية، كما اختفت )43 
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نهر السنغال يف موريتانيا، ومن ناحية أخرى تدهورت نوعية النباتات بإحالل نباتات أقل قيمة غذائية أو غري 
مستساغة بالنسبة  للحيوانات حمل أنواع جيدة مستساغة كانت قائمة من قبل)3(. ففي غرب السودان، 
حلنّ نبات حراب اهلوسا غري املستساغ يف دارفور حمل نبات احلسكنيت املستحب، مما أفقد املراعي الكثري 
غري  أنواع  حمله  وحل  السيحا  نبات  اختفى  السودان  شرق  ويف  بالنباتات،  الظاهري  غناها  رغم  قيمتها  من 
مستساغة مثل النال والعدار، والذي يعترب عديم القيمة بالنسبة لإلبل، مما يدعو إىل ضرورة دعم جهود 
الدول العربية يف تطبيق نظم اإلدارة املستدامة للغابات واملراعي وغرس األشجار يف املناطق اجلبلية، وإدماج 

ة الفقر. املراعي والغابات واألشجار يف برامج التنمية الريفية وإسرتاتيجية ختفيف حدنّ

جدول رقم )6.1( مساحة الغابات يف الدول العربية والعامل خالل الفرتة 2016 -2018م 

الدولة
نسبة التغري  بني عامي مساحة  الغابات )ألف هكتار(

2016 و2018م )%( 201620172018

97.5097.5097.500.00األردن
1.871.881.891.34اإلمارات
0.620.620.620.00البحرين

742.08759.36761.962.68تونس
1963.601971.201978.800.77اجلزائر

)2.19(36.6036.2035.80جزر القمر

5.605.605.600.00جيبوتي
977.00980.00983.000.61السعودية

19035.5319035.5319035.530.00السودان
491.00586.11586.3019.41سوريا

)0.10(6286.263606280.20الصومال

825.00830.00830.000.61العراق
2.002.002.000.00عمان

9.179.179.170.00فلسطني
0.400.400.400.00قطر

6.256.256.250.00الكويت
137.38137.46137.540.12لبنان
217.00217.00217.000.00ليبيا
73.6074.2074.801.63مصر

)0.28(5624.005616.005608.00املغرب

)3.17(221.00217.50214.00موريتانيا

549.00549.00549.000.00اليمن
37302.4037492.9837415.370.30املنطقة العربية

)0.17(3995824.593992516.723989208.85العامل

)  ( القيمة بني األقواس تشري إىل  قيم سالبة.
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

)3(دكتور صربي فارس اهلييت : مرجع سبق ذكره.
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ج - املوارد الرعوية:

بعض  يف   )%  25( عن  يقل  ال  مبا  احليوانية،  للثروة  العلفية  املوازنة  يف  مقدرة  بنسبة  املراعي  تساهم 
الذين  واملربني  الرعاة  من  كبرية  ألعداد  رزق  مصدر  تشكل  أنها  كما  العربية،  الرعوية  البيئات 
لتغذية  التكلفة  قليل  مصدرًا  املراعي  وتعترب  ماشيتهم.  تغذية  يف  جزئيًا  أو  كليًا  عليها  يعتمدون 
احليوانات خاصة خالل الفرتة األوىل من منوها وتكوينها اجلسدي، باعتبار أن هذه املرحلة هي األعلى 
تكلفة يف قطيع األبقار، خاصة تلك اليت ستوجه للتسمني، واليت ستصبح املصدر الرئيسي للحوم وتوفري 

الربوتني احليواني وبالتالي حتسني مستوى األمن الغذائي. 

وعندما  األخرى،  األنواع  من  إنتاجية  أكثر  لكونها  األبقار  رعي  يف  الوفرية  املراعي  أراضي  تستغل 
تستبدل  املراعي،  تدهور  يف  الزيادة  ومع  باألغنام،  األبقار  تستبدل  للمراعي  اإلنتاجية  القدرة  تضعف 
األغنام باملاعز كونها األقدر على االستفادة من خملفات البيئة وبإمكانها تسلق األشجار للتغذية على 
أوراقها أو أعضائها الطرية، وعليه فإن وجود املاعز كحيوان أساسي يف األقاليم اجلافة وشبه اجلافة يعين 

أن األرض يف مراحلها النهائية من التدهور والتصحر.

مليون   )382.19( الطبيعية تغطي مساحات قدرت  حبوالي  املراعي  أن  )7.1( إىل  بيانات اجلدول   تشري 
ما  وشكلت   العربية،  للمنطقة  اجلغرافية  املساحة  من   )%  28.46( حنو  متثل  2018م،  عام  هكتار 
%( من إمجالي مساحة املراعي بالعامل. وترتكز مساحات املراعي يف مخس دوٍل عربيٍة  نسبته )11.64 
الكلية  املراعي  من   )%  83.13( حوالي  لت  شكنّ واملغرب(  واجلزائر  والصومال  والسودان  )السعودية 
%(  من املساحة الكلية للمراعي باملنطقة  العربية، حيث تستحوذ السعودية فقط ما نسبته  )44.48 

العربية.
جدول رقم )7.1( مساحة املراعي الطبيعية يف املنطقة العربية والعامل للفرتة )2016 - 2018م(  )ألف هكتار(

201620172018الدولة
8000.008000.008000.00األردن

17.7817.7717.76اإلمارات
4767.564260.184767.56تونس

32910.6532798.6732686.70اجلزائر
22.222.222.20جزر القمر
200.00200.00200.00جيبوتي

170000.00170000.00170000.00السعودية
48194.7648194.7648194.76السودان
8185.538185.588185.30سوريا

42000.0042000.0042000.00الصومال
3384.503384.503384.50العراق
1350.001350.001350.00عمان

200.00200.00200.00فلسطني
50.0050.0050.00قطر

136.22136.22136.22الكويت
94.0094.0094.00لبنان
13250.0013250.0013250.00ليبيا
4000.004000.004000.00مصر

248502485024850.00املغرب
13800.0013800.0013800.00موريتانيا

7000.007000.007000.00اليمن
382413.19381793.88382188.99املنطقة العربية

3276863.623279541.203282218.78العامل
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.
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ح - الثروة احليوانية:

بنســبة   - رأس  مليون   )348.31( بنحو  2018م  عام  يف  احليوانية  الثروة  من  العربي  القطيع  أعداد  قدرت 
%( من إمجالي الثروة احليوانية يف العامل والبالغة حنو )3993.69( مليون رأس -  منها حنو )54.52(    8.72(
مليون رأس من األبقار، وحنو )3.66( مليون رأس من اجلاموس، وحنو )182.45( مليون رأس من األغنام، وحنو 
 ،)%  15.65( حـــوالي  يعــادل  مبا  اإلبل،  من  رأس  مليون   )16.62( وحنو  املاعز،  من  رأس  مليون   )91.07(
)1.05 %(، )52.38 %(، )26.15(، )4.77 %( على الرتتيب من إمجالي الثروة احليوانية يف املنطقة العربية، 

جدول رقم )8.1(. 

%( من إمجالي القطيع(، إىل  اعتماد  وتعزى زيادة أعداد قطيع األغنام واملاعز )واليت شكلت حنو )78.53 
الثروة احليوانية يف املنطقة العربية على النظام الرعوي التقليدي ذي اإلنتاجية املتدنية من اللحوم واأللبان، 
املراعي  على  الضغط  فيه  ويزداد  ومنتجاتها،  احلية  للحيوانات  التسويقية  الكفاءة  فيه  تنخفض  والذي 
الطبيعية بسبب قلة السحوبات السنوية املرتتبة على املوروثات التقليدية للقبائل العربية واخلاصة باملنزلة 
البنيات  ضعف  إىل  باإلضافة  حيوزونها،  اليت  احليوانات  أعداد  حسب  الريفية  األسر  لرؤساء  االجتماعية 
التحتية الالزمة لتجارة احليوانات احلية ومنتجاتها من حماجر ومساخل وأساطيل النقل، مما جيعل املنطقة 
يف  أنه  احليوانية. إال  املصادر  من  الغذائية  الفجوة  لسد  من املنتجات احليوانية،  العديد  العربية تستورد 
ت العديد  السنوات األخرية تزايد االهتمام من جانب بعض الدول العربية بقطاع الثروة احليوانية، حيث تبننّ
التلقيح االصطناعي، كما  للثروة احليوانية وانتشرت تقنية  الوراثي  للتحسني  برامج  العربية  الدول  من 
مت زيادة االستثمارات يف املشاريع االستثمارية الضخمة يف جمال تربية ورعاية الثروة احليوانية وتأسيس 
وإنشاء مشاريع موازية هلا إلنتاج األعالف اخلضراء واملركزة، وذلك لسد احلاجة الكبرية واملتنامية منها، 

باإلضافة إىل تطوير البحوث يف جمال إدارة ورعاية وصحة الثروة احليوانية.

القومي  الربنامج  من  والثانية  األوىل  املرحلة  بتنفيذ  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  قامت   )2( رقم  إطار 
الغذاء   الرائد حليوانات  العابرة للحدود، وإعداد دراسة جدوى إلنشاء اجملمع  ملكافحة األمراض احليوانية 
والزراعة ألغراض الصادر بوالية نهر النيل  جبمهورية السودان عام 2018م.  وأوصت الدراسة باعتماد عدد 

)6( مشروعاٍت  مجيعها ذات جدوى اقتصادية ومالية وهي :

مشروع مسلخ ألغراض صادر حلوم الضأن و العجول و املاعز.   ·
مشروع مصنع  ملنتجات اللحوم خمتص يف إنتاج البريقر والسجق  واملارتاديال والفرانكفورتر   ·

وقطعيات اللحوم املختلفة.
مشروع إنتاج و تصدير األعالف .  ·

مشروع تربية املاعز للصادر وللمسلخ .  ·
مشروع مزرعة ومصنع لأللبان.  ·

مشروع لدباغة  اجللود.  ·

2018م(           - جدول رقم )8.1( تطور أعداد الثروة احليوانية  وفقًا للنوع باملنطقة العربية والعامل خالل الفرتة )2015 
)مليون رأس(

السنوات
العاملاملنطقة العربية

اإلمجاليمجالماعزأغنامجاموسأبقاراإلمجاليمجالماعزأغنامجاموسأبقار

201554.223.90179.2291.8016.22345.371489.0196.41176.91000.533.13895.9

201654.913.65182.1692.3516.42349.491468.1199.41188.51025.633.83915.5

201754.893.82181.8291.4816.49348.501491.7201.01202.41034.434.83964.3

201854.523.66182.4591.0716.62348.311485.7203.51214.81054.135.63993.7

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.
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الثروة احليوانية يف  %(  من مجلة أعداد   31.41( السودان ما نسبته  شكلت أعداد الثروة احليوانية يف 
واليمن  وموريتانيا  يف حني ساهم كل من الصومال واجلزائر واملغرب  2018م،  العام  يف  العربية  املنطقة 
الرتتيب،  %( على  و)5.12   )% و)5.63   )% و)6.35   )% و)8.29   )% و)10.24   )%  10.99( بنسب  ومصر 

كما هو موضح يف الشكل رقم )1.1(.
بالرغم من توفر أعداد كبرية من الثروة احليوانية يف بعض الدول العربية إال أن هنالك ضعفًا يف اإلنتاجية 
وتوفري  املراعي  بتطوير  احليوانية  املنتجات  لتطوير  وإمكانياٍت  فرصًا  هناك  أن  يوضح  ا  ممنّ والتسويق 
لتجارة  احلرة  واملناطق  التسويقية  واجلمعيات  والشركات  الرعوية  اجملتمعات  إلقامة  الالزم  التمويل 
البيطرية واللقاحات واألعالف. وهناك جهود مقدرة  ة واللحوم احلمراء واخلدمات واألدوية  احليوانات احلينّ
املليون  الثروة احليوانية، كما يف مصر، حيث تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع  يف بعض الدول لتطوير قطاع 
رأس ماشية، الذي ينطلق حتت مظلة مشروع املليون ونصف املليون فدان، ويهدف إىل زيادة اإلنتاج املصري 

من اللحوم واأللبان ومنتجاتها، واحلد من االسترياد.

شكل رقم )1.1( أعداد الثروة احليوانية يف بعض الدول العربية يف عام 2018م )مليون رأس(

خ - الثروة السمكية:
يشري اجلدول رقم )9.1( إىل أن كمية األمساك يف املنطقة العربية قدرت بنحو )5.89( مليون طن شكلت  

%( من اإلنتاج العاملي من األمساك عام 2018م . ما نسبته )3.31 

تعترب املوارد السمكية من املوارد العربية اهلامة اليت ميكن االعتماد عليها لسد الفجوة الغذائية خاصة 
حيقق  اليت  القليلة  املوارد  من  العربية  السمكية  الثروة  موارد  وتعترب  احليوانية.  الربوتينات  جمال  يف 
اإلنتاج منها فائضًا جتاريًا موجبًا، حيث يتمتع الوطن العربي مبوارد مسكية هائلة سواء كان ذلك من 
فبالنسبة للمصادر البحرية للموارد السمكية، فإن  السطحية.  املياه العذبة  املصادر البحرية، أو مصادر 
أطوال السواحل البحرية العربية قدرت يف جمموعها بنحو )27.1( ألف كيلومرت، وبلغت مساحة الرصيف 
القاري الغين باألمساك حنو  )550( ألف كيلومرت مربع. أما بالنسبة للمياه العذبة السطحية من املسطحات 
تقدر بنحو )3( ماليني  مساحتها  فإن  الداخلية،  املائية من البحريات واألنهار واملستنقعات واجملاري املائية 
هكتاٍر، كما تقدر أطوال األنهار اليت متر يف األراضي العربية حبوالي )16.6( ألف كيلومرت. ومساحة 
السدود واخلزانات حبوالي )2.4( مليون هكتار تقع معظمها يف مصر والسودان والعراق. وتشري تلك املوارد 
إىل إمكانية مضاعفة اإلنتاج السمكي وإحداث املزيد من الفوائض للتصدير. وقد بدأت الدول العربية 
خالل الفرتة األخرية باالهتمام بتنمية قطاعات الثروة السمكية فيما خيص تطوير سبل ومصادر صيد 

األمساك وتطوير االستزراع السمكي.
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2018م( )مليون طن(  - جدول رقم )9.1( املوارد السمكية باملنطقة العربية والعامل خالل الفرتة )2016 

البيان
201620172018

مجلةمزارعمصايدمجلةمزارعمصايدمجلةمزارعمصايد

3.681.455.133.751.555.304.241.655.89املنطقة العربية

90.980.0170.980.095.2175.281.496.7178.1العامل

)%(4.01.83.04.71.63.05.01.73.2
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

ويعاني قطاع الثروة السمكية  يف املنطقة العربية من العديد من الصعوبات والتحديات اليت تعوق اجلهود 
املبذولة - على املستويني الوطين واإلقليمي- لتطوير هذا القطاع ويتمثل أهمها 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 

 .)% املتاح، واستغالل مفرط للموارد  البحرية يف البحر األبيض املتوسط يفوق )120 
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الفصل الثاني: حماور األمن الغذائي العربي 

2-1 متهيد:
يستعرض هذا اجلزء من التقرير احملاور األربعة الرئيسية ملفهوم األمن الغذائي واملتمثلة يف حمور اإلتاحة، 

حمور احلصول على الغذاء، حمور االستفادة من الغذاء وحمور  استقرار واستدامة األمن الغذائي .
حيتاجها  اليت  الغذائية  العناصر  معظم  على  حيتوي  اإلنسان  لصحة  املتوازن  الغذائي  النظام  أن  جند 
والدهون  الربوتني والكربوهيدرات  الغذائية، واليت تشمل  املصادر  العديد من  اجلسم، واليت تتكون من 
آلخر  فرد  ومن  آلخر،  جمتمع  من  املكونات  هذه  توفري  مصادر   وختتلف  املعدنية،  واألمالح  والفيتامينات 

داخل القطر الواحد. 
 مت تقدير الوزن النسيب ملكونات الغذاء يف الوطن العربي، بقسمة الكميات املتاحة لالستهالك من كل 
ح اجلدول )1.2( الوزن  النسيب ملكونات الغذاء يف  مكون إىل إمجالي الكميات املتاحة لالستهالك. يوضنّ

الوطن العربي لتحديد الكميات املطلوبة من كل مكون من هذه املكونات.

جدول )1.2(: الوزن النسيب ملكونات الغذاء يف املنطقة العربية لعام 2018م

نسبته من إمجالي املتاح لالستهالك )%(جمموعات الغذاء الرئيسية
42.8احلبوب

4.5النشويات )البطاطس(
0.9البقوليات
17.2اخلضروات
10.8الفاكهة
5.4السكر

2.1الزيوت النباتية
4.2مجلة اللحوم )محراء وبيضاء(

1.7األمساك
0.9البيض
9.4األلبان

املصدر: مجعت وحسبت من: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

2 حماور األمن الغذائي العربي:  -  2

1  حمور إتاحة الغذاء:  -  2  -  2

يركز حمور إتاحة الغذاء على جانب العرض، ويقاس بقدرة اجملتمع )الدولة( على توفري اإلمدادت الكافية 
من الغذاء لسكانه سواء من إنتاجه احمللي أو من األسواق اخلارجية، ويستعرض اجلزء التالي صادر إتاحة 
الغذاء، والذي يتضمن اإلنتاج من السلع الغذائية الرئيسية  النباتية واحليوانية و التجارة اخلارجية واملنح 

واملساعدات الغذائية، باإلضافة إىل مؤشرات إتاحة الغذاء. 
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الغذاء:  1  مصادر إتاحة   -  1  -  2  -  2

أواًل: إتاحة  الغذاء من  السلع الغذائية الرئيسية  النباتية واحليوانية :

أ - إمجالي إنتاج جمموعة احلبوب الرئيسية :

ويرجع   ،)%  5.84( بنحو   و2018م   2017 عامي  بني  العربية   املنطقة  يف  احلبوب  إنتاج  إمجالي  تراجع 
الذرة  %(، يف كٍل من حماصيل   12.43( املزروعة بنسبة  املساحات  ذلك بصفة أساسية إىل اخنفاض  
التوالي. ويعزى  %( على   0.94(  ،)%  15.89(  ،)% الرفيعة والدخن واألرز والذرة الشامية بنسب )34.15 
اخنفاض إنتاج الذرة الرفيعة والدخن إىل إخنفاض معدالت سقوط األمطار وقلة التمويل الالزم للزراعة 

يف مجهورية السودان ، وقد تناقص اإلنتاج فيها بنحو )18.28 %( عن عام 2017م،.

ومن جهة أخرى، ارتفع إنتاج القمح والشعري وبعض احلبوب األخرى - الشوفان والرتيتكال - على املستوى 
العربي بنسبة )2.17 %(، )4.81 %(، و)26.45 %(، ويعدنّ هذا مؤشرًا جيدًا لتوفري الغذاء من اإلنتاج احمللي 
واملساهمة يف حتسني حالة انعدام  األمن الغذائي، وخباصة أن حمصول القمح ميثل النسبة األكرب يف 

قيمة الفجوة الغذائية. 

يعكس اجلدول رقم )2.2( واخلريطة رقم )1.2( إنتاج احلبوب وتوزيع املساحة املزروعة حملاصيل احلبوب 
املختلفة على مستوى الدول العربية للفرتة 2015- 2018م.

2018م( ) مليون طن(  - جدول )2.2( : تطور إنتاج جمموعة احلبوب يف املنطقة العربية ) 2015 

2018*201520162017السلع
58.3949.6455.0951.88جمموعة احلبوب

28.3622.1325.7426.30القمح
7.083.616.156.45الشعري

8.558.707.837.76الذرة الشامية
5.355.835.604.71األرز

8.809.019.406.19الذرة الرفيعة والدخن
0.250.360.370.47حبوب أخرى

*بيانات أولية.
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

خريطة رقم )1.2( جاتنإ بوبحلا عيزوتو ةحاسملا ةعورزملا اقفوً عونل لوصحملا ىلع ىوتسم لودلا ةيبرعلا ماعل م2018

املصدر: حسبت ومجعت من املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.
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2018م باإلنتاجية العاملية يتضح أنها  منخفضة  مبقارنة  إنتاجية احلبوب يف املنطقة العربية يف عام 
كثريًا، إذ قدرت بنحو )1.70( طن/ هكتار، بينما تصل اإلنتاجية العاملية إىل حنو )4.07( طن/هكتار 
)جدول 4 بامللحق(. ومبقارنة اإلنتاجية يف جمموعة احلبوب فيما بني العامني األخريين، يتضح أنها قد 
اإلنتاجية  لزيادة  املروي )وهي حمصلة  القطاع  2018م مقارنة بنظريتها عام2017م يف  تزايدت يف عام 
يف كٍل من الشعري والذرة الشامية، واخنفاض إنتاجية كٍل من القمح واألرز (. أما بالنسبة إلنتاجية 
2017م باستثناء الذرة  2018م مقارنة بنظريتها عام  احلبوب يف القطاع املطري فقد شهدت حتسنًا عام 

الرفيعة والدخن.
تتفاوت اإلنتاجية بني الدول  العربية ، وداخل الدول نفسها وفقًا ألسلوب الري املستخدم )مروي – مطري( 
التقانات احلديثة واملتطورة، واعتماد  على النحو املوضح باجلدول رقم )3.2(. كنتيجة لقلة استخدام 
املزارع  اعتماد  إىل  باإلضافة  اإلنتاجية،  منخفض  املطري  القطاع  يف  احلبوب  من  كبرية  نسبة  زراعة 
عالية  األصناف  من  املنتجة  الكميات  كفاية  وعدم  اإلنتاجية،  متدنية  تقاوي  أصناف  على  العربي 
اإلنتاجية واملقاومة لظروف الشح املائي واألمراض، واليت تغطي بالكاد ربع املساحة املزروعة كما يف 
حالة مصر على سبيل املثال. ومن جهة أخرى، فإن هناك فجوة كبرية بني اإلنتاجية احلقيقة يف احلقول 
اإلرشادية والتجارب البحثية وبني اإلنتاجية على مستوى املزارعني، وهو ما يؤدي يف جممله إىل اخنفاض 
اإلنتاجية من احلبوب يف املنطقة العربية مقارنة بالعامل، األمر الذي يستوجب تبين تنفيذ إسترياتيجية 
ة، باعتبارها املصدر  عربية للنهوض مبحاصيل احلبوب واستعمال احلزم التقنية املالئمة لتطوير االنتاجينّ

الرئيسي إلمداد السكان بالسعرات احلرارية الالزمة ملزاولة أنشطتهم. 

جدول )3.2(: إنتاجية حماصيل احلبوب  يف املنطقة العربية موزعة على القطاع املروي واملطري خالل عامي 
2017و2018م  )طن/هكتار(

احملصول
20172018

مطريمرويمطريمروي
3.41.23.61.3مجلة احلبوب

3.01.72.92.0القمح
2.81.32.71.4الشعري

4.50.04.70.0الذرة الشامية
2.50.62.50.4الذرة الرفيعة والدخن

1.60.01.40.0األرز
3.41.73.41.4حبوب أخرى

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

أما على املستوى القطري، فساهمت مخس دوٍل عربيٍة )مصر ،املغرب ،اجلزائر ،السودان ،العراق(  بنسبة 
%( من إمجالي إنتاج املنطقة العربية من احلبوب عام 2018م، ويالحظ أن مصر وحدها ساهمت   87.28(
 .)%  19.41( بنسبة  املغرب  تليها  العربية،  املنطقة  يف  احلبوب  إنتاج  إمجالي  من   )%  41.18( بنسبة 
ويعكس الشكل رقم )1.2( التباين الواضح يف اإلنتاجية بني دول اإلنتاج الرئيسية، حيث حققت مصر 
معدالت إنتاجية عالية )7.17 طن للهكتار ( مقابل معدالت إنتاجية متواضعة يف السودان )0.41 طن 
للهكتار(، بالرغم من أن املساحة يف السودان تفوق أربعة أضعاف نظريتها يف مصر نتيجة ؛ألن معظم 

مساحة احلبوب بالسودان تزرع مبحصولي الذرة الرفيعة والدخن يف القطاع املطري. 
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شكل رقم )1.2( مساحة وإنتاج وإنتاجية احلبوب يف الدول العربية املنتجة  الرئيسية للعام 2018م

 وفيما يتعلق مبساهمة احملاصيل يف اإلنتاج احمللي املتاح، فإن حمصول القمح يأتي يف املرتبة األوىل من 
%( من إمجالي املساحة املزروعة باحلبوب  حيث املساحة املزروعة، حيث شكلت مساحته حنو  )30.54 
يف املنطقة العربية لعام 2018م، فيما مثل إنتاجه حنو )50.70 %( من إمجالي اإلنتاج العربي من احلبوب 
لعام 2018م. وترتكز زراعة حمصول القمح يف كٍل من مصر واملغرب واجلزائر والعراق وسوريا وتونس، 
%( من إمجالي إنتاج املنطقة العربية من هذا احملصول،  حيث ساهمت هذه الدول جمتمعة بنحو )94.18 

كما هو مبني بالشكل رقم )2.2(.

شكل رقم )2.2( مساحة وإنتاج وإنتاجية حمصول القمح  يف الدول العربية املنتجة  الرئيسية للعام 2018م

2018م.  لعام  العربية  الدول  مستوى  على  القمح  حمصول  وإنتاجية  إنتاج   )2.2( رقم  اخلريطة  وتوضح 
حيث قدرت إنتاجية القمح يف املنطقة العربية بنحو )2.82( طن للهكتار، وهي أقل من اإلنتاجية العاملية 
تبلغ أعالها يف مصر  العربية ،حيث  الدول  اإلنتاجية بني  للهكتار. وتتفاوت  )3.44( طن  بنحو  املقدرة 
بنحو )6.82( طن للهكتار يف الزراعة املروية، وتبلغ أدناها يف كٍل من العراق واملغرب وتونس واجلزائر  
وسوريا، حيث تراوحت بني )2.76( و)1.09( طن للهكتار، وهي زراعات تعتمد يف معظمها على اهلطول 

املطري.



تقرير أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2 0 1 8

20

خريطة رقم )2.2( إنتاج وإنتاجية حمصول القمح على مستوى الدول العربية للعام 2018م

املصدر: حسبت ومجعت من املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

2018م وهو ما يعادل  قدر إمجالي إنتاج حمصول األرز على املستوى العربي بنحو )4.713( مليون طن يف 
)0.61 %( من حجم إنتاجه عامليًا، وساهمت مصر بنحو)91.30 %( من إمجالي إنتاجه عربيًا. وتعترب إنتاجية 
أي  عامليًا،  مثيلتها  عن  مرتفعة  2018م  عام  طن/هكتار   )8.23( بنحو  املقدرة  العربي  املستوى  على  األرز 
تعادل حنو )176.61 %( من مثيلتها على املستوى العاملي املقدرة بنحو )4.66( طن للهكتار، وذلك الرتفاع 

إنتاجية األرز يف مصر، شكل رقم )3.2(.

شكل رقم )3.2( مساحة وإنتاج وإنتاجية حمصول األرز  يف الدول العربية املنتجة  الرئيسية للعام 2018م.

بلغ إنتاج الذرة الرفيعة والدخن يف املنطقة العربية لعام 2018م حنو )6.19( مليون طن، يعادل ما نسبته 
%( من إمجالي إنتاجه عامليًا واملقدر بنحو )82.38( مليون طن. ومبقارنة إنتاجية اهلكتار من الذرة   7.51(
الرفيعة يف املنطقة العربية بنظريتها العاملية، يتضح أنها منخفضة بشكٍل كبرٍي، حيث تقدر عربيًا بنحو 

)0.45( طن/ هكتار مقابل )1.11( طن/هكتار على املستوى العاملي يف عام  2018م. 
وبشكل عام ختتلف اإلنتاجية حملصول الذرة الرفيعة بني الدول العربية حسب نظم الزراعة، وجتدر اإلشارة 
إىل أن زيادة إنتاج هذا احملصول عربيًا تتوقف على حتسني إنتاجيته  يف القطاع املطري بالسودان الذي يزرع 
%( من املساحة الكلية للمحصول يف املنطقة  حنو)12.71( مليون هكتار، شكلت ما نسبته )91.67 
حـــــوالي  السودان  إنتاج  مثل  فيما  2018م،  عام  يف  هكتار  مليون   )13.86( حنو  بلغت  واليت  العربية، 

%( من إنتاج املنطقة العربية من احملصول، شكل رقم )4.2(.  77.22(
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شكل رقم )4.2( مساحة وإنتاج وإنتاجية حمصول الذرة الرفيعة والدخن  يف الدول العربية املنتجة  
الرئيسية للعام 2018م

ب - إمجالي إنتاج جمموعة احملاصيل السكرية:
 )3.73( ، منها  2018م  العام  )6.14( مليون طن يف  العربية بنحو  املنطقة  إنتاج السكر املكرر يف  قدر 
مليون طن مت استخالصها من حنو )22.62( مليون طن من قصب السكر، الذي ترتكز زراعته  يف مصر 
الذي ترتكز زراعته يف مصر واملغرب،  الشمندر السكري  )15.2( مليون طن من  والسودان، ومن حنو 
باإلضافة إىل )2.41( مليون طن ناجتة من تكرير السكر اخلام املستورد يف اإلمارات والبحرين. وفاقت  
املستوى  )98.11( طن/هكتار نظريتها على  املقدرة  بنحو  العربية  املنطقة  إنتاجية قصب السكر يف 
الشمندر  إنتاجية  عادلت  بينما  للهكتار.  طن   )70.98( حوالي  والبالغة   ،)%  38.22( بنحو   العاملي 
%( من نظريتها  السكري يف املنطقة العربية و املقدرة بنحو )51.25( طن/ هكتار ما نسبته )80.59 

العاملية ،واملقدرة بنحو )63.59( طن للهكتار عام 2018م. 
2015-( الفرتة  العاملي لقصب السكر متواضعة وثابتة خالل  اإلنتاج  العربية من  الدول  ظلت مساهمة 
2018م( على الرغم من ارتفاع اإلنتاجية لوحدة املساحة باملنطقة العربية عن متوسط اإلنتاجية العاملية 
الزراعية  املساحات  لثبات  نتيجة  وثابتًا  متواضعًا  اإلنتاج ظل  أننّ  إالنّ   ،% و38   %  29 تراوحت بني  بنسب 
أن  املعروف  ومن  والسودان،  مصر  يف  زراعته  ترتكز  حيث  السكر،  قصب  حمصول  لزراعة  املخصصة 
امليزان املائي يف مصر من عجز شديد، خاصة  املساحة املزروعة منه يف مصر شبه ثابتة، نظرًا ملا يعانيه 
وأن حمصول قصب السكر احتياجاته املائية عالية. ولرتشيد استهالك املياه يف مناطق زراعة احملصول، 
تبنت السياسة الزراعية املصرية أنظمة ري متطورة لتقليل االستهالك املائي للمحصول، باإلضافة إىل 
نهج سياسة إحالل صنف جديد عالي اإلنتاجية حمل الصنف املزروع حاليًا، إال أن املشكلة اليت تواجه 
الصنف اجلديد عالي اإلنتاجية تكمن يف اخنفاض نسب احلالوة )تركيز السكر( ، واليت ال توافق 

الشركات املصنعة للسكر على التعاقد عليه.
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% و7 % من مساحة احملصول على مستوى العامل ، بإنتاج  تراوحت مساحة  الشمندر السكري  بني 6 
كلي تراوح بني 4 % و7 % من اإلنتاج العاملي،  مبعدل إنتاجية  تراوحت بني  81  % و92 % من اإلنتاجية 

2018م(، جدول رقم )4.2(.  - العاملية خالل الفرتة )2015 

السياسة  فإن   – واملغرب  مصر  يف  زراعته  ترتكز  الذي   – السكري  الشمندر  مبحصول  يتعلق  فيما 
الزراعية املصرية تبنت التوسع يف زراعته خاصة يف مناطق االستصالح - حيث يتحمل احملصول نسب 
امللوحة يف املياه اجلوفية - وأنشأت مصانع خاصة إلنتاج السكر من الشمندر السكري. كما مت تطوير 
خطوط إنتاجية ملصانع سكر القصب الستخالص إنتاج السكر من الشمندر السكري، خاصة وأنه 
حمصول شتوي، وتأتي فرتة حصاده يف وقت ختلو فيه املصانع من قصب السكر الالزم للتصنيع، وبالتالي 
التوسع يف زراعة احملصول  الزمنية لتشغيل اخلط اإلنتاجي. جتدر اإلشارة إىل أن  الفرتة  ميكن إطالة 
أيضًا حمددة مبناطق االستصالح اجلديدة، كما أن التقاوي املطلوبة لزراعة احملصول يتم استريادها من 
اخلارج عن طريق شركات إنتاج السكر، لصعوبة إنتاج تلك البذور يف البيئة الزراعية املصرية نتيجة 
حلاجتها إىل بيئة عالية الربودة، مما يتطلب إجراء البحوث حول إمكانية إنتاج تلك التقاوي حمليًا يف 

الدول العربية ذات املناخ املناسب، أو إمكانية زراعتها يف الصوب حتت ظروف مناخية مالئمة.     

جدول رقم )4.2( إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية جملموعة احملاصيل السكرية والسكر اخلام باملنطقة العربية 
2018م( )املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن، اإلنتاجية: كيلو جرام / هكتار(  - والعامل خالل الفرتة )2015 

البيان
العاملاملنطقة العربية

مشندر السكرقصب السكرالسكر اخلاممشندر السكرقصب السكر

2015
 
 

26598.934221.58-232.69303.07املساحة
70377.5457106.86-91118.2152826.38اإلنتاجية

21202.2716010.353482.771871967.00241081.07اإلنتاج
2016

 
 

26537.474574.63-236.25306.18املساحة
70134.1660539.69-94318.6451014.43اإلنتاجية

22282.6415619.503648.121861183.07276946.48اإلنتاج
2017

 
 

25976.944894.03-230.23296.28املساحة
70890.8961506.76-95926.0852315.81اإلنتاجية

22084.8315500.293666.731841528.39301015.70اإلنتاج
2018

 
 

25749.125235.86-230.57296.62املساحة
70984.4563590.15-98110.7651254.22اإلنتاجية

22621.2815202.783726.751827787.54332949.04اإلنتاج
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.
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ت - إمجالي إنتاج جمموعة الزيوت النباتية:
بلغ إنتاج الزيوت النباتية  يف املنطقة العربية يف عام 2018م حنو )3.04( مليون طن، مت استخالصها من حنو 
)17.43( مليون طن من البذور الزيتية اليت تشمل السمسم والفول السوداني وزهرة الشمس وفول الصويا، 
باإلضافة للزيتون وبذرة القطن، واتسم إنتاج حماصيل البذور الزيتية وخباصة يف الزراعات املطرية بالتدني 
وبالرغم  مليون هكتار،   )11.77( اليت تصل إىل حنو  منها  املزروعة  املساحة  مع  يتناسب  الواضح، حيث ال 
 )1.48( والبالغة حنو  %( عن مثيلتها عامليًا   80.45( ما نسبته  الزيتية عربيًا تشكل  البذور  إنتاجية  من 
العاملي، جدول رقم )5.2(. إال  العربية وحنو )1.84( طن للهكتار على املستوى  طن للهكتار يف املنطقة 
أن جمموعة الزيوت تأتي ضمن اجملموعات الغذائية ذات معدالت االكتفاء الذاتي املنخفضة، كنتيجة 
مباشرة الخنفاض املساحات املزروعة منها من جهة، وانتشار زراعتها يف القطاع املطري، والذي تتذبذب فيه 
اإلنتاجية من عام آلخر من جهة أخرى على النحو الوارد يف اجلدول )5.2(. أما على مستوى الدول العربية فقد 
%( من إمجالي إنتاج املنطقة العربية من البذور الزيتية، بينما ساهمت  ساهم السودان مبا نسبته )51.21 
مصر بنحو )21.83 %(، من بينها بذور زيتية مستوردة الستخراج الزيت، يف حني تراوحت مساهمة كٍل من 

%( و7.97 %(.  سوريا واملغرب اجلزائر وتونس ما بني )2.87 

جدول رقم )5.2( إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية جملموعة البذور الزيتية والزيوت النباتية باملنطقة العربية والعامل خالل 
2018م( )املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن، اإلنتاجية: كيلو جرام / هكتار(  - الفرتة )2015 

البيان
العاملاملنطقة العربية

البذور الزيتيةالزيوت النباتيةالبذور الزيتية

2015
106581.42-10657.50املساحة

1750.53-812.34اإلنتاجية
8657.462711.78186573.52اإلنتاج

2016
108546.62-9469.23املساحة

1766.47-697.18اإلنتاجية
6601.721919.84191744.69اإلنتاج

2017
110810.10-9349.88املساحة

1815.30-1103.92اإلنتاجية
10321.512899.35201153.17اإلنتاج

2018
112874.73-11773.09املساحة

1840.42-1480.65اإلنتاجية
17431.813041.47207736.78اإلنتاج

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

ث - إمجالي إنتاج جمموعة البقوليات:
قدر إنتاج البقوليات يف املنطقة العربية يف عام 2018م بنحو )1.55( مليون طن، شكل حنو )1.49%( من 
اإلنتاج العاملي من البقوليات والبالغ حنو )104.09( مليون طن خالل نفس العام. وتعترب إنتاجية البقوليات 
عامليًا  مثيلتها  عن   )%  91.26( نسبته  ما  شكلت  حيث  عامليًا،  مثيلتها  مع  متقاربة  العربية  املنطقة  يف 
والبالغة حنو )0.94( طن للهكتار يف املنطقة العربية، وحنو )1.03( طن للهكتار على املستوى العاملي، 

جدول رقم )6.2(. 
بالرغم من أهمية البقوليات يف توفري الربوتني النباتي، إال أن هذه اجملموعة من احملاصيل حباجة إىل تبين 
منظومة متكاملة للنهوض بإنتاجيتها من جهة، ومواجهة اآلفات واحلشائش اليت تعاني منها من جهة أخرى، 
اإلنتاجية،  تدهور  يف  مباشرًا   سببًا  كانت  مصر  يف  باهلالوك  البلدي  الفول  إصابة  املثال  سبيل  على  منها 
كما أن السياسة السعرية للبقوليات )خاصة الفول البلدي والعدس( كانت وراء تدهور رحبية املزارعني 

واللجوء لزراعة حماصيل ذات رحبية نسبية أعلى.
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جدول رقم )6.2( إمجالي املساحة واإلنتاج واإلنتاجية جملموعة البقوليات والبطاطس واخلضر باملنطقة العربية والعامل 
خالل الفرتة )2018-2015م( )املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن، اإلنتاجية: كيلو جرام / هكتار(

البيان
العاملاملنطقة العربية

اخلضرالبطاطسالبقولياتاخلضرالبطاطسالبقوليات

2015

16276313049817251891459514املساحة

96926304190889491991019166اإلنتاجية

15761660258196775573765771140612اإلنتاج

2016

14225332894871591907760341املساحة

86526041186139581961719282اإلنتاجية

12301388353861834593742521163479اإلنتاج

2017

16375502477951671930359064املساحة

912261112025010092011119449اإلنتاجية

14921437150159959793881911148732اإلنتاج

2018

165252926171014591948759191املساحة

940260252084110262008019582اإلنتاجية

155313761545381040863912871159060اإلنتاج
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

ج - إمجالي إنتاج البطاطس:
حنو  إىل  2018م   عام  يف  العربية  املنطقة  يف  البطاطس  إنتاج  اخنفاض   )6.2( رقم  اجلدول  من  اتضح 
اإلنتاجية  أن  من  الرغم  على   ،2017 عام  يف  طن  مليون   )14.37( بنحو  مقارنة  طن،  مليون   )13.76(
%(،حيث قدرت بنحو )26.03(  باملنطقة العربية فاقت مثيلتها عامليًا بنسبة زيادة بلغت حنو )29.63 
العامل.  ويعزى ذلك إىل اخنفاض  العربية وحنو )20.08( طن للهكتار يف  طن للهكتار يف املنطقة 
%(، نتيجة العتماد املنطقة العربية على استرياد تقاوي البطاطس من  املساحة املزروعة  بنسبة )3.93 
أوروبا لعدم مالءمة املناخ يف املنطقة العربية إلنتاجها، ونظرًا لتعرض أوروبا ملوجة اجلفاف وما صاحبها 
البطاطس، مما أدى إىل اخنفاض  كميات  الزراعي بصفة عامة، ومن بينها  من اخنفاض يف اإلنتاج 
تقاوي البطاطس املستوردة. وقد أثر هذا بالسلب على إنتاج احملصول يف مصر، على سبيل املثال، حيث 
يف  مصر  عليها  تعتمد  واليت  الصيفية  العروة  لزراعة  واملوجهة  املستوردة  التقاوي  كمية  اخنفضت 
النيلية )احملرية(، واللتان يعتمد  العروة الشتوية والعروة  الناتج لزراعة  التصدير، وختصيص جزء من 

عليهما االستهالك احمللي بصفة أساسية. 
يرتكز إنتاج البطاطس بصفة رئيسية يف كٍل من اجلزائر ومصر واملغرب بنسبة )33.83 %(، )27.87 %( 
و)13.55 %( على الرتتيب. وشكل اإلنتاج العربي من البطاطس ما نسبته )3.52 %( من إمجالي إنتاج 

البطاطس عامليًا والبالغ حنو )391.29( مليون طن عام 2018م. 
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ح - إمجالي إنتاج جمموعة اخلضر:
%( من إمجالي إنتاج اخلضر عامليًا والبالغ حنو  شكل إنتاج املنطقة العربية من اخلضر ما نسبته )4.71 
)1159.06( مليون طن عام 2018م، كما تزايد اإلنتاج العربي من اخلضر يف عام 2018م لنحو  )54.54( 
مليون طن مقارنة بنحو )50.16( مليون طن عام 2017م، وقد ساهمت )6( دوٍل عربية جمتمعة مبا نسبته 
%( نتيجة للتوسع  %( من إمجالي اإلنتاج العربي من اخلضر، إذ ساهمت  مصر وحدها بنحو )32.78   83.57(
الزراعات احملمية ذات اإلنتاجية املرتفعة ملعظم  يف زراعتها يف مناطق االستصالح اجلديدة، وتبين تقنية 
 ،)% حماصيل اخلضر، بينما ساهمت  كل من اجلزائر واملغرب  والسودان وتونس واألردن  بنسبة )25.01 

%( على الرتتيب. %(، و)4.36   5.38( ،)%  7.58( ،)%  8.46(
2018م، وأصبحت تتفوق على مثيلتها عامليًا   - زادت إنتاجية اخلضر باملنطقة العربية خالل الفرتة 2015 
حنو  مقابل  العربية  املنطقة  يف  للهكتار  طن   )20.84( بنحو  قدرت  حيث   )%  6.44( حنو  بلغت  بنسبة  
)19.58( طن للهكتار يف العامل، جدول رقم )6.2(. على الرغم من هذه الزيادة احملققة يف اإلنتاجية، إال أن 
املنطقة العربية تعتمد -أيضًا - على البذور املستوردة إلنتاج شتالت اخلضر، وخاصة حمصول الطماطم، مما 
يستدعي تبين الدول العربية لربنامج متكامل إلنتاج بذور اخلضر أو إنشاء شركة عربية إلنتاج البذور 
العالقة، خاصة يف ظل  العربي املشرتك ذات  العمل  العربي تساهم فيها منظمات  والتقاوي على املستوى 
انتشار تقنية زراعة األنسجة وإنتاج شتالت خالية من األمراض الفريوسية، باإلضافة إىل التوسع يف زراعة 

اخلضريف البيوت احملمية بالدول العربية.

خ - إمجالي إنتاج جمموعة الفاكهة:
 )33.77( 2017م إىل حنو  مليون طن عام   )35.13( العربية من حنو  املنطقة  الفاكهة يف  إنتاج  اخنفض 
ل إنتاج املنطقة العربية ما نسبته )4.86 %( من إنتاج العامل من الفاكهة  مليون طن يف عام 2018م، وشكنّ
البالغ حنو)695.36( مليون طن يف عام 2018م، جدول رقم )7.2(. يعزى اخنفاض اإلنتاج إىل تعرض املنطقة 
العربية لتغريات مفاجئة يف درجات احلرارة والرياح والرطوبة النسبية، خاصة يف أوقات عقد الثمار واليت 
أثرت بشكل مباشر على  نسبة العقد، وبالتالي الكمية املنتجة من احملصول. وقد أدت هذه الظروف إىل 
حتقيق خسائر ملزارعي الفاكهة، األمر الذي اضطرهم إىل التخلص من حدائق الفاكهة والتوجه حنو إحالهلا 

بزراعات اخلضر واحملاصيل احلقلية.

جدول رقم )7.2( إمجالي املساحة واإلنتاج جملموعة الفاكهة والتمور باملنطقة العربية والعامل خالل الفرتة )2018-2015م(
)املساحة: ألف هكتار، اإلنتاج: ألف طن(

البيان
العاملاملنطقة العربية

التمورالفاكهةالتمورالفاكهة

2015
3912874712221202املساحة
3730161636861047911اإلنتاج

2016
4035970717471285املساحة

3591661696884008062اإلنتاج

3937988722551330املساحة2017
3513559276924708166اإلنتاج

4022949727741400املساحة2018
3376660586953578301اإلنتاج

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.
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د - إمجالي إنتاج التمور:

حقق إنتاج التمور يف املنطقة العربية زيادة طفيفة عام 2018م باملقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إمجالي 
اإلنتاج حنو )6.1( مليون طن باملقارنة مع )5.9( مليون طن لعام 2017. واجلدير بالذكر أن املنطقة العربية 
 .)16( 2018م، جدول رقم  )8.3( مليون طن لعام  البالغ حنو  العاملي  %( من اإلنتاج   73.49( تنتج ما نسبته 
%( من إمجالي اإلنتاج يف  ل  ما نسبته )90.97  وعلى مستوى الدول العربية، فإن إنتاج ثـماني دولٍ  شكنّ
 ،)% %(، السعودية )12.11  %(، اجلزائر )18.07  العربية، تأتي مصر يف املقدمة بنسبة )25.95  املنطقة 
.)% %( ثم تونس )5.03  %(، اإلمارات )5.78  %(، السودان )7.25  %(، سلطنة عمان )6.11  العراق )10.67 
شهدت السنوات األخرية اهتمامًا ملحوظًا مبحصول التمور، سواء على املستوى اإلنتاجي أو التصنيعي، حيث 
تبنت الدول العربية إسترياتيجيات للنهوض مبحصول التمور، وتشجيع الباحثني على االبتكار سواء على 
مستوى إنتاج شتالت جيدة، أو على مستوى تسويق وتداول الثمار املنتجة، حيث مت إحداث جائزة خليفة 
للتمور، واجمللس العاملي للتمور، وهي توجهات مؤسسية وتنظيمية تساهم بشكل واضح يف فتح أسواق 
جديدة وتعظيم االستفادة من احملصول وتبادل التجارب بني الدول، ويف هذا اإلطار نفذت املنظمة العربية 
للتنمية الزراعية باملشاركة مع منظمة األغذية والزراعة دراسة سالسل القيمة للتمور، واليت انبثق منها 

برنامج متكامل لتطوير إنتاج وتصنيع وتسويق التمور.   

إطار رقم )3( اإلطار اإلسرتاتيجي لتنمية وتطوير قطاع التمور بالدول العربية:

لدراسة  اخلتامية  العمل  ورشة  يف  نتائجها  عرض  ومّت  الدراسة،  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  أجنزت 
سلسلة القيمة لنخيل التمر يف املنطقة العربية واإلطار اإلسرتاتيجي لتنمية و تطوير قطاع التمور بالدول 
العربية بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( – املكتب اإلقليمي للشرق األدنى ومشال 
إىل   الدراسة  وتوصلت  العربية.  مصر  مجهورية   – بالقاهرة  2018م،  أكتوبر   8  -  7 الفرتة   خالل  إفريقيا 

توصيات حلل  القضايا املتشابكة من أهمها ما يلي:

تطوير إسرتاتيجيات قومية وخطط وبرامج شاملة ومتكاملة, وتنفيذ اإلسرتاتيجية اإلقليمية بشأن   -
على  املصلحة  وكافة أصحاب  للحكومة  وأدوار  واضحة  مهام  حتديد  مع  للنخيل،  املستدامة  التنمية 
صناعة  تطور  ملراقبة  مؤشرات  وتأسيس  الوطنية  التنمية  خطط  مع  تناغم  ويف  القيمة،  سلسلة  طول 

التمور.
التزويد بالتمويل الكايف لتطوير التمور مبا يف ذلك التمويل األصغر وعلى وجه اخلصوص للمزارعني   -
اإلقليمي  االستثمار  صندوق  تطوير  إمكانيات  ودراسة  والنساء،  والشباب  األصغر  املستوى  على 

وصندوق االستثمار الوطين لتطوير التمور، ودراسة وتنفيذ برنامج إنتاج وتسويق التمور.
بناء بنية أساسية راسخة على طول سلسلة القيمة، حيث يكون ذلك مطلوبًا شاماًل التبخري والغسيل   -
التسويق  وخدمات  واألسواق  التغليف  وصناعة  التصنيع  ومصانع  البارد  والتخزين  التجفيف  وغرف 

والطرق واالتصاالت ...... اخل .
وقوانني/لوائح  واالتفاقيات  للسياسات  التمكني  بشأن  القيادة  لتوفري  فعالة   قانونية  سلطة  تأسيس   -

جتارة التمور، وتنفيذ االتفاقيات القائمة وتناقش من أجل املزيد.
دراسة إدخال نظام إمكانيات تأمني النخيل على خمتلف مراحل السلسلة مبا يشمل اإلنتاج والتسويق   -

والتصنيع والتصدير.
تنسيق كافة البحوث املتعلقة بالنخيل من املنتجني للتصدير،وتوفري كافة التسهيالت الضرورية.  -

تشجيع دخول النساء وتعزيز قدراتهن من خالل التدريب يف أنشطة التمور، مبا يف ذلك احلصاد والتصنيع   -
والصناعات اليدوية وسهولة الوصول لتسويق التمويل وغري ذلك من املدخالت املطلوبة.

توفري التدريب ملنتجي التمور وعمال مناولتها على طول سلسلة قيمة أشجار النخيل  من خالل وحدات   -
التوسع، ومدارس املزارعني احلقلية ،واملعاهد التعليمية وعلى وجه اخلصوص كليات الزراعة.

تطوير قاعدة بيانات إلكرتونية بشأن كافة نواحي تطوير النخيل وحتسني تعداده ،وذلك بتضمني   -
اإلحصاءات يف التمور.

حتسني التجميع والتوزيع لإلحصاءات الدقيقة املفصلة عن التمور مبا يف ذلك: اإلنتاج ،املوقع ،العينات   -
التسويق، األسعار ،كميات التصدير ،األسعار وكذلك جهة  التصدير.
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ذ - إنتاج اللحوم:
عام  يف  طن  مليون   )10.114  ( حنو  العربية  املنطقة  يف  والدواجن(  )احلمراء  اللحوم  إنتاج  إمجالي  بلغ 
%( عن إنتاج عام  2017م البالغ حنو )9.379(  مليون طن، كما  2018م، بنسبة زيادة قدرت بنحو )7.8 
قدرت مساهمتها بنحو )4.7 %( من اإلنتاج العاملي عام 2018م، جدول رقم )8.2(. أما على مستوى الدول 
%( من إمجالي إنتاج اللحوم باملنطقة العربية يف العام 2018م، نتيجة  فقد ساهمت مصر بنحو )21.20 
للتوسع يف نشاط اإلنتاج احليواني بتنفيذ مشروع املليون رأس، تلتها السودان )16.40 %( واملغرب )12.70 %( 
%( من  %(. بينما أنتجت باقي الدول العربية جمتمعة )28.60  %( والسعودية )9.80  واجلزائر )11.30 

جممل اإلنتاج باملنطقة العربية.
جدول رقم ) 8.2( إنتاج إمجالي اللحوم ) احلمراء وحلوم الدواجن (  على مستوى الدول العربية 

2018م( )ألف طن(  - خالل الفرتة ) 2016 
2018 2017 2016 الدولة

343.7743 318.603 227.816 األردن
161.2214 159.285 164.942 اإلمارات
26.5873 25.847 23.32413 البحرين
356.59 341.27 348.3266 تونس

1142.62 1073.695 1053.174 اجلزائر
13.72261 9.187875 8.982 جزر القمر
11.55244 11.486 11.38571 جيبوتي
991.1442 964.465 904.7558 السعودية
1657.228 1172.692 1120.211 السودان
363.2134 346.946 318.8035 سوريا
214.2572 224.6305 285.4674 الصومال
131.218 109.552 111.19 العراق

174.8 176.4728 151.1887 عمان
133.6872 135.918 112.575 فلسطني

39.832 27.869 35.00835 قطر
65.653 64.993 62.791 الكويت

278.1308 277.495 286.98 لبنان
184.826 181.627 182.8109 ليبيا
2146.04 2026.198 1995.483 مصر

1283.559 1268.54 1180.072 املغرب
117.9272 113.043 104.9355 موريتانيا
276.8257 349.515 355.143 اليمن
10114.41 9379.33 9045.365 املنطقة العربية

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

وباستعراض الوضع إلنتاج اللحوم احلمراء يف املنطقة العربية، تبني أنها قدرت بنحو )4.98( مليون طن عام 
2018م، والذي مثل نسبة )5.73 %( من اإلنتاج العاملي، املقدر بنحو )86.89( مليون طن، جدول رقم )9.2(. 
2018م بنحو  الثروة احليوانية، والذي قدر يف عام  العربي من  وال يتناسب هذا اإلنتاج مع أعداد القطيع 
%( من إمجالي الثروة احليوانية يف العامل والبالغة حنو )3993.69(  )348.31( مليون رأس - بنسبة )8.72 
%(، وحنو )3.66( مليون  مليون رأس -  منها حنو )54.52(  مليون رأس من األبقار شكلت  نسبة )15.65 
%(، وحنو  %(، وحنو )182.45( مليون رأس من األغنام بنسبة )52.38  رأس من اجلاموس بنسبة )1.05 
بنســـــــبة  اإلبل  من  رأس  ملـيون   )16.62( وحنو   ،)%  26.15( بنسبة  املاعز   من  رأس  مليون   )91.07(
%( من إمجالي الثروة احليوانية باملنطقة العربية، ويعزى عدم تناسب كميات اللحوم املنتجة مع   4.77(
التحويلية للقطعان، األمر  التقليدي يف اإلنتاج، واخنفاض الكفاءة  النمط  أعداد القطيع إىل سيادة 
الذي يتطلب معه تبين الربامج اليت من شأنها التحسني الوراثي وزيادة كفاءة التحويل. ويوضح شكل 

رقم )5.2( إنتاج اللحوم احلمراء يف بعض الدول العربية عام 2018م. 
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جدول )9.2(: إنتاج املنطقة العربية من اللحوم واأللبان والبيض واألمساك خالل الفرتة )2018-2015م( 

 )مليون طن(
2018*201520162017البيان

8.759.059.3810.11مجلة اللحوم
4.434.444.504.98حلوم محراء
4.324.614.885.13حلوم بيضاء

27.2527.7828.1228.37األلبان
2.152.182.352.41البيض

4.735.135.305.89األمساك
*بيانات أولية.

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

شكل رقم )5.2( إنتاج اللحوم احلمراء يف بعض الدول العربية عام 2018م )مليون طن(

قدر إنتاج حلوم الدواجن يف املنطقة العربية بنحو )5.13( مليون طن عام 2018م، مقارنة بنحو )4.88( مليون 
طن عام 2017م، جدول رقم )9.2(، مبا يعادل حنو )4.01 %( من إمجالي اإلنتاج العاملي، والبالغ حنو )128.0( 
مليون طن عام 2018م، ويرجع ذلك لزيادة االستثمار يف مشروعات الدواجن يف العديد من الدول العربية يف 
الفرتة األخرية، وخاصة يف اململكة العربية السعودية، حيث بلغ عدد املشاريع العاملة يف قطاع الدواجن 
يف السعودية لعام 2018م حنو )931( مشروعًا، منها )746( مشروعًا لدجاج اللحم و)185( مشروعًا للدجاج 

البياض. ويوضح الشكل رقم )6.2( أهم الدول املنتجة للحوم الدواجن عام 2018م. 

شكل رقم )6.2( إنتاج حلوم الدواجن يف بعض الدول العربية لعام 2018م )مليون طن(

تقرير أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
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ر - إنتاج األلبان ومنتجاتها:
قدر إنتاج األلبان يف املنطقة العربية بنحو )28.37( مليون طن عام 2018م مقارنة بنحو )28.12( مليون 
طن عام 2017م،  شكل حنو )3.38 %( من اإلنتاج العاملي املقدر بنحو )838.17( مليون طن عام 2018م، 
عامليًا  مبثيلتها  مقارنة  األلبان  من  احليوانية  الوحدة  إنتاجية  اخنفاض  إىل  يشري  مما   .)18( رقم  جدول 
نتيجة الخنفاض أعداد املزارع املتخصصة ،واليت تعتمد على سالالت حيوانية عالية اإلنتاجية يف إنتاج 
األلبان من جهة، واالعتماد على املربنينّ التقليديني والرعاة الرحل من جهة أخرى. أضف إىل هذا نقص 
األعالف اخلضراء واملراعي واألعالف املركزة  نتيجة لوقوع املنطقة العربية يف املناطق اجلافة، ويوضح 
%( من إمجالي إنتاج األلبان يف املنطقة العربية تركزت  يف  الشكل رقم 7.2( أن ما نسبته )89.21 

تسع دوٍل عربيٍة.

شكل رقم )7.2( إنتاج األلبان يف بعض الدول العربية عام 2018م )مليون طن(

ز -   إنتاج البيض:
بلغ إنتاج املنطقة العربية من البيض حنو )2.41( مليون طن عام 2018م مقارنة بنحو )2.35( مليون طن 
%( من إمجالي إنتاجه عامليًا، واملقدر  عام 2017م، وساهم  إنتاج املنطقة العربية من البيض بنحو )2.69 

بنحو )89.57( مليون طن عام 2018م، جدول رقم )9.2(. 

س -  إنتاج األمساك:
%( من إمجالي اإلنتاج  شكل اإلنتاج العربي من األمساك يف جمال االستزراع السمكي، حنو )27.96 
 )% العربي لألمساك عام 2018م، بينما على املستوى العاملي ساهم االستزراع السمكي بنحو)54.32 
من إمجالي إنتاج  األمساك عامليًا. يرتكز نشاط االستزراع السمكي يف مصر بصفة رئيسية، حيث 
%( من إمجالي اإلنتاج العربي من االستزراع السمكي، جدول رقم )10.2(.  بلغت نسبته حنو )93.55 
ويعترب هذا اإلنتاج متواضعًا يف ظل اإلمكانات اهلائلة اليت تزخر بها املنطقة العربية من موارد حبرية 
ومياه داخلية، فضاًل عن الفرص املتوفرة والكبرية يف جمال االستزراع السمكي سواًء كان يف املياه 
املاحلة - البحار واحمليطات - أو يف املياه العذبة من أنهار ومياه داخلية. وتبذل الدول العربية جهودًا جادًة 
يف  وذلك  السمكي،  االستزراع  يف  احلديثة  التقنيات  استخدام  طريق  عن  السمكي  اإلنتاج  لزيادة 

كٍل من السعودية وسلطنة ُعمان وتونس والعراق، باإلضافة إىل مصر.
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-  2018( ) ألف طن( جدول رقم )10.2( إنتاج األمساك يف املنطقة العربية خالل الفرتة ) 2016 

2018 2017 2016
الدولة

مجلة مزارع مصايد مجلة مزارع مصايد مجلة مزارع مصايد

2.0 1.4 0.6 1.9 1.3 0.6 1.6 1.0 0.6 األردن

74.7 1.2 73.5 74.4 1.2 73.2 74.4 1.2 73.2 اإلمارات

13.9 - 13.9 15.2 - 15.2 15.2 - 15.2 البحرين

132.5 26.5 106.0 127.9 16.3 111.6 126.5 16.3 110.2 تونس

120.3 2.2 118.1 108.3 2.0 106.3 102.1 0.8 101.3 اجلزائر

1.5 - 1.5 1.0 - 1.0 1.1 - 1.1 جزر القمر

2.0 0.0 2.0 2.0 - 2.0 2.0 - 2.0 جيبوتي

131.3 59.5 71.8 121.4 55.0 66.4 109.3 40.3 69.0 السعودية

41.2 3.3 37.9 38.4 3.1 35.3 36.0 2.9 33.1 السودان

2.7 0.8 1.9 2.8 0.8 2.0 2.8 0.8 2.0 سوريا

30.0 - 30.0 30.0 - 30.0 30.0 - 30.0 الصومال

45.1 7.4 37.7 56.9 9.4 47.5 46.8 9.5 37.3 العراق

553.0 0.2 552.8 348.2 0.2 348.0 279.7 0.1 279.6 عمان

4.3 0.9 3.4 3.9 0.8 3.1 4.1 0.8 3.3 فلسطني

14.7 - 14.7 15.0 - 15.0 14.5 - 14.5 قطر

17.5 0.2 17.3 16.5 0.2 16.3 16.5 0.2 16.3 الكويت

3.9 0.8 3.1 4.0 0.8 3.2 5.1 0.8 4.3 لبنان

3.9 0.4 3.5 3.9 0.4 3.5 3.9 0.4 3.5 ليبيا

1826.0 1539.3 286.7 1726.0 1455.0 271.0 1612.0 1371.0 241.0 مصر

1484.3 1.0 1483.3 1432.5 1.0 1431.5 1465.2 1.2 1464.0 املغرب

1296.3 - 1296.3 1082.8 - 1082.8 1103.6 - 1103.6 موريتانيا

84.5 0.3 84.2 84.2 0.3 83.9 74.7 0.3 74.4 اليمن

5885.6 1645.4 4240.2 5297.2 1547.8 3749.4 5127.1 1447.6 3679.5 املنطقة العربية

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

ثانيًا: إتاحة الغذاء من التجارة اخلارجية:

أ - هيكل التجارة اخلارجية ألهم السلع الزراعية والغذائية:
أن  اتضح  سلعية،  جمموعة  كل  مكونات  مستوى  على  الغذائية  والواردات  الصادرات  هيكل  بدراسة 
الواردات من مجلة السلع النباتية تركزت يف احلبوب والدقيق بنسبة ترتاوح بني 43 و52 % خالل الفرتة 
الفرتة، مما يشري  لنقس   % 10و13  الصادرات تراوحت  بني  2018(، مقابل نسبة متواضعة من   -  2015(
للخضر  السلعي  امليزان  فإن  ذلك  النقيض من  والدقيق. وعلى  للحبوب  السلعي  امليزان  إىل عجز واضح يف 
والفاكهة حيقق فائضًا نتيجة لزيادة الصادرات منها إىل ما يزيد على  ضعفي الواردات، على النحو الوارد 

باجلدول )11.2(.

فيما يتعلق بالسلع الغذائية احليوانية، فإننّ الواردات من اللحوم احلمراء تراوحت  نسبتها بني )37 % -41 %( 
من مجلة واردات السلع احليوانية خالل الفرتة )2018-2015(، مقابل نسبة ضئيلة من الصادرات ال تتجاوز ) 
2018(. وعلى العكس من ذلك، فإن  %( من مجلة صادرات السلع احليوانية خالل الفرتة )2015 -   7-  %  2
األمساك فاقت  الصادرات منها الواردات، وكذلك فاقت  نسبة صادرات األلبان ومنتجاتها نسبة الواردات منها 

2017م( بينما اخنفضت هذه النسبة عام 2018م.   - للفرتة )2015 
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2018 م )%(  - جدول )11.2(: هيكل التجارة اخلارجية ألهم السلع الزراعية والغذائية يف املنطقة العربية خالل الفرتة 2015 

السلعة
الصادرات )%(الواردات )%(

20152016201720182015201620172018
4543485213121210احلبوب والدقيق

11112222البطاطس
9111411912135سكر

33323332بقوليات
43232447بذور زيتية

899916121216زيوت نباتية
663319171819خضر

12126830322832فاكهة
10101086454النب والشاي والكاكاو

22322232التوابل
100100100100100100100100مجلة السلع النباتية

1617181126221911حيوانات حية
202020243221حلوم محراء
171717173531حلوم دواجن

3634363444423413األلبان ومنتجاتها
22232111البيض

91061121273972األمساك
01111110العسل الطبيعي

مجلة السلع الغذائية 
احليوانية

100100100100100100100100

املصدر: حسبت من اجلدول رقم )5 ( بامللحق.

ب - إمجالي قيمة الواردات الغذائية:
من  احتياجاتها  تدبري  العربية على  املنطقة  نتيجة العتماد  العربي من عجز واضح  الغذائي  امليزان  يعاني 
%( من إمجالي الواردات الزراعية للفرتة   87- % اخلارج، وشكلت الواردات الغذائية نسبة ترتاوح بني )81 
ز الواردات الزراعية يف سلع غذائية استهالكية، مما يتطلب  2018م( األمر الذي يعكس تركنّ  -  2016(
الزراعية  الزراعية العربية لتستهدف الرتكيز على تطوير القطاعات اإلنتاجية  إعادة النظر يف السياسة 

واالستفادة من التقنيات الزراعية احلديثة لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية.
تشري املؤشرات الواردة باجلدول )12.2( إىل أن نسبة تغطية الصادرات الغذائية للواردات الغذائية ال تتجاوز 

%( لعام 2018م  .  %( يف العام 2017 وحنو )22  الثلث، حيث بلغت حنو )28.03 
العربية  الغذائية  الواردات  فإننّ نسبة  الغذاء،  البينية يف جمال  العربية  الزراعية  بالتجارة  يتعلق  فيما  وإما 
 )% 2016م، بل واخنفضت لتصل إىل )13  %( من الواردات الغذائية الكلية لعام  البينية مل تتجاوز )18 

عام 2018م.
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جدول رقم )12.2(: قيمة الصادرات والواردات الكلية والزراعية والغذائية يف املنطقة العربية
2018م(                                                           )مليار  دوالر(  -                                                                                      خالل الفرتة )2015 

*2015201620172018البيان
890.3737.5907.8896.0الصادرات الكلية
39.636.142.532.8الصادرات الزراعية
28.626.827.518.7الصادرات الغذائية

16.114.314.110.1الصادرات الغذائية العربية البينية

827.9752.3797.8675.3الواردات الكلية

118.5113.6121.098.3الواردات الزراعية
103.296.398.183.8الواردات الغذائية

17.217.116.610.5الواردات الغذائية العربية  البينية
10898114133الصادرات الكلية / الواردات الكلية )%(

33323533الصادرات الزراعية / الواردات الزراعية )%(

28282822الصادرات الغذائية / الواردات الغذائية )%(

87858185الواردات الغذائية / الواردات الزراعية )%(

12131212الواردات الغذائية / الواردات الكلية )%(
الواردات الغذائية العربية البينية / الواردات الغذائية الكلية 

)%(17181713

*بيانات أولية.
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

ت - الصادرات والواردات الغذائية العربية البينية:
2018م عن  ح اجلدول )12.2( أن قيمة الصادرات والواردات الغذائية البينية العربية تراجعت يف عام  يوضنّ

عام 2017م مبا نسبته )4.4%( من إمجالي الصادرات والواردات الغذائية الكلية.

بنحو  باملقارنة  دوالر  مليار   )10.54( حنو  2018م  عام  العربية  البينية  الغذائية  السلع  واردات  قيمة  بلغت 
)16.57( مليار دوالر عام 2017م، شكلت األلبان والفاكهة والزيوت النباتية والسكر واملنتجات الغذائية 
الغذائية،  السلع  من  العربية  البينية  الواردات  قيمة  إمجالي  من   )%  58.34( نسبته  ما  جمتمعة  املصنعة 

وكما هو مبني يف اجلدول )13.2(.

جدول )13.2(: قيمة الواردات العربية البينية من السلع الغذائية خالل الفرتة 2015-2018م   )مليار دوالر(

%  لعام 20182018*201520162017اجملموعة السلعية
احلبوب 

0.4270.3730.4000.2382.26ومستحضراتها

0.2750.2320.2540.1221.16القمح والدقيق
0.0260.0130.0190.0010.01الذرة الشامية

0.1210.1190.1200.1141.08األرز
0.0030.0070.0050.0000.00الشعري

0.0020.0010.0020.0000.00الذرة الرفيعة والدخن
1.2011.3231.4850.9458.97الزيوت
0.2780.2680.2580.2482.35البقول
0.1910.1330.2050.0810.76الدرنات
0.9870.9000.7560.4984.72اخلضر
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%  لعام 20182018*201520162017اجملموعة السلعية

1.4941.4201.4570.9388.90الفاكهة
0.3370.3200.3780.2282.17التمور

1.5551.1351.2160.9649.14حيوانات حية
0.4650.5870.5720.4864.61حلوم

0.2000.0800.1200.1020.97حلوم محراء
0.2660.5070.4510.3843.64حلوم دواجن

2.6602.6282.6442.62824.94ألبان ومنتجاتها
1.1001.1451.1220.9158.68السكر
0.3880.4210.4610.5014.75األمساك
0.1560.1050.1310.0200.19البيض

0.0290.0330.0430.0100.10عسل النحل
منتجات غذائية 

2.5772.4942.3240.7236.86مصنعة

0.1750.1910.1770.0630.60توابل وبهارات
النب والكاكاو 

0.9070.8850.8570.2612.48والشاي

2.6313.0152.4591.0219.69منتجات غذائية أخرى
17.21817.05516.56710.538100.00اإلمجالي

*بيانات أولية. 
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

ثالثًا: إتاحة الغذاء من املنح واملساعدات  الغذائية : 
العامل، وعلى حسب دراسة  الغذائي يف دول  األمن  املتبعة يف تعزيز  الطرق  الغذائية إحدى  املعونات  تعترب 
صادرة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فإن املعونة املالية )النقدية(، يف معظم احلاالت، هي الطريقة 
املفضلة لتمويل التوزيع املباشر لألغذية أو تقديم دعم يف امليزانية من أجل التنمية العامة أو املساعدة يف 

املشروعات.
وقد بلغت قيمة املعونات الغذائية واملقدمة من جلنة املساعدات اإلمنائية )DCA(  لبعض الدول العربية ما 
 )% قيمته  )140( مليون دوالر يف عام 2017م ،حيث اخنفضت هذه املعونات للدول العربية مبا نسبته )50 

مقارنة بعام 2016م، جدول رقم )14.2( .
وحبسب بيانات وإحصاءات برنامج األغذية العاملي )WFP( فإن عددًا من الدول العربية - واليت تشهد عدم 
حيث  الغذائية،  نظمها  يف  وفجوات  غذائي  انعدام  حالة  من  سكانها  يعاني   - حملية  ونزاعات   استقرار  
يتم حاليًا تقديم مساعدات غذائية حلوالي )14.3( مليون من سكان هذه الدول العربية املتأثنّرة باحلروب  

والنزاعات.
جدول رقم )14.2( املعونات الغذائية لبعض الدول العربية خالل الفرتة )2015-2017م( ) مليون دوالر(   

201520162017الدولة
2.2726.1450.28األردن
--0.21اجلزائر
6.893.51.26سوريا

4.011.821.69جزر القمر
2.051.820.29جيبوتي
12.523.4811.68السودان
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201520162017الدولة
17.580.673.67العراق
3.41179.7547.76لبنان

18.4718.2910.32فلسطني 
-1.780مصر

3.021.611.68املغرب
41.9923.0211.86اليمن

114280140اإلمجالي
. )OECD( املصدر : املوقع االلكرتوني ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 2 -  2 -  1 - 2 أهم املؤشرات الرئيسية إلتاحة الغذاء:
أ - معدالت االكتفاء الذاتي من جمموعات السلع الغذائية الرئيسية:

بلغ معدل االكتفاء الذاتي من إمجالي املتاح لالستهالك من السلع الغذائية يف املنطقة العربية يف عام 2018م حنو 
% ( يف عام 2017م.  وقد تراوحت معدالت االكتفاء الذاتي  يف عام 2018م من  %(، مقارنة بنحو )68.75   65.97(
 )% %( للسكر واحلبوب والزيوت النباتية والبقوليات وتراوحت ما بني )69.8  %( و)52.2  سلع العجز  بني )35.3 
%( للخضر،  %( للحوم الدواجن واللحوم احلمراء والبيض واأللبان ومنتجاتها والفاكهة ، واقرتبت من )100  و)97.2 
بينما تراوحت معدالت االكتفاء الذاتي لسلع الفائض ما بني )106.1 %( و)106.8 %( لكٍل من األمساك والتمور، 
كما هو موضح يف اجلدول رقم )16.2(. يتضح أن هنالك منوًا يف معدل االكتفاء الذاتي لبعض السلع وتراجعًا يف 
سلع أخرى، إال أن هنالك بعض السلع الغذائية الرئيسية مثل احلبوب والسكر والزيوت النباتية تتطلب مزيدًا من 
ح اخلريطة رقم )3.2( معدالت االكتفاء  االستثمارات لزيادة اإلنتاج وبالتالي زيادة املتاح لالستهالك منها. وتوضنّ
الذاتي من احلبوب يف عام 2018م، ومنها يتضح أن نسب االكتفاء الذاتي تزيد على )70 %( يف كٍل من: فلسطني 
يف كٍل من: الصومال ، موريتانيا ،تونس ،اجلزائر ،مصر    % و57.9   %  22.1 وسوريا والسودان، وتراوحت  ما بني 

،جزر القمر ،املغرب والعراق، وتقل عن ذلك يف بقية الدول العربية. 

جدول )15.2(: معدالت االكتفاء الذاتي من جمموعات السلع الغذائية الرئيسية يف املنطقة العربية                
)2015 - 2018(م  )%(

2015201620172018اجملموعات السلعية
 37.8 41.7 39.2 44.8احلبوب )مجلة(

 37.7 39.3 36.3 44.9           القمح والدقيق
 24.5 28.4 31.6 29.8           الذرة الشامية

 44.9 53.0 53.2 48.2            األرز         
 35.3 32.6 20.5 38.7           الشعري

 94.9 102.3 98.8 99.3       الذرة الرفيعة والدخن
 95.8 96.4 91.8 94.4البطاطس
 50.9 53.3 51.5 55.4البقوليات

 99.2 102.8 95.6 97.5اخلضر
 97.2 102.5 98.5 97.5الفاكهة
 106.8 108.0 108.6 108.3       التمور

 35.3 38.7 45.2 43.7السكر
 46.0 43.0 36.2 48.6الزيوت النباتية

 74.9 72.4 67.4 69.7مجلة اللحوم
 81.0 78.9 69.8 76.9             حلوم محراء

 69.8 67.2 65.3 63.6             حلوم  بيضاء
 106.1 108.7 104.6 96.6األمساك

 83.4 83.0 85.2 86.1البيض
 93.8 93.7 76.9 75.9األلبان ومنتجاتها

املصدر:  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية  العربية، جملد )38(، 2019م.
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خريطة رقم )3.2( معدالت االكتفاء الذاتي من احلبوب على مستوى الدول العربية عام 2018م

املصدر: حسبت ومجعت من املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

وتوضح اخلرائط باألرقام )4.2( و)5.2( و)6.2( كمية اإلنتاج ومعدالت االكتفاء الذاتي من اللحوم احلمراء 
وحلوم الدواجن واألمساك يف عام 2018م. حيث زادت  معدالت االكتفاء الذاتي من اللحوم احلمـــــــــــراء 
والسودان،  وموريتانيا  وسوريا  وجيبوتي  واليمن  والصومال  واملغرب  وتونس  اجلزائر  من  كٍل  يف   )%  90(
بينما تقل عن )50 %( يف كٍل من الكويت وقطر والعراق واألردن واإلمارات والبحرين. أما بالنسبة ملعدالت 
االكتفاء الذاتي من حلوم الدواجن فتحقق كل من اجلزائر وفلسطني واملغرب االكتفاء الذاتي من حلومها ، 

%( يف تونس. %( يف اإلمارات و)99.4  بينما تراوحت بني )10.4 

ا بالنسبة لألمساك، فحققت كل من السودان والبحرين واملغرب وُعمان والصومال واليمن وموريتانيا   أمنّ
فائضًا، إذ تراوح معدل االكتفاء الذاتي - بهذه الدول - من األمساك بني )100.2 %( و)228.2 %(، وتقل هذه 

%( يف كٍل من ليبيا واألردن ولبنان وسوريا واإلمارات.  املعدالت عن )50 

خريطة رقم )4.2( اإلنتاج ومعدالت االكتفاء الذاتي من اللحوم احلمراء على مستوى الدول العربية عام 2018م

املصدر: حسبت ومجعت من املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.
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خريطة رقم )5.2( اإلنتاج ومعدالت االكتفاء الذاتي من حلوم الدواجن على مستوى الدول العربية عام 2018م

املصدر: حسبت ومجعت من املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

خريطة رقم )6.2( اإلنتاج ومعدالت االكتفاء الذاتي من األمساك على مستوى الدول العربية عام 2018م

املصدر: حسبت ومجعت من املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

ب - فقد وهدر الغذاء:
العربية   الزراعية  التنمية  إسرتاتيجية  بأهداف  املرتبطة  القضايا  أهم  من  الغذاء   وهدر  فقد  قضية  تعترب 
املستدامة  اخلاصة بزيادة القدرة على توفري الغذاء اآلمن للسكان، باإلضافة إىل ارتباطها بأهداف التنمية 
، وضمان وجود  نة  والتغذية احملسنّ الغذائي  األمن  بالقضاء على اجلوع وتوفري  املتعلقة   )2030( املستدامة 

أمناط استهالك وإنتاج مستدامة .
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إال  الغذاء،  وحتسني  اإلنتاج  زيادة  جماالت  يف  مقدرة  خطوات  خطت  قد  العربية  الدول  أننّ  من  الرغم  وعلى 
ض يف الوطن العربي إىل فقد جزٍء كبرٍي من خمتلف املنتجات خالل  أن اإلنتاج الزراعي والسمكي يتعرنّ
سالسل اإلمداد، حيث تعاني معظم الدول العربية من فقد جزء مقدر من إنتاجها الزراعي يف مجيع مراحل 
أو  بعضها  على  السيطرة  ميكن  اليت  املالبسات،  أو  العوامل  من  العديد  إىل  ذلك  ويرجع  وتداوله،  إنتاجه 
احلصاد  بعد  ما  ومعامالت  امليكنة  وإدخال  احلديثة  الزراعية  والطرق  اإلنتاجية  كاألساليب  منها،  احلد 
واألساليب التسويقية، والبعض اآلخر يصعب  التحكم فيه والسيطرة عليه بدرجة كبرية كاألحوال 

املناخية  واآلفات واألمراض وغريها.
تقدر  كمية الفاقد واملهدر من السلع الغذائية  على املستوى العاملي مبا يرتاوح بني ربع وثلث ما يتم إنتاجه 
السلع  من  واملهدر  الفاقد  كمية  فتقدر   العربي،  املستوى  على  أما  لالستهالك،   املوجه  الغذاء  من  سنويًا   
الغذائية الرئيسية عام 2018م  بنحو )99.85( مليون طن )بقيمة قدرت  حبوالي 50.6  مليار دوالر(، واليت 
شكلت  بدورها  حنو )31.2 %( من إمجالي املتاح لالستهالك من كافة السلع الغذائية، )جدول رقم 15.2(،  
. إالنّ أنه ال جيب النظر إىل الفقد واهلدر بهذا املنظور فقط، وإمنا ميكن النظر إليهما من خالل تقدير قيمة 
الفقد واهلدر يف املوارد اإلنتاجية احملدودة )خاصة األرض واملياه( وأوجه االستخدامات البديلة اليت كان من 

املمكن توظيفها لإلنتاج.

جدول )16.2( كمية الفاقد واملهدر من السلع الغذائية الرئيسية باملنطقة العربية  عام 2018م
الكمية: مليون طن

اجملموعات 
السلعية

مرحلة 
اإلنتاج

ما بعد 
احلصاد 
والتخزين

التصنيع 
والتعبئة

اإلمجالياالستهالكالتوزيع
نسبة من إمجالي 

الفاقد%

3.114.155.855.2015.5933.9033.95احلبوب
0.831.381.460.490.734.884.88البطاطس
0.230.090.210.050.050.640.64البقوليات

1.160.460.400.100.102.222.22البذور الزيتية
5.743.389.186.885.5130.6830.73اخلضر

0.520.306.785.094.0716.7616.78الفاكهة
0.670.670.610.610.973.533.53اللحوم

0.390.390.430.480.191.871.88األمساك
0.990.990.562.260.565.375.38األلبان ومنتجاتها

13.6311.8125.4821.1527.7899.85100.00اإلمجالي
 * ملحوظة حسب الفاقد يف مرحلة اإلنتاج ومرحلة ما بعد احلصاد والتخزين من إمجالي اإلنتاج. وحسبت بقية املراحل من الفاقد )التعبئة والتصنيع 

والتوزيع واالستهالك( من املتاح لالستهالك بعد خصم الفاقد يف مرحليت اإلنتاج وما بعد احلصاد والتخزين.
املصدر:  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية  العربية، اجمللد )38(، 2019م.                 

والذرة  والشعري  )القمح  تشمل  واليت  العربية،  بالدول  احلبوب  جمموعة  يف  الفاقد  كمية  إمجالي  قدر 
الفاقد  2018م بنحو )33.9( مليون طن،  كما قدرت كمية  الشامية والصفراء والرفيعة واألرز( يف عام 
)30.68( و)16.76( و)3.53(  واللحوم واأللبان ومنتجاتها واألمساك  بنحو  يف جمموعة اخلضر والفاكهة 

و)5.37 ( و)1.87( مليون طن على الرتتيب، جدول رقم )15.2(.
تتبنى الدول العربية يف استرياتيجيتها برامج خاصة خبفض نسبة الفاقد واهلدر من الغذاء، ويتطلب تعظيم 

االستفادة من هذه الربامج اختاذ عدٍد من اإلجراءات أهمها:  

حتسني أداء العمليات الزراعية يف مراحل اإلنتاج وما بعد احلصاد.  -
املالئمة  امليكنة  استخدام  يف  والتوسع  احلديثة،  اإلنتاجية  األساليب  استخدام  بنشر  االهتمام   -

لطبيعة احملاصيل الغذائية.
احلرص على زراعة األصناف عالية اجلودة واإلنتاجية وذات املواصفات التخزينية اجليدة واملقاومة   -

لآلفات واألمراض.
مجع  ومواعيد  بطرق   املزارعني  توعية  حنو  الزراعي  اإلرشاد  أجهزة  جهود  من  متزايد  قدر  توجيه    -
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التعاونيات  خالل  من  ذلك  على  املزارعني  وتدريب  الغذائية،  احملاصيل  وتداول  وختزين  وتعبئة 

وروابط املزارعني.
تطوير البنية التحتية للتخزين مثل: املخازن املربدة  والصوامع ووسائل النقل  املربدة واجملهزة.  -

التربيد  بوسائل  وتزويدها  الرئيسية،  اإلنتاج  مراكز  يف  والتعبئة  والتدريج  الفرز  حمطات  توفري   -
السريع و التخزين املربد.

االرتقاء  بكفاءة التصنيع الغذائي يف الوطن العربي.  -
تطوير نظم وتقييم  فقد وهدر الغذاء.  -

ت -  املتاح لالستهالك من الغذاء:
يقدر املتاح لالستهالك من خالل املعادلة احلسابية )إمجالي اإلنتاج احمللي مضافًا إليه الواردات وفرق املخزون 
إىل  باإلضافة  والتقاوي  للبذور  املخصصة  اإلنتاج  ونسبة  الفاقد  ونسبة  الصادرات  من  كل  منه  ومطروحًا 
األعالف(، إال أنه نظرًا لعدم توفر البيانات الدقيقة اخلاصة بكل من الفاقد ونسبة اإلنتاج املخصصة للبذور 
والتقاوي واألعالف لكل حمصول على مستوى كل دولة عربية، فقد مت تقدير املتاح لالستهالك بشكل 

خمتصر بأنه حصيلة العملية التجارية للمجموعات السلعية مضافًا إليها الناتج احمللي الكلي منها.

•املتاح لالستهالك من جمموعات السلع النباتية : 	
تعترب جمموعة احلبوب األكثر اهتمامًا للمستهلك العربي، حيث تشكل مكونًا هامًا لسلة الغذاء يف 
املنطقة العربية وعنصرًا رئيسيًا يف حتقيق األمن الغذائي العربي، وشهدت ارتفاعًا يف املتاح لالستهالك من 
حنو )132.1( مليون طن يف عام 2017م، إىل حنو )137.2( مليون طن يف عام 2018م مبعدل زيادة بلغ حنو 
املتاح لالستهالك يف بعض مكونات جمموعة احلبوب وخباصة  ارتفاع  %(، وميثل ذلك حصيلة   3.89(
%( بني عامي 2017 و2018م، واخنفاض ملحوظ يف  %( و)14.8  يف القمح والذرة الشامية بنسبة )6.52 
%( واخنفاض يف كٍل من األرز والشعري إىل  حصيلة املتاح لالستهالك يف الذرة الرفيعة بنسبة )29.03 
%( على الرتتيب خالل نفس الفرتة، جدول رقم )17.2(. ويعزى ذلك إىل التغري يف  %( و)3.05  حنو )0.73 
حجم التجارة اخلارجية هلذه اجملموعة حيث تناقصت كمية الصادرات خالل هذه الفرتة بنسبة بلغت حنو 

%( لنفس الفرتة.   %( وباملقابل ارتفعت الواردات منها إىل حنو )13.75   33.54(
 كما يوضح اجلدول )26( ارتفاعًا نسبيًا يف املتاح لالستهالك من باقي جمموعات الغذاء الرئيسية النباتية 
2017م إىل  )14.91( مليون طن يف عام  املتاح منه بشكل طفيف من حوالي  الذي تراجع  البطاطس  عدا 
%(، وكذلك تراجع يف الزيوت  حنو )14.36( مليون طن يف عام 2018م باخنفاض نسيب  قدر بنحو )3.68 
%( عن عام 2017م، وقد يعزى  هذا التناقص إىل تراجع املنتج احمللي منها يف الدول  النباتية بنسبة )1.95 

العربية وإىل نقص الكميات املستوردة منها يف عام 2018م. 

2018م( )ألف طن(  - جدول رقم  )17.2(: املتاح لالستهالك من  السلع النباتية الرئيسية باملنطقة العربية خالل الفرتة )2015 

2018م(2015201620172018البيان  - معدل التغري )2017 
130382.2126552.4132064.7137195.63.89جمموعة احلبوب
63184.160967.865463.769730.46.52القمح والدقيق
28725.927526.127608.531695.114.80الذرة الشامية

)0.73(11084.710965.710579.210502.4األرز
)3.05(18284.017624.018856.018280.9الشعري

)29.03(8856.79111.99189.16521.3الذرة الرفيعة والدخن
)3.68(17577.915343.514908.814360.0البطاطس

2845.92388.02822.02972.85.34مجلة البقوليات
59679.956346.848795.655001.712.72مجلة اخلضر

38265.936480.634273.834731.71.34مجلة الفاكهة
5690.85678.45486.85674.83.43التمور

11917.713052.015740.317395.310.51السكر
)1.95(5577.15301.66744.26612.9مجلة الزيوت

األرقام ما بني األقواس تشري إىل قيم سالبة.
املصدر: حسبت ومجعت من املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.
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كذلك يوضح اجلدول السابق ارتفاع املتاح لالستهالك من البقوليات والسكر واخلضر والفاكهة والتمور، 
 )% %( و)1.34  %( و)10.51  2018م إىل حنـــو )5.34  حيث ارتفع املتاح لالستهالك منها نسبيًا يف عام 

%(  على التوالي مقارنة بعام 2017م.  و)3.43 

•املتاح لالستهالك من املنتجات احليوانية  والسمكية: 	
سجلت املنتجات احليوانية والسمكية لعام 2018م زيادة بصورة ملحوظة فيما خيص املتاح  لالستهالك 
منها وخباصة جمموعة اللحوم واألمساك والبيض. أما فيما خيص جمموعة األلبان ومنتجاتها، فقد سجل 
سجلت  حيث   )%  0.95( حنو  بلغ  نسيب  بتغري  و2018م   2017 عامي  بني  ارتفاعًا  منها  لالستهالك  املتاح 
صادرتها خالل هذين العامني تناقصًا يف حجم صادراتها مقارنة مع حجم وارداتها. وقد يعزى  ذلك الرتفاع 
اإلنتاج العربي من املنتجات احليوانية والسمكية خالل عام 2018م، مع ثبات نسيب تقريبًا يف حجم التجارة 

اخلارجية منها، مما كان له انعكاسًا واضحًا يف حجم املتاح منها لالستهالك.
 )% ويوضح اجلدول )18.2( زيادة املتاح لالستهالك من جمموعة األمساك  بنسبة تغري بلغت حنو )13.81 
2017م، حيث شهدت هذه اجملموعة تطورًا ملحوظًا يف حجم املنتج منها وأيضًا الكميات  مقارنة مع عام 
املصدرة منها، مع ارتفاع ملحوظ يف كمية الواردات واليت مازالت تسري بوترية متزايدة يف  االرتفاع خالل 

الثالث  سنوات السابقة، مما انعكس ذلك يف زيادة املتاح لالستهالك منها مبعدالت تغري نسيب مرتفعة. 
كما كان للتطور املستمر يف صناعة الدواجن وخباصة يف جمال بيض املائدة أثر واضح  على استمرار 
املتاح  زيادة  يف  ذلك  حمصلة  انعكست  وقد  وارداته،  حجم  زيادة  استمرار  مع  منه  املنتج  حجم  ارتفاع 
لالستهالك من البيض  عام 2018م إىل حوالي )2.89( مليون طن بارتفاع نسيب عن عام 2017م قدر بنحو 

%( مقارنة بعام 2018م.  1.8(

2018م( )ألف طن(  - جدول رقم )18.2( املتاح لالستهالك من املنتجات احليوانية  والسمكية يف املنطقة العربية خالل الفرتة )2015 

2018م(2015201620172018البيان  - معدل التغري )2017 
 4.21 13508.8 12962.7 13413.9 12551.0مجلة اللحوم

 7.90 6150.9 5700.6 6353.8 5761.6     حلوم محراء
 1.20 7349.3 7262.1 7060.1 6789.4حلوم  بيضاء

 13.81 5545.6 4872.6 4902.1 4893.3األمساك
 1.80 2886.4 2835.2 2560.1 2496.6البيض

 0.75 30228.8 30004.9 36142.0 35906.9األلبان ومنتجاتها
املصدر: حسبت ومجعت من املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

ث -  الفجوة الغذائية )صايف االسترياد( يف املنطقة العربية:
قيمة  تراجع    )30( رقم  اجلدول  ويوضح  الذاتي،  االكتفاء  ملعدل  املكمل  الشق  الغذائية  الفجوة  تعترب 
فجوة  السلع  الغذائية الرئيسية يف املنطقة العربية  من حنو )34.69( مليار دوالر يف عام 2017م  إىل حنو 
%(.  كما تبني أن جمموعة احلبوب ساهمت   3.20( 2018م، أي تراجع بنسبة  )33.58( مليار دوالر عام 
بنحو   اللحوم   جممـــوعة  تلتها  الرئيســــية،  الغذائية  السلع   فجوة   قيمة  إمجالي  من   )%56.20  ( بنحو 
باقي  وساهمت    ،)%  8.45( بنحو  املكرر  والسكر    ،)  %  8.97( بنحو  ومنتجاتها  واأللبان   ،)%  19.76(
%( كما هو موضح يف الشكل رقم )8.2(.  كما أشار اجلدول رقم )19.2(  السلع الغذائية بنسبة )6.62 
%( من إمجالي الفائض، تليها اخلضر  إىل أن هنالك سلع فائض مثل األمساك، اليت ساهمت بنحو )46.63 

%( على التوالي. %(  و)23.08  والفاكهة مبساهمة نسبتها )30.29 

وعلى الرغم من تراجع قيمة الفجوة بني عامي 2017 و 2018، إالنّ أننّ هذا اليعين حتسنًا يف اإلنتاج. ويعزى 
هذا الرتاجع إىل االخنفاض يف األسعار العاملية للسلع الغذائية خالل عام 2018، على النحو املوضح باجلدول 

)30( والذي يعكس الفجوة الكمية يف السلع وقيمتها النقدية.
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جدول رقم )19.2( كمية وقيمة الفجوة )صايف االسترياد( من السلع الغذائية الرئيسية يف املنطقة العربية  

خالل عامي 2017 و2018م  

البيان
قيمة )مليار دوالر(كمية )مليون طن(

2017201820172018
 20.76 21.77 85.06 76.59جمموعة احلبوب )مجلة(

 9.49 8.61 43.40 39.64القمح والدقيق
 4.69 7.33 23.93 19.68الذرة الشامية

 4.23 3.45 5.57 4.81  األرز         
 2.23 2.40 11.83 12.68              الشعري

 0.12)0.03( 0.33)0.22(الذرة الرفيعة والدخن
 0.15 0.07 0.43 0.17البطاطس

 0.54 0.73 1.07 1.01مجلة البقوليات
)1.02()1.15()0.63()2.70(مجلة اخلضر

)0.77()1.77()0.93()2.76(مجلة الفاكهة
)0.77()0.81()0.51()0.76(التمور

 3.12 4.04 9.87 8.01السكر
 1.27 1.33 2.93 2.92مجلة الزيوت 
 7.30 7.53 3.12 3.26مجلة اللحوم

 4.45 4.28 1.14 1.17         حلوم محراء
 2.82 3.26 1.97 2.10         حلوم  بيضاء

)1.56()1.93()0.61()0.68(األمساك
 0.49 0.38 0.47 0.40البيض

 3.31 3.69 0.53 0.51األلبان ومنتجاتها
 .3693 .3953--مجلة العجز

)3.35()4.85(--مجلة الفائض
 33.58 34.69--إمجالي الفجوة

القيمة بني األقواس تعرب عن الفائض.
املصدر: حسبت ومجعت من املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

شكل رقم )8.2( مساهمة اجملموعات السلعية الرئيسية يف الفجوة الغذائية العربية عام 2018م
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قدرت قيمة الفجوة الغذائية العربية لعام 2018م مبا نسبته حنو )77.32 %( من إمجالي الفجوة يف ست دوٍل 
%( والعراق  %( واجلزائر )13.25  %( ومصر )%16.55( واإلمارات )13.04  عربيٍة  هي: السعودية )21.25 

%(، كما هو موضح يف الشكل رقم )9.2(.   %( والكويت )4.35   8.88(

شكل رقم )9.2(: توزيع قيمة الفجوة الغذائية )صايف االسترياد( يف الدول العربية  للعام 2018م

2 حمور إمكانات  احلصول على الغذاء:  -  2  -  2
ز حمور إمكانات احلصول على الغذاء على جانب الطلب، ويقاس بقدرة كافة األفراد يف اجملتمع  يركنّ
على تدبري احتياجاتهم من الغذاء وفق إمكاناتهم املادية، وأسعار السلع الغذائية والنمو السكاني ومنو 
واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  من  يتبع  ما  وفق  وأيضًا  السائد،  الغذائي  والنمط  الغذائي  اإلنتاج 
رات  ذات العالقة. ويتناول اجلزء التالي أهم املكونات ذات الصلة بإمكانيات احلصول على الغذاء ومؤشنّ

قياسها:

أ -  أسعار السلع الغذائية:
حيث  الغذاء،  على  احلصول  إمكانية  يف  املباشر  األثر  ذات  املتغريات  أهم  من  الغذائية  السلع  أسعار  تعترب 
السلعة،  اليت يرغب يف استهالكها من  املستهلك على شراء الكميات  يؤدي اخنفاضها إىل زيادة قدرة 
والعكس صحيح يف حالة ارتفاعها، حيث يقلل الكميات املستهلكة من السلعة أو البحث عن بدائل 

أخرى حتقق له إشباعًا مماثال. 

ة لقياس اجتاهات أسعار السلع الغذائية منها الرقم القياسي ألسعار املستهلكني، والذي  توجد مؤشرات عدنّ
ميكن منه تقدير اجتاهات األسعار على مستوى كل دولة، وهو مؤشر أسعار األغذية الذي تقوم بتقديره 

منظمة األغذية والزراعة، ونشره شهريًا وسنويًا لرصد اجتاه أسعار األغذية عامليًا.

املستوى  على  الغذائية  السلع  ألسعار  القياسي  الرقم  تراجع  إىل   )20.2( اجلدول  يف  الواردة  البيانات  تشري 
اإلمجالي للدول العربية من حنو )208.7 ( عام 2107م  لنحو )179.5 ( عام 2018م. إال أنه على مستوى الدول 
القياسي  الرقم  التغري بني دولة وأخرى، كما أن هناك دواًل  اخنفض  فيها  العربية، تتفاوت قيمة معدل 
ل  ألسعار السلع الغذائية ليصبح معدل التغري بني العامني موجبًا، بينما هناك دول أخرى ارتفع فيها هذا املعدنّ

ليصبح معدل التغري بني العامني سالبًا.
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2018م(   - جدول رقم )20.2( الرقم القياسي ألسعار الغذاء للمستهلك بالدول العربية خالل الفرتة )2016 

)سنة األساس 2010=100(

معدل التغري بني عامي 2016م و2018م 2018 2017 2016 الدولة
2.82 114.38 110.78 111.24 األردن

22.49 125.30 103.48 102.29 اإلمارات
)22.15( 119.60 155.18 153.63 البحرين
10.57 153.15 146.2 138.51 تونس

)28.62( 147.37 196.61 206.46 اجلزائر
3.88 169.12 165.96 162.8 جزر القمر

)6.76( 104.8 114.49 112.4 جيبوتي
5.56 106.3 99.8 100.7 السعودية*

- - 770.5 570.6 السودان
17.32 941.4 937.3 802.4 سوريا

)13.59( 97.5 97.0 112.83 العراق**
6.73 109.38 103.04 102.48 عمان

)7.05( 103.50 105.17 111.35 فلسطني
11.23 110.33 101.11 99.19 قطر
16.88 126.17 107.62 107.95 الكويت
28.84 127.47 102.55 98.94 لبنان
42.76 323.17 313.89 226.38 مصر

)11.96( 111.61 126.78 126.77 املغرب
35.86 141.27 107.18 103.98 موريتانيا
)3.93( 179.546 208.67 186.889 املنطقة العربية

)   ( القيم بني األقواس تشري إىل قيم سالبة.
 *سنة األساس 2013 =** 100سنة األساس 2012 =100.

املصدر : املوقع اإللكرتوني ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، واملواقع اإللكرتونية لألجهزة اإلحصائية العربية.

أما على املستوى العاملي، فقد حدث اخنفاض يف قيمة مؤشر أسعار األغذية من حنو )174.6( عام 2017م 
إىل حنو )168.4( عام 2018م،  نتيجة للتحسن  املتواصل يف اإلنتاج، وارتفاع مستويات املخزونات الغذائية 

على املستوى العاملي مما يتيح فرصًا للسكان للحصول على السلع الغذائية، جدول رقم )21.2 (. 

2018م(    - جدول رقم )21.2 ( الرقم القياسي ألسعار الغذاء العاملية خالل الفرتة )2015 
2004م=100(  - )سنة  األساس 2002 

معدل التغري بني عامي 
2017م و2018م 2018 2017 2016 2015 السلعة

)3.55( 168.4 174.6 161.5 164.0 مؤشر أسعار األغذية)1( 
)2.23( 166.3 170.1 156.2 168.1 اللحوم
)4.60( 192.9 202.2 153.8 160.3 األلبان
9.04 165.3 151.6 146.9 162.4 احلبوب

)14.69( 144.0 168.8 163.8 147.0 الزيوت
)21.91( 177.5 227.3 256.0 190.7 السكر

5.84 163.0 154.0 146.0 142.0 األمساك
3.27 158.0 153.0 154.0 149.0 البذور الزيتية

)1( يتكون من متوسط األرقام القياسية ألسعار جمموعات اللحوم واأللبان واحلبوب والزيوت النباتية والسكر، مع معايرة ملتوسط حصة الصادرات 

.)2004  - لكل جمموعة منها للفرتة )2002 
)   ( القيم بني األقواس تشري إىل  قيم سالبة.

املصدر: املوقع اإللكرتوني ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، مؤشر أسعار األغذية.

تقرير أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي



املنظمة العربية للتنمية الزراعية

43

2 0 1 8
ب - مستويات دخول األفراد:

ملواجهة  املطلوبة  الكميات  استهالك  على  لألفراد  الشرائية  القدرة  عن  األفراد  دخول  مستويات  تعرب 
والدخل  النقدي  الدخل  منها:  الشرائية  القدرة  عن  للتعبري  عديدة  مؤشرات  وتوجد  الغذائية،  احتياجاتهم 
احلقيقي ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي وغريها. ورغم االختالف الواضح بني كل مؤشر وآخر من 
حيث قيمته، إال أن املهم هنا هو دراسة اجتاه هذه املؤشرات، سواء بالزيادة أو االخنفاض.   فيما يتعلق بنصيب 
من  الفرد  نصيب  ارتفاع   22.2( رقم  اجلدول  ح   يوضنّ العربية،  املنطقة  يف  القومي  الدخل  إمجالي  من  الفرد 
إمجالي الدخل القومي يف املنطقة العربية من حنو )16.501( ألف دوالر للفرد عام 2015م، إىل )17.558( 
ا يدل على حتسن فرص احلصول على الغذاء  ألف دوالر للفرد عام 2018م بنسبة زيادة  بلغت )%6.41(، ممنّ
الدولة  يف  السكانية  اجملموعات  وبني  العربية  الدول  بني  الدخل  مستوى  يف  الكبري  التباين  من  بالرغم 

الواحدة.

2018م   - جدول رقم )22.2( نصيب الفرد من إمجالي الدخل القومي، وفقًا لتعادل القوة الشرائية خالل الفرتة 2015 
)باألسعار اجلارية( )دوالر /فرد(

2015201620172018الدولة
معدل التغري بني عامي 2015م 

و2018م )%(
89798983913093484.11األردن

702627238673356749436.66اإلمارات
469134721647660472200.65البحرين

115991174312047124847.63تونس
147111505015266156226.19اجلزائر

26642689275128286.16جزر القمر
538985416053693551202.27السعودية

45524704488047594.55السودان
159811782817415175109.57العراق
)1.14(41911423764106841435عمان

47994967511851487.27فلسطني
1238221235741246091265982.24قطر

)1.78(75042756897262273705الكويت
126951269412814130582.86لبنان
1540414965190572070634.42ليبيا
1093911294117421239013.26مصر

78237891826185879.77املغرب
39763984406741905.38موريتانيا

)22.56(3320282826452571اليمن
165011691117102175586.41املنطقة العربية

1580316343171371797113.72العامل
)  ( القيم ما بني األقواس تشري إىل قيم سالبة.

* عدم توفر بيانات عن سوريا وجيبوتي والصومال.
املصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية، 2018م.

أما بالنسبة للناتج احمللي اإلمجالي فإن البيانات الواردة يف اجلدول رقم )35( تشري إىل زيادة الناتج احمللي 
اإلمجالي باملنطقة العربية من )2458.95( مليار دوالر عام 2015م إىل )2680.71( مليار دوالر عام 2018م، 
ضح أيضًا أن الناتج احمللي  أي بنسبة زيادة بلغت حوالي )9.02 %( خالل الفرتة )2015 - 2018م(. كما يتنّ
بنحو  واملقدر  بالعامل  اإلمجالي  احمللي  الناتج  من   )%  3.12( نسبته  ما  ل  شكنّ العربية  باملنطقة  اإلمجالي 

)85790.82( مليار دوالر عام 2018م.
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جدول رقم  )23.2( الناتج احمللي اإلمجالي و الزراعي ومتوسط نصيب الفرد باملنطقة العربية والعامل )باألسعار اجلارية( 

2018م(     - خالل الفرتة )2015 

العاملاملنطقة العربيةالسنواتالبيان

الناتج احمللي اإلمجالي )مليار دوالر(

20152458.9574231.69
20162437.7075309.57
20172527.0879928.38
20182680.7185790.82

الناتج احمللي الزراعي )مليار دوالر(

2015148.342969.27
2016135.783012.38
2017118.323197.14
2018113.363431.63

احمللي  الناتج  من  الفرد  نصيب  متوسط 
اإلمجالي )دوالر للفرد(

20156170.6810054.39
20166038.5510085.70
20176122.2910614.15
20186342.1411239.73

متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي الزراعي 
)دوالر للفرد(

2015372.26402.18
2016336.34403.43
2017286.65424.57
2018268.20449.59

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.

السكان  لدخول  الرئيسي  واملصدر  اإلمجالي،  احمللي  الناتج  مكونات  أحد  الزراعي  احمللي  الناتج  يعترب 
احمللي  الناتج  أن  إال  آنفًا،  ذكر  كما  الزيادة  حنو  اإلمجالي  احمللي  الناتج  اجتاه  من  وبالرغم  الزراعيني. 
الزراعي باملنطقة  الناتج احمللي  الزراعي اجته حنو االخنفاض، حيث توضح بيانات اجلدول رقم )23.2( أن 
2015م أي  2018 مقارنة بنحو )148.34( مليار دوالر  عام  العربية بلغ حنو )113.36( مليار دوالر يف عام 
%( من الناتج احمللي  %(، ومثلنّ الناتج الزراعي يف عام 2018م ما نسبته )4.23  بنسبة تراجع بلغت )23.58 
اإلمجالي، ويعزى ذلك بصفة أساسية إىل اجتاه أسعار املنتجات الزراعية حنو االخنفاض، وليس اخنفاض 
 )% الكميات املنتجة من السلع الزراعية، حيث شكل الناتج احمللي الزراعي باملنطقة العربية حنو )3.30 
من الناتج احمللي الزراعي بالعامل عام 2018م، وهي أعلى من نسبة مساهمة الناتج احمللي اإلمجالي العربي 

 .)% يف نظريه العاملي واملقدرة بنحو )3.12 
ومن الطبيعي أن تتفاوت قيمة الناتج احمللي الزراعي بني دولة عربية وأخرى، حيث تشري تقديرات الناتج 
القطاع  مبساهمة  يتعلق  فيما  العربية  الدول  قائمة  الصومال  ر  تصدنّ إىل  2018م،  لعام  الزراعي  احمللى  
بنسبة  القمر  جزر  تليه   ،)%  64.30( حوالي  نسبته  بلغـــت  حيث  اإلمجالي،  احمللي  الناتج  يف  الزراعي 
 )%  16.47( بنسبة  اليمن   ثمنّ   ،)%  21.07( بنسبة  وموريتانيا   )21.32%( بنسبة  والسودان   )%  39.75(
 .)% %( و)11.87  بينما تراوحت نسبته يف كٍل من األردن وتونس ومصر واجلزائر واملغرب مابني )5.67 
ة املوارد الزراعية بها وزيادة نسبة  وتنخفض تلك النسبة يف دول جملس التعاون اخلليجي بسبب حمدودينّ
%( يف  مساهمة القطاعات األخرى مثل البرتول والسياحة وغريها من القطاعات، إذ تراوحت ما بني )0.17 

%( يف السعودية.  قطر و)2.79 
ويف ضوء تقديرات كٍل من الناتج احمللي اإلمجالي والزراعي، ميكن تقدير متوسط نصيب الفرد من الناتج 
احمللي اإلمجالي والزراعي كمتغريات للتعبري عن الدخل الفردي والدخل الزراعي، حيث بلغ متوسط نصيب 
للفرد مقارنة بنحو  )6342.14( دوالر  2018م حنو  العربية عام  باملنطقة  الناتج احمللي اإلمجالي  الفرد من 
الناتج احمللي اإلمجالي ما نسبته  ل متوسط نصيب الفرد من  2015م، وشكنّ )6170.68( دوالر للفرد عام 
%( من متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي العاملي املقدر بنحو )11.24( ألف دوالٍر عام 2018م.   56.41(
)268.20( دوالر  2018م حنو  العربية عام  املنطقة  الزراعي يف  الناتج  من  الفرد  قدر متوسط نصيب  بينما 
للفرد مقارنة بنحو  )372.26( دوالر يف عام 2015م باخنفاض قدره )27.95 %(، ويرجع ذلك االخنفاض إىل  
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2018م(. كما اتضح أن متوسط   - تراجع الناتج احمللي الزراعي وزيادة عدد السكان خالل الفرتة )2015 
احمللي  الناتج  من  الفرد  نصيب  متوسط  من   )%  59.65( نسبته  ما  ل  شكنّ العربية  باملنطقة  الفرد  نصيب 

الزراعي العاملي املقدر بنحو )449.59( دوالر للفرد عام 2018م، جدول رقم )35(.

ت - معدالت منو السكان:
تؤثر الزيادة يف أعداد السكان على استهالك الغذاء بدرجة كبرية، ويتوقف اجتاه متوسط نصيب الفرد 
النمو السكاني. وتشري  املتاح من االستهالك مبعدل  الزيادة يف  املتاح لالستهالك على عالقة معدل  من 
عام  نسمة   مليون   )412.767( حنو  من  ارتفع  العربية  املنطقة  سكان  عدد  أن  إىل  السكان  إحصاءات 
2015م  إىل حنو )422.682( مليون نسمة عام 2018م. ويشكل عدد سكان العامل العربي مبا نسبته 
%( من إمجالي سكان العامل عام 2018م. وقدر املعدل السنوي لنمو السكان يف املنطقة العربية   5.54(
خالل الفرتة )2015 - 2018م( بنحو )1.92 %( مقارنة بنحو )1.1 %( على مستوى العامل، وهذا املعدل مرتفع 

نسبيًا. 

3 حمور االستفادة من الغذاء:  -  2  -  2
ال لتحقيق األمن الغذائي، حيث تتم االستفادة من املنتجات الغذائية  يعترب حمور االستفادة من الغذاء مكمنّ
املتاحة لالستهالك واليت يتم تقديرها بعد اعتبار ومعرفة كمية اإلنتاج اليت تستخدم كتقاوي يف العام 
القادم ،باإلضافة إىل اليت تستخدم كأعالف للحيوان ،واليت يتم فقدها يف مرحلة اإلنتاج ومراحل ما بعد 
ن من  ة لكل مكونّ النسبينّ األهمية  التالي   )24.2( ح اجلدول  والتصنيع(. ويوضنّ التخزين  )النقل،  احلصاد 

املكونات  اليت تعترب غري متاحة لالستهالك. 

جدول رقم )24.2( األهمية النسبية لكل مكون من املكونات غري املتاحة لالستهالك يف املنطقة العربية )%(

الفاقداألعالففرق املخزونالتقاويالسلعة

1.70.637.26.9مجلة احلبوب
2.31.223.88.6القمح

0.30.067.59.2الذرة الشامية
1.53.32.66.2األرز

2.90.293.85.7الشعري
4.60.518.97.9الذرة الرفيعة

0.05.334.31.3احلبوب األخرى
8.90.03.622.4البطاطس
0.01.00.00.0السكر

3.72.714.24.8البقوليات
0.02.20.00.6الزيوت النباتية
1.02.01.14.0البذور الزيتية

0.00.20.39.6اخلضر
0.01.52.07.9الفاكهة

0.00.117.09.4التمور
0.00.20.00.6حلوم محراء

0.00.30.00.0حلوم الدواجن
0.00.00.03.2األلبان
0.00.00.04.7البيض

املصدر: مجعت وحسبت من املوقع اإللكرتوني ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، FAOSTAT، 2019م.
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أ - سالمة الغذاء:
يعترب توفري الغذاء بالكمية والنوعية الالزمتني للنشاط والصحة من أهم مكونات مفهوم األمن الغذائي 
الذي تتبناه املنظمة العربية للتنمية الزراعية. ومما ال شك فيه أن مراقبة الغذاء لضمان  مطابقته  لشروط 
سالمته ومواصفاته وخلوه من  كافة أنواع ملوثات الغذاء  اليت ميكن أن جتد طريقها  للغذاء   تعترب من  
أهم خطوات  ضمان توفري  الغذاء بالكمية والنوعية الالزمتني لنشاط  وصحة املواطن العربي، خاصة يف 
ظل تعدد مصادر تلوث الغذاء حاليًا )التلوث بالبكرتيا والفريوسات، والتلوث الكيمائي( أكثر من أي 
العربية جهودًا حثيثة إلحداث تطوير نوعي وكمي يف منهجية وسياسات  الدول  وتبذل  وقت مضى. هذا 

توفري الغذاء اآلمن للمواطن العربي. 
ازداد االهتمام بسالمة الغذاء يف الوقت الراهن من قبل اهليئات واملنظمات الدولية سواء املعنية بإنتاج الغذاء 
أو بصحة املستهلك، أو حبركة التجارة الدولية للغذاء أو االتفاقات الدولية املعنية بصحة احليوان والصحة 
والصحة النباتية، وذلك لضمان متتع اإلنسان بالصحة اجليدة، واالستفادة من الغذاء الذي يتناوله، والوقاية 

من أسباب األمراض املنقولة بالغذاء ومن حاالت التسمم اليت تؤثر بصورة مباشرة على صحة اإلنسان.  
تركز املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف براجمها ومشروعاتها على تعزيز مفهوم سالمة الغذاء يف الدول 
العربية كأحد مرتكزات األمن الغذائي العربي، وضمانًا حلرية التجارة الدولية والبينية وتسهيل حركة 
تبين  العربي من خالل  املستهلك  فنية، وحرصًا على صحة وسالمة  الغذاء دون عوائق  التجاري يف  التبادل 

برامج للسيطرة على األمراض النباتية واحليوانية العابرة للحدود.
الغذاء فحسب، بل كانت وما  برامج سالمة  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  األمر على تبين  ال يقتصر 
زالت املنظمة جزءًا ال يتجزأ من احلراك العاملي احلالي بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
العربية  واملنظمة  العربي  االقتصادي  التكامل  إدارة  واملتمثلة يف  العربية،  الدول  العامة جلامعة  واألمانة 
التجارة واملعروفة باسم  العربية لسالمة األغذية وتسهيل  املبادرة  الصناعية والتعدين يف تنفيذ  للتنمية 
SAFE ،وذلك بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية، حيث يتمثل دور املنظمة يف منصب نائب رئيس 

الفريق العربي املتخصص يف سالمة الغذاء، حيث تشمل  هذه املبادرة  مخس مبادراٍت فرعيٍة هي :

جمموعة عمل تقييم قدرات أنظمة الرقابة على األغذية من أجل حتديد أولويات برامج تنمية   .1
القدرات البشرية واملؤسسية.

جمموعة عمل تعزيز املشاركة العربية يف أعمال الدستور الغذائي.  .2
جمموعة عمل تقييم املخاطر الغذائية يف املنطقة العربية.  .3

جمموعة عمل نظام اإلنذار العربي السريع للغذاء واألعالف.  .4
جمموعة عمل حنو شهادات مشرتكة للواردات والصادرات الغذائية يف املنطقة العربية.  .5

ب - احتياجات السكان من السعرات احلرارية والربوتني والدهون:
قدرت االحتياجات االستهالكية من السعرات احلرارية والربوتني والدهون يف املنطقة العربية يف عام 2018م  

بنحو )436.71( مليار كيلو كالوري و)12.25( ،مليون طن بروتني و)12.56( مليون طن دهون. 
%( من حجم االحتياجات  ر إنتاج املنطقة العربية - من خمتلف السلع الغذائية الرئيسية -  حنو )61.50  يوفنّ
وحنو  الربوتني،  من  الكلية  االحتياجات  حجم  من   )%67.51( وحنو  احلرارية،  السعرات  من  الكلية 

)40.61%( من حجم االحتياجات الكلية من الدهون، كما هو موضح يف اجلدول رقم ) 25.2(.  
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جدول رقم )25.2( االحتياجات  االستهالكية لسكان  املنطقة العربية من السعرات احلرارية  والربوتني والدهون لعامي 

2017 و2018م  )سعرات حرارية: مليار كيلو كالوري، الربوتني: مليون طن، الدهون: مليون طن(

20172018البيان
معدل التغري بني عامي 2017 و2018 

)%(

االحتياجات الكلية لسكان املنطقة 

العربية

 2.40 436.71 426.47كالوري
 2.42 12.25 11.96بروتني
 2.36 12.56 12.27دهون

املتاح من  إنتاج  املنطقة العربية
 )2.28( 268.85 275.12كالوري

 0.85 8.27 8.20بروتني
 3.45 5.10 4.93دهون

العجز
 11.13)168.11()151.27(كالوري

5.85)3.98()3.76(بروتني
 1.63)7.46()7.34(دهون

نسبة االكتفاء الذاتي )%(
).470( 61.50 64.53كالوري

).157( 67.51 68.59بروتني
 .105 40.61 40.19دهون

 ) ( األقواس تشري إىل قيمة سالبة.
املصدر:  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية  العربية، اجمللد )38(، 2019م،                  

.)Technical Factors for Agricultural Commodities  (    :منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

ت - نقص التغذية:
أشارت  بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة - وذلك حبسب ما ورد يف تقرير حالة األمن الغذائي 
والتغذية يف العامل 2018م - إىل زيادة عدد الذين يعانون من النقص التغذوي إىل حنـو )821( مليون نسمة  

)أي حوالي واحد من كل تسعة أشخاٍص يف العامل(.
-  واليت تعاني منها بعض دول  وتتمثل مشاكل سوء التغذية - حسب وكاالت األمم املتحدة املتخصصة 
النساء ،وهذا  الدم لدى  الزائد والبدانة والتقزم لدى األطفال وفقر  الغذائي واهلزال والوزن  النقص  العامل يف 
الدول، وإىل عدم االستقرار املستمر يف  األغذية يف بعض   املقدرة يف احلصول على  يوضح  مدى ضعف 

املناطق اليت تعاني من النزاعات، وكذلك  األحوال املناخية القاسية.
%( يعانون  كما أشار التقرير إىل أن ما يقارب )151( مليون طفل دون سننّ اخلامسة - أو أكثر من )22 
من التقزم يف عام 2017م، ويصاب أكثر من  )50( مليون طفل دون سننّ اخلامسة يف العامل باهلزال، كما 

يعاني ما يزيد على  )38( مليون طفل دون سننّ اخلامسة من الوزن الزائد.
 وتشري بيانات اجلدول )26.2( على مستوى الدول العربية إىل  أن نسبة السكان ناقصي التغذية بلغت يف   
%(، كما حيتوي اجلدول على  %( وأدناها يف الكويت بأقل من  )2.5  أعلى مستوياتها يف اليمن )34.4 
لدى  والبدانة  الزائد،  والوزن  والتقزم  اهلزال  الذين يعانون من  باألطفال دون سن اخلامسة  البيانات اخلاصة 

البالغني، باإلضافة إىل انتشار فقر الدم بني النساء يف سن اإلجناب .

جدول رقم )26.2( احلالة الراهنة للتغذية يف املنطقة العربية والعامل عام 2018م   

انتشار قصور التغذية ) 2015 الدولة
-2017()% من إمجالي السكان(

البدانة لدى البالغني)%( 
2016

عدد النساء يف سن اإلجناب الالتي 
يعانني من فقر الدم )%(2016

13.533.434.7األردن
2.529.927.8اإلمارات
28.742.0البحرين
4.927.331.2تونس
4.726.635.7اجلزائر

6.929.3جزر القمر
19.712.232.7جيبوتي

5.535.042.9السعودية
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انتشار قصور التغذية ) 2015 الدولة

-2017()% من إمجالي السكان(
البدانة لدى البالغني)%( 

2016
عدد النساء يف سن اإلجناب الالتي 

يعانني من فقر الدم )%(2016

25.27.430.7السودان
25.833.6سوريا

6.944.4الصومال
27.723.327.5العراق

5.422.938.2سلطنة عمان
33.927.7قطر

37.023.8>2.5الكويت
10.931.331.2لبنان
31.832.5ليبيا
4.831.128.5مصر

3.925.636.9املغرب
11.311.337.2موريتانيا

34.414.169.6اليمن
10.712.832.8العامل

 -
.)% %( والعامل )9.1  مؤشر انتشار انعدام األمن الغذائي احلاد2015 -2017 )% من إمجالي السكان( متوفر بيانات فقط لكلٍ   من مصر  )10.1 

%( وسلطنة ُعمان  مؤشر الرضاعة الطبيعية اخلالصة للرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهٍر)%( 2017 متوفر بيانات فقط لكٍل من السودان ) 54.6   -
.)% %( والعامل )43  %( واليمن )9.7  %( وموريتانيا )41.4  %(ومصر )39.5   32.8(

%( والكويت  %( وسلطنة ُعمان )7.5  مؤشر األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من اهلزال )%(2017 متوفر بيانات فقط لكل من السودان ) 16.3   -
.)% %( والعامل )7.7  %( واليمن )16.3  %( وموريتانيا )14.8  %( ومصر )9.5   3.1(

مؤشر األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من التقزم )%( 2017 متوفر بيانات فقط لكٍل من السودان ) 38.2 %( وسلطنة ُعمان )14.1 %( والكويت   -
.)% %( والعامل )22.9  %( واليمن )46.5  %( وموريتانيا )27.9  %( ومصر )22.3   4.9(

%( والكـويت  األطفال دون سنة اخلامسة الذين يعانون من الوزن الزائد )%( 2017م متوفر بيانات فقط لكٍل من السودان ) %3( وسلطنة ُعمان )4.4   -
.)% %( واليمن )%2 ( والعامل )6  %( وموريتانيا )1.3  %( ومصر )15.7   6(

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2018م .

ث - األمناط الغذائية يف الدول العربية:
خيتلف منط استهالك الغذاء يف املناطق احلضرية  عادًة عنه يف املناطق الريفية لعدة عوامل منها: املستوى 
االقتصادي واالجتماعي والتعليمي ونوع  األغذية املتوفرة، باإلضافة إىل اعتماد اجملتمعات الريفية على 
الزراعة أو الرعي كمصدر أساسي للدخل. كما حيدد املوقع اجلغرايف للمنطقة منط استهالك الغذاء 
فيها، فالدول املطلة على البحار غالبًا ما يتناول سكانها املنتجات البحرية، يف حني تعتمد الدول اليت ال 
تطل على البحار على املنتجات احليوانية. ويعكس املتاح لالستهالك النمط الغذائي السائد يف املنطقة 
العربية، حيث  شكلت جمموعة احلبوب حنو )42.8 %(  من إمجالي املتاح لالستهالك يف الوطن العربي من 
السلع الغذائية الرئيسية لعام 2018م ،ومثلت  نسبة مساهمة كٍل من حاصالت اخلضر والفاكهة واأللبان 
لت   %( على الرتتيب، وشكنّ %( و)9.4  %( و)10.8  املتاح لالستهالك حنو )17.2  ومنتجاتها يف  إمجالي 

%( من إمجالي املتاح لالستهالك عام 2018م. باقي اجملموعات السلعية الغذائية األخرى ما نسبته )19.8 

الغذاء : 4 حمور  استقرار   -  2  -  2
يركز حمور استقرار )استدامة( الغذاء على مفهومني لالستدامة وفقًا لألفق الزمين: 

األول: استدامة الغذاء يف املدى القصري: وتعتمد على استقرار أسعار الغذاء، وحتسني دخول األفراد، وزيادة 
اإلنتاج ،واحلد من فقد وهدر الغذاء، ودعم الغذاء.

الثاني: استدامة الغذاء  يف املدى الطويل: وذلك من خالل النمو االقتصادي، واستدامة اإلنتاج واحملافظة 
على املوارد الطبيعية ومتكني املنتج الصغري مبا يف ذلك املرأة الريفية من خالل  إنشاء مشروعات صغرية 

ومتوسطة مدرة للدخل وداعمة لألمن الغذائي.  
وميكن الوقوف على اجتاهات استدامة الغذاء من خالل املؤشرات التالية:
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1 املخزون اإلسرتاتيجي من بعض السلع الغذائية:  -  4  -  2  -  2

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 
أوىل أولويات صناع القرار سواء على املستوى العربي أو العاملي السيما بعد األزمات العاملية اليت حدثت يف 
اآلونة األخرية. وترتاوح فرتة اخلزن االسرتاتيجي للسلع الغذائية الرئيسية  يف الدول العربية  ما بني )3( أشهٍر 

إىل )12( شهرًا. 

ويشري اجلدول رقم )27.2( إىل أن حجم املخزون العاملي من احلبوب والبذور الزيتية والسكر ارتفع يف عام 
%( للحبوب اخلشنة، ويرجع ذلك إىل زيادة اإلنتاج  %( لألرز و)39.81  2018م بنسب تراوحت ما بني )7.18 
من هذه احملاصيل يف عام 2018م مقارنة بعام 2016م نتيجة  للتحسن يف معدالت تساقط األمطار وزيادة 
يف  الغذائية  السلع  بعض  من  املخزون  حجم   )28.2( رقم  اجلدول  ويوضح  احملاصيل.  بهذه  املزروعة  املساحة 

2018م(.  - بعض الدول العربية خالل الفرتة )2016 

جدول رقم )27.2( حجم املخزون من احلبوب والسكر يف العامل  خالل الفرتة 2016 -2018م  )مليون طن(

معدل التغري )%(201620172018السلعة

702.9718.7852.921.34مجلة احلبوب
245.2258.2268.29.38القمح

289.1291.3404.239.81احلبوب اخلشنة
168.5169.2180.67.18األرز

87.491.395.59.27السكر
املصدر: املوقع اإللكرتوني ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

2018م(  )مليون طن(  - جدول رقم )28.2( حجم املخزون من احلبوب يف بعض الدول العربية  ملتوسط الفرتة )2016 

الشعرياحلبوب اخلشنةالذرة الرفيعةالذرة الشاميةاألرزالقمحمجلة احلبوبالدولة

0.90.50.0040.4تونس

5.53.71.30.0051.70.4اجلزائر 

73.10.43.53.2السعودية

3.00.71.0السودان

0.30.3سوريا

0.80.60.20.1العراق

0.040.05ُعمان

0.050.040.01قطر

0.630.035لبنان

6.84.60.61.51.6مصر

7.05.60.71.30.6املغرب

0.190.060.070.06اليمن

832.7262.1170.2345.78.9399.728.4العامل
املصدر: التقارير القطرية الواردة للمنظمة من الدول، 2018م، واملوقع اإللكرتوني ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.
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اليت تؤثر سلبًا على استدامة الغذاء: العوامل  2 بعض   -  4  -  2  -  2
أ -  التصحر والتعرية والبيئة الزراعية وأثرها على استدامة اإلنتاج:

تعكس  حيث  )اهلكتار(،  املساحة  وحدة  إنتاجية  على  تؤثر  اليت  العوامل   أهم  من  املتغريات  هذا  تعترب 
التغريات السنوية يف إنتاجية اهلكتار حالة استدامة األغذية. تنتشر ظاهرة التصحر يف املنطقة العربية 
يف مساحات كبرية من األراضي الرعوية والزراعية. وتتفاوت خصائص التصحر من بلد آلخر سواًء من حيث 
العوامل املسببة هلا )الرياح أو املياه أو التملح أو غريها( أو من حيث حدتها )من تصحر خفيف إىل حاٍد جدًا( 
بالرياح  الرتبة  العربية يف اجنراف  البلدان  التصحر يف  أهم  عوامل  املتضررة. تتمثل  املساحات  أو من حيث 
للرتبة،  اجلائر  واالستغالل  والرعي  الزراعي،  الصرف  سوء  بسبب  باملياه  تشبعها  نتيجة  ومتلحها  وباملياه، 
والزحف العمراني، وتراجع الغطاء النباتي الطبيعي نتيجة نقص املياه إما بسبب الدورات الطبيعية للجفاف 
أو بسبب هبوط منسوب املياه اجلوفية )نتيجة الضخ اجلائر(. ويتفاوت تأثري هذه العوامل ودرجة التصحر من 
بلد آلخر. ففي مصر يعترب متلح األراضي وتشبع الرتبة من أهم العوامل اليت تؤدي إىل  التصحر، بينما تعترب 
العامل  الرياح  العراق، يف حني تعترب  التصحر يف  %( من  الرتبة ومتلحها سببًا  حلوالي )60  ظاهرة تصلب 
%( من التصحر. من جانب آخر، تتفاوت املساحات املتأثرة بالتصحر من  األهم يف سوريا إذ تتسبب حبوالي )64 
بلد آلخر، حيث تبلغ هذه املساحة حوالي )93( مليون هكتار يف السودان وحوالي )40( مليون هكتار يف 

العراق وحوالي )31( مليون هكتار يف اليمن وحوالي )14( مليون هكتار يف اجلزائر.

قامت معظم الدول العربية - يف إطار تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر -  بإعداد برامج وطنية 
تأهيل  وإعادة   ، القدرات  ،وبناء  الرملية  الكثبان  لتثبيت  عديدة  مشروعات  تتضمن  التصحر  ملكافحة 
املراعي وحتسني إدارتها واحلفاظ على موارد املياه واألراضي، ومواءمة إدارتها مع سياسة التنمية املستدامة  
وتتطلب مكافحة  التمويل.  نقص  بسبب  تعثر  املشروعات  هذه  تنفيذ  أن  إال  والرقابة.  التقييم  وكذلك 
التصحر قيام الدول العربية بإيالء االهتمام الكايف ملواجهة هذه الظاهرة من خالل وضع وتنفيذ سياسات 
متكاملة  وبرامج عمل إلدارة موارد املياه واألراضي، تكفل احلفاظ عليهما واستدامتهما، لتفادي اخلسائر 
يف  والربامج  السياسات  هذه  تأخذ  أن  مبكان  األهمية  من  أنه  كما  واالجتماعية.  السكانية  والتبعات 
االعتبار اخلربات احمللية املرتاكمة واألعراف والتقاليد املتوارثة اخلاصة باستغالل املراعي والغابات، وإدارة 
األراضي واحلفاظ عليها وعلى موارد املياه، وأن يتم إشراك السكان املعنيني يف اقرتاح ووضع وإقرار هذه 
السياسات من أجل ضمان االلتزام بها وتنفيذها. وأن ُتدعم هذه السياسات بالتمويل الالزم لضمان تنفيذها 
املعيشية  ملواصلة االستغالل  املتأثرين لضمان عدم جلوئهم حتت ضغط احلاجة  من جهة ودعم السكان 

املفرط للموارد بصورة تساهم يف زيادة رقعة التصحر من جهة أخرى)1(.

ب - مؤشر التنمية املستدامة لإلجهاد املائي:
أهداف  مؤشرات  من    6.4.2 )مؤشر  املائي  لإلجهاد  املستدامة  التنمية  مؤشر  إىل   )7.2( رقم  اخلريطة  تشري 
التنمية املستدامة 2030(، ونسبة استخدامات املياه يف الزراعة من إمجالي االستخدامات على مستوى الدول 
العربية وفقًا للسنوات املتاحة واملشار إليها يف اخلريطة. ويهدف مؤشر التنمية املستدامة لإلجهاد املائي إىل 
تقييم مستوى استخدامات املياه العذبة كنسبة من موارد املياه العذبة املتاحة مع العلم  أن هذا املؤشر يأخذ 
ووفقًا  املائية.  اإليكولوجية  النظم  على  للحفاظ  الالزمة  واملستويات  العذبة  املياه  تدفقات  االعتبار  بعني 

1 ( صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي املوحد، 2018م.
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%( فيها، حيث   آلخر بيانات متاحة  تشري إىل تفاقم اإلجهاد  املائي يف )15( دولة عربية حيث يزيد على )70 
%( يف كٍل من  %( بالكويت، بينما يقل هذا املؤشر عن )70  %( بُعمان و)2002  تراوح ما بني )84.71 
 )% %( واملغرب )49.68  %( والصومال )24.53  %( وموريتانيا )13.24  %( وجيبوتي )6.27  جزر القمر )0.83 

 .)% %( ولبنان )58.79  والعراق )54.13 

بني  ما  تراوحـــت   االستخدامات  إمجالي  من  الزراعــــة  يف  املياه  استخدام  نسبة  أن  أيضًا  اخلريطة  وتبني 
)15.79 %( و)59.01 %(  يف كٍل من: جيبوتي والبحرين ولبنان وجزر القمر واألردن والكويت وفلسطني 
والسعودية  ومصر  وتونس  اجلزائر  من  كٍل  يف   )% و)88.42   )%  67.14( بني  ما  تراوحت  بينما  وقطر، 
والعراق  واليمن  موريتانيا  من  كٍل  يف   )%  90( على   وتزيد  وُعمان،  واملغرب  وسوريا  وليبيا  واألمارات 

والسودان والصومال.

ومن األهمية مبكان أن تواصل تفاقم اإلجهاد املائي سيكون له تأثري على نظم اإلنتاج الزراعية مع زيادة 
الزراعة  املياه يف قطاع  استخدام  الصدد، فإن حتسني كفاءة  املتاحة. ويف هذا  املائية  املوارد  الضغط على 
الغطاء  حيتاجها  اليت  املثلى  الري  مياه  ات  كمينّ توفنّر  اليت  وخباصة  احلديثة  الري  نظم  استخدام  خالل  من 
النباتي، ووضع سياسات زراعية مالئمة حسب املوارد األرضية واملائية املتاحة بكل دولة، سيكون هلما  

انعكاسات إجيابية يف التقليص من اإلجهاد املائي.

خريطة رقم )7.2( مؤشر التنمية املستدامة لإلجهاد املائي )هدف 6.4.2(  ونسبة استخدامات املياه يف الزراعة من 
إمجالي االستخدامات

املصدر: حسبت ومجعت من قبل خرباء املنظمة العربية للتنمية الزراعية من  بيانات املوقع اإللكرتوني ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
)الفاو(، 2019م.
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ت - تغري املناخ : 
يف ظل الظروف املناخية اجلافة السائدة، والنقص احلاد يف املياه، واالعتماد الكبري على زراعة األراضي 
اجلافة ونظم اإلنتاج الزراعي والغذائي دون املستوى األمثل يف املنطقة العربية، من املتوقع أن يكون لتغري 
إن  الغذائي.  األمن  املنطقة وعلى  الرئيسية يف  االقتصادية  القطاعات  املدى على  آثار سلبية بعيدة  املناخ 
اجلفاف الشديد واملتكرر الذي مل يسبق له مثيل قد زاد بالفعل من حدوث اجملاعات وانعدام األمن الغذائي، 
وفقدان سبل العيش واحلياة. يف غياب مقاييس التكيف من املتوقع حدوث اخنفاض بنسبة )%30( يف 
%( مع زيادة من )3( إىل  غلة احملاصيل مع زيادة من )1.5( إىل )2.5( درجة مئوية يف درجة احلرارة إىل )60 
2080 يف  %( حبلول عام   25( إىل   )%  15( بنسبة  املطرية  الذرة  مئويٍة. ستنخفض حماصيل  درجاٍت   )4(
مشال إفريقيا يف ظل زيادة درجة احلرارة 3 درجاٍت مئويٍة. أدى التأثري املشرتك للتحول يف املناطق املناخية 
الزراعية وارتفاع درجات احلرارة إىل موسم منو أقصر ملدة أسبوعني يف اجلزء الشرقي من منطقة البحر األبيض 
املتوسط. سيكون هذا أيضًا مصحوبًا بقدرة أقل على التنبؤ يف ظل املمارسات الزراعية اخلاطئة اليت تؤدي 
إىل انعدام األمن الغذائي يف املنطقة العربية، وهناك حاجة إىل توفري اإلغاثة الفورية اليت تقدر بنحو مليار 

دوالر أمريكي للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي، واليت من شأنها أن تنمو يف املستقبل.

ث - النمو املستدام يف  االستثمار الزراعي: 
بذلت الدول العربية جهودًا كبريًة 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. 
تكون  اليت  واالجتماعية  والسياسية  واالقتصادية  القانونية  األوضاع  جممل  االستثمار  مبناخ  ويقصد 
جلذب  مغرية  وإعفاءات  وتسهيالت  مزايا  العربية  الدول  غالبية  ومتنح  االستثمار.  فيها  يتم  اليت  البيئة 

االستثمارات األجنبية وخباصة اإلعفاءات الضريبية اليت تصل أحيانًا إىل 15 عامًا. 

للتنمية  العربية  املنظمة  قامت  املشرتك جبهود مقدرة يف هذا اجملال، حيث  العربي  العمل  تقوم منظمات 
2025(، والربنامج الطارئ لألمن   - الزراعية بإعداد إسرتاتيجية التنمية الزراعية املستدامة للعقدين )2005 
املشروعات  من  العديد  بتنفيذ  الزراعي  واالستثمار  لإلمناء  العربية  اهليئة  تقوم  وكما  العربي،  الغذائي 

املرتبطة بتحقيق األمن الغذائي العربي. باإلضافة إىل  املبادرات العربية حول االستثمار الزراعي. 

يعتمد مستقبل االستثمار الزراعي والغذائي يف البالد العربية على مدى النجاح يف تطبيق اإلصالحات 
االقتصادية واحتواء نتائجها السلبية من خالل الربامج االجتماعية، ومدى القدرة على التعامل مع املتغريات 
العربية  التجارة  منطقة  بتنفيذ  االلتزام  خالل  من  االقتصادي  النشاط  وتدويل  العوملة  تزايد  عن  النامجة 
احلرة التزامًا جديًا وصواًل إىل السوق العربية املشرتكة. كما أنه يعتمد على مدى القدرة على حتريك 
آليات التمويل العربية من صناديق ومؤسسات مالية ومصرفية لتوسيع نشاطها ليشمل القطاع اخلاص، 
نظرًا للدور الكبري الذي يضطلع به حاليًا يف التنمية االقتصادية العربية، وكذلك دور احلكومات يف 
استكمال وسائل الربط التجاري واالتصاالت واملواصالت يف املنطقة العربية تيسريًا النتقال السلع واألفراد 

ولتبادل املعلومات، فضال عن أهمية جذب التقنيات األجنبية من خالل املشاريع املشرتكة.
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3
لسياسات االقتصادية الكلية والزراعية المؤثرة 

في تحقيق األمن الغذائي 
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 السياسات االقتصادية الكلية والزراعية  املؤثرة يف  حتقيق األمن الغذائي 
تعرف السياسة االقتصادية على أنها تشريع أو قانون لتنظيم النشاط االقتصادى، واهلدف النهائي ألي سياسة 
هو حتقيق الكفاية والعدل أو تعظيم الفائدة من النشاط االقتصادى، وبالتالي حتقيق أكرب قدر ممكن 
من الرفاهية االقتصادية للمجتمع. ويتم عادة وضع أو رسم السياسة االقتصادية بناًء على استطالع آراء 

املستهدفني فى الدولة حتى يتسنى التأكد من تطبيقها بدرجة مقبولة .
ويتطلب جناح السياسة االقتصادية األخذ يف االعتبار مدى إمكانيتها يف حتقيق األهداف املنشودة منها  
القيم  مع  توافقها  ومدى  السائدة،  السياسية  والظروف  املتاحة،  االقتصادية  واإلمكانات  املوارد  ضوء   يف 
والعادات والتقاليد اجملتمعية، وإمكان تنفيذها يف ظل املوارد البشرية واإلدارية املتاحة للمجتمع. وجتدر 

اإلشارة إىل أن منطقة التقاطع بني هذه احملددات األربعة تعترب جمال عمل واضعي السياسات.
تتضمن السياسة االقتصادية جمموعة من السياسات املالية والنقدية واليت ميكن تطبيقها يف األنشطة  
الغذائي  األمن  حالة  حتسني  تطبيقها  من  الدول  تستهدف  اليت  والتجارية  واخلدمية  والصناعية  الزراعية 
املباشر على حتسني مستوى  األثر  ذات  السياسات  إحدى  الزراعية هي  السياسة  أن  وبالرغم من  لسكانها. 
التجارية  القطاعية  السياسات  إىل  إضافة  والنقدية(  )املالية  االقتصادية  السياسات  أن  إال  الغذائي،  األمن 
والصناعية،...اخل( تعترب ذات تأثري قوي على حالة األمن الغذائي سواء من حيث تقاطعها مع منطقة عمل 
أهداف  لتحقيق  االقتصادية اخلصبة  البيئة  البعض لتشكل  أو تكاملها مع بعضها  الزراعية،  السياسة 

األمن الغذائي.
ركز هذا اجلزء من التقرير على سياسات حتسني مستوى األمن الغذائي يف بعض الدول العربية، من حيث 
األهداف واإلجراءات اليت تتخذها الدول العربية لتحقيق هذه األهداف، واجلهات املنوط بها تنفيذ تلك السياسات 

على مستوى كل حمور من حماور األمن الغذائي، وفقًا ملا توفر من بيانات بعض الدول العربية:

:)Food availability( أواًل- سياسات حمور كفاية اإلمدادات الغذائية

أ. سياسات يف املدى القصري:

السياسة السعرية للمدخالت واملنتجات الزراعية:

تهدف تلك السياسة إىل حتقيق االستقرار يف أسواق مدخالت اإلنتاج الزراعي )تقاوي – أمسدة – مبيدات،...
اخل( وكذلك املنتجات النهائية، وختتلف اإلجراءات املتبعة بني دولة وأخرى كما يلي :

اجلهة املنوط بها التنفيذاإلجراءاتالدولة

تونس

على  و2018   2017 سنيت  خالل  احملسنة  احلبوب  بذور  دعم    ·
التوالي حوالي 6.5 مليون دينار و 7.7 مليون دينار، بقصد تشجيع 

املزارعني على استعمال البذور احملسنة وحتسني إنتاجهم.
·  دعم أسعار مياه الري املوجهة للحبوب بنسبة 50 %.

ة  وزارة الفالحة واملوارد املائينّ
والصيد البحري.

ُعمان

ملنتجي  2017م  أكتوبر  يف  الزراعي  التأمني  نظام  تدشني   مت    ·
حماصيل اخلضروات، والبيوت احملمية اخلاصة بإنتاج اخلضروات، 
املتوقعة، واآلفات  املناخية غري  األنواء  الناجتة من  املخاطر  لتغطية 

الوبائية احليوية.

وزارة الزراعة والثروة 
السمكية.

فلسطني

·  التأمني ضد املخاطر يتم من خالل برامج:
1 - تعويض املزارعني املتضررين من الكوارث الطبيعية .

2- مساعده املزارعني املتضررين من إجراءات االحتالل االسرائيلي  
)قيمة الربناجمني 17,000,000 $(.

3- االسرتداد الضرييب للمزارعني )ضريبة القيمة املضافة ( على 
مستلزمات اإلنتاج الزراعي.

وزارة الزراعة.

تقرير أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي



55
املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2 0 1 8
اجلهة املنوط بها التنفيذاإلجراءاتالدولة

لبنان

توزيع بعض املبيدات واألدوية واملصايد والفرومونات واألمسدة    ·
على املزارعني. 

للمزارعني  وشعري  قمح  من  احلبوب  من  احملسنة  البذور  تأمني    ·
بأسعار تشجيعية.

·  شراء شتول مصدقة ونصوب زيتون وأصناف جديدة من األشجار 
املثمرة، وتوزيعها على املزارعني.

وزارة الزراعة،
مصلحة األحباث العلمية 
الزراعية بتمويل من قبل 

احلكومة اللبنانية .

·  توزيع مقننات مسادية للمزارعني. مصر
وزارة الزراعة. ·  تقديم القروض امليسرة للمزارعني.

اليمن

·  يتم دعم املزراعني مبدخالت اإلنتاج الزراعي كالبذور واألمسدة 
واآلالت الزراعية.

بتنفيذ  الزراعي  اجملال  يف  العاملة  املنظمات  بعض  تقوم  كما    ·
مدخالت  تقديم  مثل  الصغار  املزارعني  لدعم  األنشطة  بعض 

اإلنتاج الزراعي كالبذور واألمسدة.  

وزارة الزراعة والري.

ب - سياسات يف املدى املتوسط:

السياسات السعرية وسياسات املخزون اإلسرتاتيجي:

تهدف تلك السياسات إىل حتقيق االستقرار يف أسعار املنتجات الزراعية وتوفري خمزون إسرتاتيجي آمن من 
اإلنتاج احمللي، وختتلف اإلجراءات املتبعة بني دولة وأخرى كما يلي :

اجلهة املنوط بها التنفيذاإلجراءاتالدولة

لبنان

من   - دائم   وبشكل   - بالكامل  املنتج  احمللي  القمح  شراء    ·
املزارعني بأسعار تشجيعية حتقق نسبة معينة من الربح، وتسلم 

القمح للمطاحن بأسعار خمفضة.
·  شراء كامل الكمية املنتجة من الشعري.

·  شراء الشمندر السكري والتبغ بشكل متقطع.

تتحمل وزارة االقتصاد 
والتجارة فروق األسعار.

مصر

مثل:  اإلسترياتيجية  للمحاصيل  التوريد  أسعار  عن  اإلعالن    ·
القمح و الذرة  واألرز وقصب السكر وبنجر السكر.

املزارعني باألسعار املعلنة، بينما يتم  يتم شراء القمح فقط من    ·
تداول الذرة واألرز يف حدود األسعار املعلنة، وليس للدولة دور يف 
إلزام أية  فئة بالشراء وفقًا للسعر املعلن. أما قصب السكر وبنجر 
السكر فيتم الشراء طبقًا لسعر التعاقد الذي تلتزم به شركات 

السكر وفقًا للعقود املربمة مع املزارعني.

يف حالة القمح: وزارة 
الزراعة – وزارة التموين.

يف حالة قصب وبنجر 
السكر: شركات 

السكر.

ج. سياسات يف املدى البعيد:
السياسات التجارية:

تتمثل يف السياسات التجارية السائدة )القيود اجلمركية وغري اجلمركية( ملراقبة األسواق ومنع املمارسات 
السيئة )االحتكار،  املضاربة، الغش، ... اخل(.وتهدف إىل التأثري على أسعار السلع الزراعية واحملافظة على 

جودة الغذاء، وختتلف اإلجراءات املتبعة بني دولة وأخرى كما يلي:

تقرير أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
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ُعمان

اتفاقية  إىل  رمسيًا  السلطنة  انضمت  15يناير2017م  بتاريخ 
رقم  السلطاني  املرسوم  مبوجب  ،وذلك  1995م  لعام  احلبوب  جتارة 
العامة  اهليئة  يف  ممثلة  السلطنة  تكون  وبذلك  )5/2017م(، 
العاملي،  احلبوب  جملس  يف  عضوًا  الغذائي  واالحتياطي  للمخازن 
يصدرها  اليت  البيانات  على  احلصول  من  اهليئة  بذلك  ومتكنت 
احلبوب،  أسعار  حول  والشهرية(  واألسبوعية  )اليومية  اجمللس 
باإلنتاج واالستهالك وحجم  املتعلقة  والتنبؤات  التوقعات  وكذلك 

املخزون العاملي من احلبوب.

وزارة التجارة والصناعة.

على مصر الضرائب  وخفض  اجلمركية،  والرسوم  التعريفات  خفض 
االستهالك.

وزارة الزراعة – وزارة 
التموين.

:)Accessibility(  ثانيًا-  سياسات حمور القدرة على احلصول على األغذية
أ - سياسات املدى القصري:

سياسات الدعم:
تهدف إىل توجيه بعض السلع املدعمة من احلكومة الستيفاء حمتويات السلة الغذائية حسب اإلمكانيات 

لتحقيق األمن الغذائي واحلفاظ على صحة املواطن والوقاية من أمراض سوء التغذية:

اجلهة املنوط بها التنفيذاإلجراءاتالدولة

تونس

الفالحية  األضرار  جلرب  صندوق  إحداث  إقرار  مت   ،2017 عام  يف    ·
آثار  من  الكربى  الزراعات  ليؤمن  املتضررين،  الفالحني  ومساعدة 
من  البحري  الصيد  وكوارث  الزراعات،  على  ة  الطبيعينّ الكوارث 
الفيضانات والثلوج وتأثري اجلفاف على تربية املاشية وأشجار الزيتون 
بالوسط واجلنوب، مع حتديد املساهمة السنوية للدولة يف حدود 20 
مليون دينار، ومبساهمة الفالحني، وسيفعل الصندوق سنة 2019. 

وزارة الفالحة واملوارد 
ة والصيد البحري. املائينّ

الدولة وكذلك اجلزائر اإلنتاج احمللي من احلبوب واأللبان مدعم من طرف    ·
سعر البيع.

ُعمان

·  تقوم احلكومة حاليًا بدعم أسعار كٍل من األرز والسكر والطحني  
والتخزين  النقل  تكاليف  حتمل  خالل  من  األزمات،  وقت  وخاصة 
البيع  عند  الربح  هامش  فروقات  بدفع  تقوم  كما   ، السلع  لبعض 

للمستهلك )كما هو احلال بالنسبة للسكر واألرز(. 
·  تثبيت أسعار الطحني املنتج من قبل شركة املطاحن العمانية فهي 

حتى اآلن ثابتة حتى عندما ترتفع أسعار القمح عامليًا. 

وزارة التجارة والصناعة.

من فلسطني ·  مت دعم القطاع الزراعي خالل العام 2018 م )$150,000,000( 
خالل التمويل احلكومي والدول املاحنة.

من لبنان احمللي  القمح  شراء  خالل  من  األفران،  يف  الدقيق  دعم  سياسة 
املزارعني بأسعار تشجيعية وتسليمه للمطاحن بأسعار خمفضة.

االقتصاد  وزارة  تتحمل 
والتجارة فروق األسعار.

مصر

مثل:  التموين  بطاقات  خالل  من  الغذائية  للسلع  الدعم   سياسة    ·
السكر والزيوت ودقيق القمح واخلبز.

·  سياسات توزيع الغذاء.
·  ترشيد االستهالك الغذائي على مستوى األسرة واجملتمع واستمرار 

مراجعة نظام الدعم الغذائي.
·  حظر الصادرات من سلع الغذاء الرئيسية ، أو رفع الضرائب التصديرية 

عليها.
الفئات  ضمن  واألفراد  لألسر  الغذائية  واملساعدات  املعونات  تقديم    ·

املستهدفة.

وزارة التجارة والصناعة-
وزارة التموين.

تقرير أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
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ب -  سياسات املدى املتوسط والطويل:

سياسات دعم الصادرات:
تهدف إىل توجيه بعض السلع املدعمة من احلكومة الستيفاء حمتويات السلة الغذائية حسب اإلمكانيات 
لتحقيق األمن الغذائي واحلفاظ على صحة املواطن والوقاية من أمراض سوء التغذية كما هو موضح  أدناه 

:

اجلهة املنوط بها التنفيذاإلجراءاتالدولة
بالصادرات من خالل توفري تونس دعم القدرات البشرية ملركز النهوض    ·

تدريب عن ُبعد.
الفالحية واملكونات الطبيعية ومواد  حتفيز تصدير املنتجات    ·

التجميل واملواد شبه الطبية.
·  إعفاءات لبعض الصادرات التونسية على غرار زيت الزيتون والتمور 

واخلمور ومعجون الطماطم.

وزارة التجارة.

السلع فلسطني تبادل  وتسهيل  لتعزيز  ثنائية،  جتارية  اتفاقية   17 توجد    ·
التجارية وإلغاء احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية على أساس 

املنفعة املتبادلة بني الطرفني.

وزارة التجارة.

·  وضع مستويات تعريفية مرنة ومتغرية على الواردات.مصر
·  وضع مستويات مرنة ومتغرية لدعم الصادرات أو الضرائب عليها.

وزارة التجارة والصناعة - 
وزارة التموين.

: )Food Safety( ثالثًا- سياسات حمور  نوعية وسالمة األغذية
هدف السياسة احملافظة على نوعية وسالمة األغذية.

أ - املدى القصري:

اجلهة املنوط بها التنفيذاإلجراءاتالدولة
·  مراقبة احملالت املفتوحة للعموم واملواد الغذائية يف كافة املراحل )املواد تونس

اإلجراءات  اختاذ  مع  والعرض(  واخلزن  والنقل  الصنع  وظروف  األولية 
الالزمة على غرار رفع العينات وإجراء التحاليل بصفة دورية.

·  التقصي الوبائي لألمراض املنقولة عن طريق األغذية.
العمل  بوسائل  الصحة  حلفظ  اجلهوية  واملخابر  املصاحل  تدعيم    ·

الضرورية لتحسني التغطية وتدعيم القدرة التحليلية.
·  تدعيم القدرات الفنية لإلطارات العاملة يف جمال الصحة البيئية.

·  تدعيم اإلطار القانوني والرتتييب يف إطار مواءمة التشريع الوطين مع 
التشريع األوروبي والعاملي.

وزارة الصحة.

·  توجد العديد من الربامج التوعوية وبرامج محاية املستهلك  من ضمنها ُعمان
التخزين  ومعايري  والفاكهة،  اخلضروات  شراء  جمال  يف  التوعية 
السليم لألغذية ، االستخدام اخلاطئ لزيوت الطبخ وخماطره الصحية،  
التوعية للمحافظة على جودة وسالمة اللحوم ،والتعرف على البيض 

الطازج من البيض الفاسد.

اهليئة العامة حلماية 
املستهلك، واجلمعية 

العمانية حلماية 
املستهلك.

·  نظام الرقابة على األغذية ضعيف، حيث توجد ثغرات يف الرقابة على فلسطني
املسماه  املناطق  على  السيطره  وعدم  االحتالل  بسبب  الغذاء  سلسلة 

)ج( والقريبة من اجلدار واملستوطنات.

وزارة الزراعة  - وزارة 
االقتصاد الوطين - وزارة 

الصحة - مؤسسة 
املواصفات واملقاييس 

- وزارة احلكم احمللي  - 
وزارة الرتبية والتعليم 

العالي. 

تقرير أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي



املنظمة العربية للتنمية الزراعية

58

2 0 1 8
اجلهة املنوط بها التنفيذاإلجراءاتالدولة

الصناعية، لبنان والبحوث  الزراعية،  العلمية  لألحباث  خمتربات  وجود    ·
وخمترب مركزي  لبحوث احلبوب والدقيق واخلبز. 

·  مراقبة إنتاج املطاحن. 
·  إجراء الفحوصات اجلرثومية والكيميائية. 

الغذائية،  املواد  وتصدير  واسترياد  إلنتاج  الصحية  الشروط  وضع    ·
الصحي  التسجيل  بهدف  واملتابعة  الكشف  برامج  إىل  باإلضافة 

للمصانع وتدريب املراقبني. 
·  قيام املراكز الزراعية املنتشرة على مستوى كل قضاء )28 مركزًا 
الفنية  والرقابة  الغذاء  إنتاج  معامل  على  الصحي  للكشف  زراعيًا( 
مع  بالتعاون  الغذائية   باملواد  اخلاصة  واملستودعات   املصانع  على 

املديريات املركزية.
·  مراقبة استرياد وتصدير احليوانات احلية ومشتقاتها )اللحوم بأنواعها، 
البيطرية،التوابل  األدوية  والبيض،  احلليب  مشتقات  األمساك، 

العلفية (.

وزارة الزراعة - وزارة 
الصناعة - عدة وزارات 
وإدارات ومجعيات ذات 

صلة بسالمة الغذاء.

·  تطبيق معايري الصحة.مصر
·  سن القوانني والتشريعات.

·  التوعية واإلرشاد لزيادة الوعي الصحي لدى املواطنني.
·  تعزيز دور منظمات اجملتمع املدني.

وزارة الصحة
ووزارة الزراعة.

·  محاية السالمة والصحة العامة والبيئة.اليمن
اليمن  داخل  واملسوقة  واجملهزة  املنتجة  األغذية  مجيع  على  الرقابة    ·
،واألغذية املستوردة مبا يف ذلك أماكن إنتاج وجتهيز وتسويق الغذاء 

والعاملني.
صالحيتها  ومدى  الغذائية  للمواد  واجلودة  املواصفات  على  الرقابة    ·

لالستهالك اآلدمي. 

وزارة التجارة والصناعة - 
للمواصفات  العامة  اهليئة 
الزراعة  وزارة   - واملقاييس 

والري.

ب - املدى املتوسط:

اجلهة املنوط بها التنفيذاإلجراءاتالدولة
·  تتدخل وزارة الصحة يف مراقبة سالمة الغذاء من خالل متابعة املواد تونس

الغذائية من مرحلة اإلنتاج إىل مرحلة التوزيع، ومراقبة حاالت التسمم 
الغذائية. 

التحاليل  تأمني  تتوىل  الصحة،  حلفظ  جهويًا  خمربًا   22 يوجد    ·
اجلرثومية الروتينية للمياه واملواد الغذائية بكامل اجلمهورية.

·  خمرب حتاليل املياه واملواد الغذائية مبعهد باستور بتونس العاصمة.
·  خمرب املعهد الوطين للتغذية والتقنية الغذائية. 

خمرب وطين جديد حلفظ الصحة والذي سيكون مرجعًا للمخابر    ·
اجلهوية حلفظ الصحة ويتوىل تأمني التحاليل الدقيقة للمياه واملواد 

الغذائية.

وزارة الصحة.

العامة العراق الصحة  خمترب  احملافظات.2-  يف  العامة  الصحة  خمتربات   -1
الوقاية من االشعاع.  4- خمترب   . التغذية   3- معهد حبوث  املركزي. 

5- اجلهاز املركزي للتقيس والسيطرة النوعية. 6- الرقابة الدوائية.
·  إجراء الفحوص املخربية يف خمتربات خاصة بسالمة الغذاء، املخترب ُعمان

املركزي ) العدد 1( ، املختربات الفرعية )عددها 8(، ومراكز حبوث 
وخمتربات  الزراعي،  واحلجر  البيطرى،  واحلجر  احليوانية،  الصحة 

صحة األحياء املائية، ومركز ضبط جودة األمساك.

وزارة الزراعة والثروة 
السمكية.
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اجلهة املنوط بها التنفيذاإلجراءاتالدولة
·  يوجد عدد من املختربات منها: املخترب املركزي للصحة العامة.فلسطني

·  املخترب املركزي لسالمة الغذاء.
·  املخترب املركزي البيطري.  

وزارة الصحة الفلسطينية
ووزارة الزراعة 

الفلسطينية.

التدقيق يف مواصفات السلع املستوردة واملصدرة  وإجراء الفحوص لبنان   ·
من  للتأكد  املختربات  يف  العينات  من  كبرٍي  عدٍد  على  املخربية 

خلوها من األمراض واآلفات اليت تشكل خطرًا على الصحة العامة. 

وزارة الزراعة بالتعاون مع 
الوزارات ذات الصلة.

بعنصر مصر البلدي  اخلبز  دقيق  تعزيز  برنامج  تطبيق  يف  االستمرار    ·
احلديد ومحض الفوليك.

·  اعتبار زيت بطاقة التموين من السلع املناسبة لتعزيزه بفيتامني ) أ ( 
لعالج اخنفاض معدالت استهالك الفيتامني فى الغذاء، عالوة على 

أن التعزيز يستهدف الفئات األكثر احتياجًا.

توجد ثالثة خمتربات خمتصة بسالمة الغذاء هي:اليمن
خمرب ميكروبيولوجي األغذية.   -

خمترب املنتجات الغذائية.  -

خمترب املنتجات الزراعية.  -
ضمان سالمة وجودة املنتجات الغذائية.  -

 - والصناعة  التجارة  وزارة 
للمواصفات  العامة  اهليئة 
الزراعة  وزارة   - واملقاييس 

والري.

ج - املدى الطويل:

اجلهة املنوط بها التنفيذاإلجراءاتالدولة

تونس

·  تتوىل إدارة حفظ صحة الوسط ومحاية احمليط املوجودة  بوزارة 
الصحية تستهدف  للمراقبة  برامج عمل سنوية  الصحة، إعداد 
الوحدات  أكثرمن ألف منشأة ذات صبغة غذائية مبا يف ذلك 
واملساحات  واألسواق  اجلماعية  واملطاعم  والفنادق  الصناعية 

التجارية الكربى.

وزارة الصحة.

2010 العراق لسنة   )1( بالرقم  املستهلك  حبماية  خاص  قانون  يوجد    ·
مقر أو منشور يف جريدة الوقائع العراقية.

جملس الدولة -  وزارة الصحة 
والبيئة، دائرة الصحة العامة. 

مجيع ُعمان بتغطية  ليقوم  الغذاء  وجودة  سالمة  مركز  إنشاء  مت    ·
مراحل السلسلة الغذائية من خالل املركز.

الغذاء،  وجودة  سالمة  مركز 
وزارة الزراعة والثروة السمكية، 
اهليئة  والصناعة،  التجارة  وزارة 

العامة حلماية املستهلك.

لبنان
·  إنشاء نظام مستدام لرصد تلوث األغذية، بهدف تقييم األغذية 
حبسب درجة تعرضها ملخاطر التلوث وحتسني إجراءات التفتيش 

لضمان سالمة الغذاء.
وزارة الزراعة.

مصر

والتغذية  للغذاء  القومية  السياسة  تطبيق  وتقييم  مراجعة    ·
والصادرة عن وزارة الصحة عام 2007 .

·  تعزيز اهلياكل التنظيمية للرقابة على األغذية.
الصحي،  والصرف  النظيفة،  املياه  لألطفال،  الصحية  · احلالة 

واحلالة التغذوية لألمهات.

وزارة الصحة.
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:)Stability(  رابعًا-  سياسات حمور استدامة اإلمدادات الغذائية

املدى املتوسط والطويل :

تهدف   هذه  السياسات إىل حتقيق االستقرار يف اإلمدادات الغذائية  وكما موضح أدناه :

اإلجراءاتالدولة
اجلهة املنوط بها 

التنفيذ

تونس

غري  أو  مربدة  خمازن  توجد  وال  طن،  ألف   16 بسعة  واحدة  صومعة  إنشاء  · مت 
مربدة.

بالنسبة  احلبوب  ديوان  طريق  عن  إسرتاتيجية  خمزونات  تكوين  · يتم 
التجارة  وديوان  النباتية  للزيوت  بالنسبة  للزيت  الوطين  والديوان  للحبوب 
اجملامع  طرف  من  تعديلية  خمزونات  تكوين  يتم  كما  للسكر.  بالنسبة 
والبيض واحلليب  األخرى، كالبطاطا  للمنتوجات  بالنسبة  املشرتكة  املهنية 

واللحوم.
· يف إطار احلفاظ على دميومة توفري الغذاء للبالد ، فقد مت توخي سياسة تعتمد 
على تطوير اإلنتاج مع تكوين خمزون من هذه املواد ال يقل عن شهرين بالنسبة 
للحبوب وشهرين ونصف بالنسبة للسكر و الزيت النباتي املدعم بكمية يف 

حدود 26 ألف طن ملدة شهرين.

الديوان الوطين 
للحبوب والديوان 

الوطين للزيت 
وديوان التجارة 

للسكر.

اجلزائر
· مت إنشاء عدد 39 صومعة، وخمازن مربدة خالل الفرتة 2017 -   2018م.

· يتم ختزين املنتوج احمللي من احلبوب )خاصة القمح بنوعيه( و كذلك احلليب، 
واسترياد الكميات الالزمة  لتغطية احتياجات السكان.

ُعمان

·  يغطي املخزون فرتات متفاوتة وفقًا لطبيعة السلع ،كما أن هناك حدًا أعلى 
وحدًا أدنى ملستوى املخزون ترتاوح بني خمزون استهالك شهر لبعض السلع إىل 

سنة لسلع أخرى.
 )24 21(، وغري مربدة )عددها  إنشاء صوامع غالل وخمازن مربدة )عددها  مت    ·

خالل عام 2018.

اهليئة العامة 
للمخازن 

واإلحتياطي 
الغذائي.

لبنان
إلزام املطاحن اآللية بتدبري خمزون احتياطي يكفي االستهالك احمللي ملدة     ·

ثالتة أشهٍر على األقل.
· توجد صوامع غالل وخمازن، وال توجد خمازن مربدة.

وزارة االقتصاد 
والتجارة.

مصر
الغذائية )سياسات  السلع  من  االحتياطية  املخزونات  دعم ورفع كفاءة نظام    ·

املخزون االسرتاتيجي(.
·  تطور السعات التخزينية وبناء الصوامع / خمازن األغذية.

وزارة التموين. 

·  مت إنشاء 8 صوامع بسعة 580 ألف طن، وال توجد خمازن مربدة أو غري مربدة.اليمن
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4
جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تحسين 

أوضاع األمن الغذائي العربي
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الفصل الرابع 

جهود املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف حتسني أوضاع األمن الغذائي العربي
نستعرض ضمن هذا اجلزء من التقرير بعضًا من جهود املنظمة العربية للتنمية الزراعية خالل عام 2018م 

يف جماالت حتسني أوضاع األمن الغذائي العربي كما يلي:

أواًل - املشروعات القومية والقطرية واملشرتكة:
-  مشروع حصاد املياه يف املناطق اجلبلية )البحريات اجلبلية( مجهورية مصر العربية:  1

واصلت املنظمة عملها يف إقامة حبريات جبلية بغرض حصاد املياه وإعادة تغذية اخلزان اجلويف يف مناطق 
خمتلفة يف سيناء ،لتوفري املياه الالزمة للشرب والري والزراعة ولتوطني السكان احملليني مبنطقة سانت 
2018م عدد  كاترين ووادي فريان جنوب سيناء - مجهورية مصر العربية.  وقد نفذت املنظمة خالل عام 

)25( حبريًة ، باإلضافة إىل البحريات السابقة ليبلغ إمجالي البحريات املنفذة  )202( حبرية جبلية.

-  مشروع شبكة الري احلديثة يف منطقة أمبيكيت حلواش موريتانيا:  2
توريد  ومت  املشروع،  هلذا  املوريتانية  احلكومة  من  واملخصصة  هكتارًا   )20( مساحة  على  املشروع  نفذ 

وتركيب الشبكة.

-  مشروع تنمية موارد املياه يف دولة فلسطني “إنشاء آبار جلمع مياه األمطار “:  3
نفذت املنظمة إنشاء عدد )20( بئرًا .

-  مشروع نشر تقانات زراعة القمح والذرة الشامية املروية يف الدول العربية:  4
قامت املنظمة بتوزيع عدد )635( فراطة ذرة تبلغ طاقتها اإلنتاجية الكلية )952.5طن/ساعة(، ولزيادة 
مصر  جبمهورية  األراضي  واستصالح  الزراعة  وزارة  مع  بالتنسيق  املنظمة  قامت   الفراطات  تلك  كفاءة 
العربية باختاذ اإلجراءات حنو توفري عدد )35( حمرك ديزل لرتكيبها على عدد من الفراطات بواقع  )25( 
الوجه  حمافظات  بعض  على  توزع  حمركاٍت  و)10(  البحري  الوجه  حمافظات  بعض  على  توزع  حمركًا 

القبلي.

العواسي والعارضي احملسنة: - نشر ساللة أغنام   5
اجلافة  املناطق  لدراسات  العربي  املركز  وخرباء   املنظمة  خرباء  بني  مشرتكًا  اجتماعًا  املنظمة  عقدت 
واألراضي القاحلة )أكساد( بالقاهرة يف أكتوبر 2018م، لبحث إمكانية االستفادة من مزرعة املنظمة 
يف حمطة دير عال باململكة األردنية اهلامشية يف عمليات التحسني الوراثي لسالليت العواسي والعارضي، 
وقد مت االتفاق على مشروع مشرتك بني املنظمتني يباشر فيه العمل مبقر احملطة، حيث مت االتفاق على 

ختصيص 100 ألف دوالر أمريكي من كل طرف وجيري الرتتيب للبدء يف تنفيذ مكونات املشروع .

-  رصد وحتليل التطورات السنوية يف الزراعة والثروة السمكية  واألمن الغذائي  يف الوطن   6
العربي:

ويف إطار هذا املشروع نفذت املنظمة عددًا من األنشطة نوجزها فيما يلي:
.  إعداد تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي 2017 •

.)  إعداد الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية اجمللد )37 •
.)  إعداد الكتاب السنوي لإلحصاءات السمكية اجمللد )11 •

 • عقد اجتماع لضباط اتصال املنظمة بدول املشرق العربي وشبه اجلزيرة العربية.
 • عقد االجتماع التشاوري الثالث حول تقييم ورصد مستويات األمن الغذائي .

 • بناء القدرات العربية يف جمال مجع املعلومات اإلحصائية واألمن الغذائي.
• AOADSTAT. إنشاء منظومة اإلحصاء اإللكرتونية 
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-  تعزيز القدرات يف جمال استخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف تتبع   7
أوضاع القطاع الزراعي والسمكي:

عن  االستشعار  باستخدام  األراضي  تدهور  وتقييم  مراقبة  حول  القومية  التدريبية  الدورة  املنظمة  نفذت 
بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، املنعقدة يف  اخلرطوم  مجهورية السودان خالل الفرتة  22/7/2018-15م، 
فلسطني،  عمان،  سلطنة  العراق،  الصومال،  اجلزائر،  تونس،  البحرين،  األردن،  من  مشاركًا    )13( لصاحل 

لبنان، ليبيا، مصر واليمن.

الزراعية والسمكية: -  استخدام نظم االتصاالت يف نشر املعلومات والتقنيات   8
مت تنفيذ األنشطة التالية:

التنمية املستدامة، واليت مت  املعلومات واالتصال يف  التدريبية القطرية يف جمال توظيف نظم  الدورة   -
الكوادر  من  كادرًا   )19( لصاحل  11-2018/11/13م،  من  الفرتة  خالل  عمان  سلطنة  يف  تنفيذها 

العاملة يف وزارة الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان.
ورشة العمل القطرية يف اإلرشاد الزراعي ودوره يف حتقيق التنمية الزراعية املستدامة،  واملنفذة يف   -
19-2018/11/22م،لصاحل عدد )28( من  مدينة عمان- اململكة األردنية  اهلامشية خالل الفرتة من 

الكوادر  العاملة يف وزارة الزراعة باململكة األردنية اهلامشية.

- بناء قدرات الصيد:   9
نفذت املنظمة، يف إطار هذا املشروع، األنشطة التالية:

- حلول( واليت عقدت، يف  - معوقات  )أساسيات  البحري  القطرية يف جمال االستزراع  التدريبية  الدورة   -
القاهرة خالل الفرتة 5-2018/8/9، لصاحل عدد )23( من الكوادر العاملة يف وزارة الزراعة يف مجهورية 

مصر العربية.
الدورة التدريبية القطرية يف جمال تقانات الصيد احلديثة وآثارها على جودة املنتجات لفائدة )20(   -

كادرًا من وزارة الزراعة بوالية البحر األمحر، مجهورية السودان خالل الفرتة 16-2018/12/20م.

املائية: - تربية األحياء   10
قت املنظمة اإلجنازات التالية: يف إطار هذا املشروع حقنّ

إنتاج حنو )10( ماليني زريعة البلطي بوزن 2 جرام. تأتي هذه الزريعة من عدد )17774( من األمهات   -
موزعة على )169( هابة مت تسكينها يف 4 أحواٍض.

بيع 2000 كيلوجرام من أمساك املائدة كناتج ثانوي للمشروع.  -
توزيع عدد )2( مليون من اإلصبعيات يف حبريات سد وادي حسيب وسد اإلنقاذ وسد الربتة وسد السليت   -

وحبرية كنجر  يف مجهورية السودان.
تنفيذ عدد )3( دوراٍت تدريبيٍة قطريٍة يف كٍل من السودان والبحرين يف جمالي أمراض وصحة األمساك   -

واالستزراع السمكي .

11 - مشروع الشبكة العربية لرتبية األحياء املائية:
– 2037م )مسودة أولية(   2017 إعداد اخلطة التنفيذية لإلسرتاتيجية العربية لرتبية األحياء املائية 

وتوزيعها على الدول العربية إلبداء الرأي بشأنها.

البحريات العذبة: 12 - مشروع تعزيز املخزون السمكي يف 
يف إطار هذا املشروع وبالتنسيق مع وزارة الثروة احليوانية والسمكية يف مجهورية السودان، قامت 
املخزون  لتغذية  ،وذلك  النقي  البلطي  أمساك  من  إصبعية   )2,000,000.00( عدد  بتوفري  املنظمة 
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السمكي يف املسطحات املائية يف كٍل من: حبريات سد وادي حسيب وسد اإلنقاذ وسد الربتة، وسد 

السليت، وحبرية كنجر .

13 - مشروع تشجيع االستثمار يف اإلنتاج والتصنيع والتسويق  الزراعي والسمكي يف الوطن 
العربي:

تقديم ورقة علمية بعنوان االستثمار يف األمن الغذائي يف الوطن العربي ضمن فعاليات املؤمتر العربي   -
السادس لالستثمار يف األمن الغذائي ،بدولة اإلمارات ،خالل الفرتة 14 – 15 / 2018/11م .

تقديم ورقة علمية بعنوان الشراكة ما بني القطاع العام واخلاص لتحقيق أهداف التنمية املستدامة   -
ضمن فعاليات املؤمتر املصريف العربي السنوي لعام 2018 م يف مدينة بريوت، لبنان، خالل الفرتة 15- 

16 نوفمرب 2018م.

النخيل: 14 - مشروع الرتويج ملشروعات سلسلة قيمة 
جيري العمل على استكمال أربعة مشروعاٍت يف إطار إسرتاتيجية تطوير خنيل التمر يف املنطقة 

العربية.

الزراعي العربي: 15 - مشروع تشجيع  التكامل 
قامت املنظمة بإعداد وثائق مشروعات يف عدٍد من اجملاالت ذات األولوية )صحة احليوان ـ حصاد مياه 
األمطار والسيول، والتنمية الزراعية الريفية املتكاملة( وجيري العمل على الرتويج هلذه املشروعات  

لدى مؤسسات التمويل العربية والدولية.

16 - مشروع املواصفات االسرتشادية  للمنتجات السمكية:
إلصدار  متهيدًا  السمكية  للمنتجات  االسرتشادية  املواصفات  إلعداد  البيانات  جبمع  املنظمة  تقوم 

املواصفة االسرتشادية.

العابرة للحدود وطرق  - املشروع اإلقليمي الستقصاء ورصد ومكافحة األمراض احليوانية   17
الوقاية منها:

قامت املنظمة بتنفيذ العديد من األنشطة نوجزها فيما يلي:
واإلنذار  الوبائية  اخلرائط  إعداد  حول  العمل  رأس  وعلى  إقليمية   و  قومية  دورة   )23( عدد  تنفيذ  مت   -
املبكر ملرض اإلجهاض املعدي )الربوسيللوزس(، ومرض محى الوادي املتصدع، ويف جمال إدارة املخاطر 
لألمراض احليوانية العابرة للحدود، واملمارسات اجلديدة يف حاالت الطوارئ، وإدارة املختربات وتطبيق 
تونس،  البحرين،  األردن،  من:  متدرٍب   )100( حنو  منها  واستفاد   ،)ISO 17025( القياسية  املواصفة 
اجلزائر، الصومال، السعودية، السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطني، قطر، لبنان، ليبيا، املغرب، 

مصر، موريتانيا، اليمن والقمر املتحدة.
تنفيذ عدد )15(  دورة تدريبية قطرية يف جمال  تصميم املسوحات الوبائية وحتليل املعطيات لألمراض   -
املمارسات  للحدود ويف جمال  العابرة  لألمراض احليوانية  املخاطر  إدارة  الثالثة، ويف  جمال  احليوانية 
اجليدة يف حاالت الطوارئ لألمراض احليوانية العابرة للحدود، استفاد منها كوادر فنية من  كٍل من  

البحرين - السعودية - السودان- سلطنة عمان - مصر - جزر القمر - قطر.
إعداد دراستني األوىل حول تقييم املختربات البيطرية  يف الدول العربية، والثانية حول تقييم  الوضع   -

الراهن ملراكز إنتاج اللقاحات البيطرية يف الدول العربية لزيادة طاقاتها اإلنتاجية.
جاري العمل يف إعداد إسرتاتيجية عربية لألمراض احليوانية العابرة للحدود لتنسجم مع اإلسرتاتيجية   -

العاملية لصحة احليوان.
مت إعداد ثالث وثائق ملكافحة األمراض احليوانية وذلك على النحو التالي:  -

العربية  املنطقتني  يف  للحدود  العابرة  احليوانية  األمراض  ملكافحة  اإلقليمي  الربنامج   وثيقة   -
واإلفريقية  لتحسني كفاءة جتارتهما يف احليوانات احلية ومنتجاتها.
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يف  الصغرية   اجملرتات  طاعون  ملكافحة واستئصال مرض  الوطنية  للربامج  الفين  الدعم  مشروع   -

بعض  الدول العربية واإلفريقية.
كفاءة  لتحسني  السودان  مجهورية  يف  للحدود  العابرة  احليوانية  األمراض  مكافحة  مشروع    -

جتارتها يف احليوانات احلية ومنتجاتها.
مع  التعاقد  مت  أن  بعد  خمربية  مستلزمات  التالية  الدول  تسليم  مت  البيطرية:  املستلزمات  توزيع   -
الشركات املوردة للدول )األردن - اإلمارات - البحرين - تونس- اجلزائر -  فلسطني - قطر- لبنان- ليبيا- 

املغرب - موريتانيا  والقمر املتحدة (.
تقديم استشارات فنية للدول العربية يف جمال تطوير إجراءات احلجر البيطري والفحص التشخيصي   -

السريع لآلفات واألمراض يف املنافذ، ومسح مرض السل البقري ومكافحته واستئصاله.
عقد االجتماع الثاني للجنة التوجيهية.  -

- دعم نشاطات املرأة يف جمال تربية اجلاموس:  18
بالوجه  قنا وسوهاج   توزيع عجالت عشار يف حمافظيت  املشروع من جناح يف  ملا حققه هذا  استمرارًا 
القبلي،  ويف خالل عام 2018م وما قبله  وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصالح األراضي يف مصر- 
ومبوجب عقد اتفاق بني املنظمة ووزارة الزراعة ومجعية املنايف و طبقًا لبنود عقد االتفاق املربم بني 
املنظمة واملستفيدين يتم استالم الوالدات بواقع عدد )2( والدة لكل رأس من اجلاموس العشار ويتم 
تسليمها إىل مجعية املنايف إلعادة التوزيع لإلناث - مت استالم  )60(  والدة  ووزعت  على  املستفيدات 

يف حمافظيت أسيوط وسوهاج مبا يعادهلا جاموس عشار .

املاعز للمساهمة يف توفري دخل مستدام لألسر الفقرية يف اململكة األردنية  19 - مشروع تربية 
اهلامشية:

مت يف عام 2018م  تزويد وزارة الزراعة األردنية بـ 10 رؤوٍس من ذكور املاعز  املضربة )50  شاميًا( بغرض 
حتسني السالالت احمللية، كما مت بيع عدد 21 رأسًا من احليوانات للمزارعني يف منطقة املزرعة.

النباتية: الوراثية  -  الشبكة العربية للموارد   20
عقد االجتماع الدوري للشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية والشبكة العربية لإلدارة املتكاملة 
2018(، مبقر املنظمة يف اخلرطوم، حيث حبث االجتماع  للموارد الرعوية خالل الفرتة )11 – 12 /11/ 
اآللية اجلديدة لعمل الشبكات، ووقف على أهم التطورات يف جماالت  حفظ ومحاية املوارد الوراثية 
النباتية واملوارد الرعوية للشبكتني. وخرج هذا االجتماع جبملة من التوصيات الضرورية لعمل هاتني 
الشبكتني. وبلغ عدد املدخالت الوراثية حتى نهاية 2018م )79061( مدخل وراثي من كٍل من) األ
،موريتانيا  ،املغرب  ،ليبيا ،مصر  ،لبنان  ،فلسطني  ،قطر  ردن،اجلزائر،تونس،السعودية،سلطنة عمان 

وجزر القمر(.

الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة: - الشبكة العربية للموارد   21
إعداد  2018م،ومت  أكتوبر  شهر  خالل  بالقاهرة  وأكساد  املنظمة  خرباء  بني  مشرتك  اجتماع  عقد   -
وثيقتني واحدة ملشروع مشرتك بني املنظمتني لتطوير سالليت العواسي والعارضي مبحطة دير عال يف 
اململكة األردنية اهلامشية واألخرى لتطوير الثروة الغنمية يف الدول العربية، يدرج هلا لدى كٍل من : 

البنك اإلسالمي للتنمية والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي .
مت تدريب املنسقني الوطنيني على كيفية استخدام برجمية الشبكة.  -

االستمرار يف الرعاية والرتبية إلنتاج مضرب ماعز شامي /بلدي يف مزرعة املنظمة يف دير عال /األردن.  -

العربية لإلدارة املستدامة للموارد الرعوية: - الشبكة   22
عقد االجتماع الدوري للشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية والشبكة العربية لإلدارة املتكاملة   -
2018(، مبقر املنظمة يف اخلرطوم، ومبشاركة عدد )14(   /11/ 12  - للموارد الرعوية خالل الفرتة )11 
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من اخلرباء واملنسقني املختصني يف الدول العربية. حيث حبث االجتماع اآللية اجلديدة لعمل الشبكات 
ووقف على أهم التطورات يف جماالت  حفظ ومحاية املوارد الوراثية النباتية واملوارد الرعوية بهدف دمج 

الشبكتني،وخرج هذا االجتماع جبملة من التوصيات الضرورية لعمل هاتني الشبكتني .
مت إعداد النسخة النهائية من مسودة اإلسرتاتيجية العربية لإلدارة املستدامة للموارد واجملتمعات الرعوية   -

. )2039 – 2019(
مت إطالق مشروع التقرير الدوري حول حالة املراعي واجملتمعات الرعوية يف الدول العربية، ومت تعميم   -

االستمارة القطرية على الدول العربية متهيدًا جلمعها وحتليلها إلعداد التقرير القومي.
املباشرة يف برجمة املوقع اإللكرتوني للشبكة وفق قاعدة البيانات املعتمدة عن حالة املراعي الطبيعية   -

واجملتمعات الرعوية يف الدول العربية.

23 - مشروع بناء القدرات يف جمال إدارة وتأهيل املراعي:
قومية  تدريبية  دورة  بتنفيذ  باجللفة  السهوب  لتطوير  السامية  احملافظة  مع  بالتعاون  املنظمة  قامت  
من  متدربًا  عدد)12(  فيها  وشارك  /4/2018م.   12 –  8 الفرتة  خالل  للمراعي  املتكاملة  اإلدارة  جمال  يف 
الشعبية  اجلزائرية  ،اجلمهورية  التونسية  ،اجلمهورية  اهلامشية  األردنية  اململكة  التالية:  العربية  الدول 

الدميقراطية،مجهورية السودان ،سلطنة عمان ودولة ليبيا.

24 - مشروع دعم اجلهود العربية يف جمال التنمية املستدامة  والتغريات املناخية )دعم تنفيذ 
اتفاقيات جيل اريو(:

مت تنفيذ ثالث دوراٍت تدريبيٍة قوميٍة يف جمال إعداد التقارير الوطنية يف جمال مكافحة التصحر ويف   -
جمال بناء القدرات التفاوضية للمفاوضني العرب يف جمال البيئة والدبلوماسية البيئية.

عقد لقاء تنسيقي لنقاط اتصال اتفاقية األمم املتحدة  حلماية التنوع البيولوجي  يف الدول العربية،   -
متهيدًا ملؤمتر األطراف يف شرم الشيخ نوفمرب 2018 م.

إعداد تقرير  تضمن  ملخصًا تنفيذيًا لتقارير الدول العربية املعروضة إمام جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية   -
األمم املتحدة ملكافحة التصحر خالل اجتماعها املقرر يف شهر يناير 2019.

إعداد مرئية حول تدهور األراضي  تنفيذًا لقرار جملس الوزراء العرب املسئولني عن شؤون البيئة القاضي   -
بأن يكون موضوع تدهور   األراضي  هو حمور دورة اجمللس املقررة يف أكتوبر 2018.

16 دولًة عربيًة، ومتنّ تكليف خبري مغربي  مجع دراسات قطرية حول واقع حتييد تدهور األراضي من   -
خمتص إلعداد تقرير شامل حول املوضوع يتم إصداره بشكل دوري كل عامني.

الرابع عشر التفاقية األمم املتحدة حول  شاركت املنظمة بفريق من خربائها املختصني يف مؤمتر األطراف 
التنوع البيولوجي، بشرم الشيخ/ مجهورية مصر العربية ، نوفمرب 2018.

ثانيًا: جهود املنظمة يف جمال التدريب:
العربية يف  الدول  من  متدربًا   )363( منها  استفاد  وإقليميًة  قوميًة  تدريبية  دورًة   )20( املنظمة  -  نفذت 

العديد من اجملاالت الزراعية والسمكية. 
- يف إطار التدريب القطري قامت املنظمة بالتعاون مع وزارات الزراعة يف الدول العربية بتنفيذ )56( دورًة 

تدريبيًة، استفاد منها )1281( كادرًا فنيًا.

ثالثًا: التعاون مع املنظمات واملؤسسات واملراكز العربية واإلقليمية والدولية:
مشل هذا التعاون خالل عام 2018م حنو  )114( فعالية، كما يلي:

- شاركت املنظمة يف إطار تعاونها مع املنظمات واهليئات العربية يف )95( نشاطًا وفعالية، كما شاركت 
فرصة  املنظمة  اغتنمت  والدولية.  اإلقليمية  واملؤسسات  املنظمات  مع  وفعالية  نشاطًا   )39( يف  املنظمة 
املشاركة   هذه  كانت  كما  وبراجمها،  بأنشطتها  والتعريف  رؤاها  لتقديم  احملافل  هذه  يف  مشاركتها 
كذلك فرصة للقاء عدٍد كبرٍي من املسئولني وجهات القرار على املستوى العاملي يف جماالت األمن الغذائي 
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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 :
2018م عددًا من االتفاقيات مع العديد من املؤسسات واملنظمات اإلقليمية ذات  وقعت املنظمة  خالل عام 

العالقة بالقطاع الزراعي، بلغت يف جمملها )52( اتفاقية.

خامسًا - عمل املنظمة كبيت للخربة العربية يف اجملال الزراعي والسمكي:
2018م   يف إطار التعاون مع املنظمات النظرية ومؤسسات التمويل العربية فقد نفذت املنظمة خالل عام 
اإلفريقية  الدول  لصاحل  إفريقيا  يف  االقتصادية  للتنمية  العربي  املصرف  من  بتمويل  تدريبيتني  دورتني 

وعلى النحو التالي:
املوجات  واستخدام  األبقار  عند  األجنة  نقل  جمال  يف  االصطناعي  التلقيح  حول  التدريبية  الدورة   -
للتلقيح  الوطين  املركز  مع  بالتعاون  الثانية(  )املرحلة  احليواني  التكاثر  جمال  يف  الصوتية  فوق 
دوٍل   )6  ( من  مشاركني   )10( لصاحل  -2018/04/15م   1 من  الفرتة  خالل  باجلزائر   االصطناعي 

إفريقيٍة ناطقة بالفرنسية )مالي، السنغال، بوروندي، طوغو، جزر الرأس األخضر، ساوتومي(.
باخلرطوم   للحدود،  العابرة  الفريوسية  لألمراض  املختربي  التشخيص  جمال  يف  التدريبية  الدورة   -
مجهورية السودان  ،خالل الفرتة 6/24-2018/7/5م  لصاحل )12( من كوادر دول إفريقية ناطقة 
باللغة االجنليزية )بتسوانا- مالوي- كينيا- غانا- سيشل- إريرتيا- إثيوبيا- ناميبيا- زامبيا- ليتو- 

غامبيا(.

مشروع الربنامج  القومي ملكافحة األمراض احليوانية العابرة للحدود:

تنفذ املنظمة الربنامج القومي ملكافحة األمراض احليوانية العابرة للحدود بالتعاون والتنسيق مع الصندوق 
االقتصادي واالجتماعي  وبتمويل من  العربي لإلمناء  والصندوق  العربية  االقتصادية  للتنمية  الكوييت 
األطراف الثالثة. واشتمل الربنامج على ثالثة مشروعاٍت قوميٍة 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 

ومنع انتشارها، ووضع أسس للتعاون والتنسيق بني الدول العربية يف هذا اجملال من خالل:
تطوير واعتماد إسرتاتيجية موحدة ملكافحة األمراض.  -

رفع كفاءة الكوادر البيطرية الوطنية  لتكون قادرة على الكشف املبكر لألمراض.  -
للحاالت  واملبكر  السريع  التشخيص  على  قادرة  لتكون  البيطرية  املختربات  وتأهيل  تطوير   -

املرضية  وتقييم جودة اللقاحات البيطرية.
تعميم تطبيقات األمن احليوي.  -

دعم نظم االستقصاء الوبائي لدى الدول  من أجل  إعداد اخلارطة الوبائية لكل مرض.  -
وخالل عام 2018م  مت تنفيذ مجيع األنشطة املدرجة يف خطة عمل الربنامج.

دراسة مشروع اجملمع الرائد حليوانات الغذاء  والزراعة ألغراض  الصادر  بوالية نهر النيل  بالسودان  
بالتعاون مع  حكومة  والية نهر النيل:

جممع  إلنشاء  واقتصادية  فنية  جدوى  دراسة  لتنفيذ  النيل  نهر  والية  والي  مع  عقدًا  املنظمة  وقعت 
حليوانات الغذاء والزراعة بهدف زيادة الصادرات من احليوانات ومنتجاتها.
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ويف إطار هذا املشروع قامت املنظمة بتنفيذ دراسة املشروع وأوصت الدراسة باعتماد عدد )6( مشروعات 
مجيعها ذات جدوى اقتصادية ومالية وستسهم إجيابًا يف حتقيق األمن الغذائي العربي يف حال تنفيذها 

وهي:
مشروع مسلخ ألغراض صادر حلوم الضأن والعجول واملاعز.   ·

والفرانكفورتر  واملارتاديال  والسجق  البريقر  إنتاج  اللحوم خمتص يف  ملنتجات  مشروع مصنع   ·
وقطعيات اللحوم املختلفة.

مشروع إنتاج و تصدير األعالف.   ·
مشروع تربية املاعز للصادر وللمسلخ.  ·

مشروع مزرعة ومصنع لأللبان.  ·
مشروع لدباغة اجللود.  ·

الدراسة التشخيصية للمقدرات  الزراعية و احليوانية  و السمكية  جملموعة دول الساحل  
اخلمس )حالة موريتانيا(:

يف إطار التعاون مع  املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف إفريقيا، عقدت املنظمة اتفاقًا لتنفيذ دراسة  
لتقييم وحتديد املوارد الزراعية واحليوانية والسمكية يف جمموعة دول الساحل اخلمس، )النيجر، تشاد، 
الدول اخلمس  القطريني يف  املنظمة جمموعة  من اخلرباء  اختارت   مالي،بوركينافاسو، موريتانيا(، وقد 
واختيار االستشاري الدولي، ومت إجناز الدراسة .وعقدت املنظمة عددًا من ورش العمل ملناقشة خمرجاتها، ومت 
إجازتها يف اللقاء اإلقليمي رفيع املستوى حول اعتماد الدراسة التشخيصية للمقدرات الزراعية واحليوانية 
والسمكية لدول جمموعة الساحل اخلمس، والذي عقد يف موريتانيا يوم 02/10/2018م، وحبضور األمانة 

العامة لدول الساحل والصحراء واملصرف العربي للتنمية االقتصادية يف إفريقيا وخرباء إعداد الدراسة. 

دراسة سلسلة خنيل التمر:

أجنزت املنظمة الدراسة ومت عرض نتائجها يف ورشة العمل اخلتامية لدراسة سلسلة القيمة لنخيل التمر 
يف املنطقة العربية و اإلطار اإلسرتاتيجي لتنمية وتطوير قطاع التمور بالدول العربية بالتعاون مع منظمة 
– املكتب اإلقليمي للشرق األدنى و مشال إفريقيا ،خالل الفرتة   األغذية و الزراعة لألمم املتحدة )الفاو( 

7 - 8 أكتوبر 2018م ، بالقاهرة – مجهورية مصر العربية.

تقرير أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
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املالحق

ملحق رقم )1( النسبة املئوية للمساحة الصاحلة للزراعة واملساحة الزراعية املستغلة والغابات واملراعي من املساحة اجلغرافية 
للوطن العربي عام 2018م )%(

الدولة

املساحة 
اجلغرافية

من إمجالي 
املنطقة 
العربية

املساحة 
الصاحلة 

للزراعة
املراعيالغاباتاملساحة الزراعية املستغلة

من املساحة 
اجلغرافية

من 
املساحة 

اجلغرافية

من املساحة 
الصاحلة 

للزراعة
من املساحة اجلغرافية

0.679.922.9229.411.0989.54األردن

0.621.091.0092.180.020.21اإلمارات

0.016.574.7973.000.800.00البحرين

1.2230.5228.0892.014.6629.14تونس

17.7418.533.6219.530.8313.72اجلزائر

0.0259.5150.1184.2116.029.93جزر القمر

0.170.090.0668.330.248.62جيبوتي

16.018.081.5919.690.4679.07السعودية

14.0538.9715.8640.6910.0925.55السودان

1.3832.8530.9694.243.1744.20سوريا

4.7569.202.353.409.8565.87الصومال

3.2629.867.0423.561.907.74العراق

2.310.460.3881.500.014.36عمان

0.0550.9126.4751.991.4832.22فلسطني

0.095.782.9150.380.034.32قطر

0.130.900.8695.800.357.65الكويت

0.0862.6726.0341.5413.108.95لبنان

13.100.870.7788.600.127.53ليبيا

7.466.843.9657.940.073.99مصر

5.2918.2212.9270.947.8934.96املغرب

7.683.850.338.460.2113.39موريتانيا

3.934.462.5757.631.0413.26اليمن

املنطقة 
العربية

100.0017.375.5231.782.7928.46

--42.1032.5577.32-العامل

املصدر:  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية  العربية، اجمللد )38(، 2019م.                 
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ملحق )2( األهمية النسبية ألعداد الثروة احليوانية وفقًا للنوع على مستوى الدول العربية والعامل عام 2018م 

الدولة
 مجلة أعداد الثروة

احليوانية )مليون رأس(
املاعز)%(األغنام )%(اجلاموس)%(األبقار )%(

 اجلمال
)%(

5.922.000.0075.5822.250.16األردن

5.031.260.0042.2247.109.42اإلمارات

0.0716.930.0055.6425.821.61البحرين

8.637.090.0075.8914.282.75تونس

35.665.010.0079.9213.971.11اجلزائر

0.3636.560.0046.1917.250.00جزر القمر

1.3522.120.0034.6537.985.25جيبوتي

12.923.180.0064.7028.323.80السعودية

109.4128.510.0037.8929.144.45السودان

16.634.880.0484.0010.800.28سوريا

38.2712.740.0037.0131.3618.90الصومال

13.0513.111.6673.5310.840.86العراق

3.5711.110.0016.9464.447.51عمان

1.015.980.0068.7525.040.23فلسطني

1.611.550.0065.7225.687.06قطر

0.982.990.0073.8322.051.12الكويت

1.186.920.0043.2149.850.02لبنان

4.194.210.0071.9820.623.19ليبيا

17.8426.3519.2530.4423.080.88مصر

28.8711.750.0071.9316.110.21املغرب

22.139.170.0049.8334.146.86موريتانيا

19.618.140.0044.5745.152.14اليمن

348.3115.651.0552.3826.154.77الوطن العربي

3993.6937.205.1030.4226.390.89العامل
املصدر:  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية  العربية، اجمللد )38(، 2019م.                 
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ملحق )3( األهمية النسبية للمساحة املزروعة من احملاصيل الزراعية من إمجالي املساحة املزروعة على مستوى الدول 
العربية والعامل عام 2018م

الدولة
إمجالي املساحة 
املزروعة )مليون 

هكتار(

احلبوب
احملاصيل 
السكرية

البذور 
الزيتية

الفاكهةاخلضرالبقوليات
الدرنات 
واجلذور

األعالف

من إمجالي املساحة املزروعة )%(

0.2623.310.0029.840.4046.0611.331.540.00األردن

0.082.910.000.009.3519.4547.970.190.00اإلمارات

0.000.000.000.000.2112.44146.080.040.00البحرين

4.5923.400.0436.841.943.308.770.550.07تونس

8.6243.910.006.241.466.587.231.720.00اجلزائر

0.1127.380.001.0216.201.2143.6815.597.03جزر القمر

0.140.460.110.004.953.650.800.000.58جيبوتي

0.8535.530.000.190.598.4515.402.180.00السعودية

29.9143.210.2522.101.821.600.920.210.24السودان

5.7333.960.3716.274.200.326.160.592.36سوريا

1.5016.910.375.015.922.121.420.711.12الصومال

3.0830.770.030.170.023.2420.410.310.01العراق

0.123.740.140.010.0118.9328.560.450.00عمان

0.1618.100.0054.100.9510.678.812.440.00فلسطني

0.031.180.000.000.128.368.880.000.00قطر

0.026.490.000.221.4537.6222.054.890.00الكويت

0.2721.850.0423.371.7612.5919.065.010.00لبنان

1.3615.060.0023.040.314.788.521.330.00ليبيا

3.9775.058.947.342.1617.9614.924.152.02مصر

9.1953.670.7511.483.201.576.110.690.00املغرب

0.3489.450.000.2931.791.483.111.130.00موريتانيا

1.3648.240.001.831.943.325.570.840.75اليمن

املنطقة 
71.5542.610.7416.452.313.665.620.860.46العربية

4848.5215.020.642.332.091.221.501.410.72العامل
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ملحق )4( إنتاجية احملاصيل الرئيسية على مستوى الدول العربية والعامل عام 2018م )طن /هكتار(

الذرة القمحاحلبوبالدولة
الشامية

الذرة 
الرفيعة 
والدخن

البذور البقولياتالبطاطسالشعرياألرز
الزيتية

قصب 
السكر

مشندر 
اخلضرالسكر

19.78--0.8038.655.113.31-1.070.839.600.56األردن*

17.01---8.0634.281.60-9.453.2112.230.80اإلمارات

36.90---0.63-------البحرين

70.9919.35-0.7017.701.060.30-0.51-1.362.00تونس

24.04--1.611.924.501.601.781.2131.421.101.60اجلزائر

13.57--0.872.99--4.390.001.29-1.61جزر القمر

7.38---0.32---2.000.00-2.00جيبوتي

18.02--6.7025.003.192.34-5.415.755.712.67السعودية

8.64-0.412.381.160.384.010.0012.050.911.3581.86السودان

48.4572.80-0.5019.350.901.49-0.901.093.332.02سوريا

3.72-0.310.6037.99--0.540.400.860.471.98الصومال

2.592.764.541.393.351.4026.981.392.6820.017.8414.01العراق

36.22-10.06--2.8639.53-5.093.988.572.89عمان

49.71--2.1230.691.441.33-2.753.110.810.00فلسطني

24.30---2.6211.806.24-6.612.4212.420.00قطر*

59.59--3.8294.1418.902.28-6.522.876.5726.34الكويت**

2.1424.581.781.8827.0024.3529.08-5.033.243.952.89لبنان

14.27--0.5219.511.720.65-1.111.212.241.32ليبيا

7.176.827.685.369.311.3026.103.0213.07113.4847.3025.08مصر

2.042.581.151.115.501.3029.820.591.0851.5567.1232.02املغرب

1.44--1.312.230.600.424.613.066.110.510.80موريتانيا

10.18--0.6219.000.761.67-0.671.401.080.50اليمن

1.702.826.180.458.231.2226.030.941.4898.1151.2520.84املنطقة العربية

4.073.445.891.114.663.1920.081.031.8470.9863.5919.58العامل

*الذرة الشامية يف األردن وقطر توزن خضراء وتدخل ضمن حماصيل اخلضر.
**البقوليات يف الكويت تزرع يف الصوب الزراعية وتوزن خضراء.
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2018م( )مليار دوالر(  - ملحق )5( قيمة الصادرات والواردات من السلع الغذائية الرئيسية خالل الفرتة )2015 

السلعة

الصادراتالواردات

201520162017**2018201520162017**2018

احلبوب 
22.7321.0124.1122.132.021.791.941.14والدقيق*

0.750.700.620.470.310.220.350.24البطاطس

4.435.377.204.641.411.812.040.61السكر

1.341.291.300.940.410.400.500.26البقوليات

2.181.491.241.270.390.600.650.80بذور زيتية

4.264.364.693.982.461.771.871.77زيوت نباتية

2.822.871.741.482.962.502.882.18اخلضر

6.385.973.003.434.694.684.483.57الفاكهة

النب والشاي 
5.245.135.033.560.910.650.810.49والكاكاو

0.950.841.350.860.270.220.480.23التوابل

مجلة السلع 
51.0749.0350.2842.7615.8314.6316.0011.29النباتية

4.433.914.022.041.651.261.430.49حيوانات حية

5.404.804.554.630.200.110.160.05حلوم محراء

4.543.913.933.250.210.310.220.05حلوم دواجن

9.608.048.206.462.802.452.520.57األلبان ومنتجاتها

0.510.490.550.520.120.060.090.03البيض

2.292.391.402.011.371.582.873.07األمساك

0.130.130.130.120.040.040.050.02العسل الطبيعي

مجلة السلع 
26.9023.6722.7819.036.395.817.344.28الغذائية احليوانية

منتجات غذائية 
16.0214.8616.316.22.82.911.211.62أخرى متنوعة

املنتجات الغذائية 
9.218.748.745.813.583.452.951.51املصنعة

103.296.398.183.828.626.827.518.7اإلمجالي

*تشمل القمح ودقيقه والذرة الشامية واألرز والشعري والذرة الرفيعة والدخن . 
**بيانات أولية.

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )38(، 2019م.






