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العربي  الغذائي  التقرير السنوي ألوضاع األمن  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  حبمد من اهلل وتوفيق منه تصدر 
األمن  املنظمة حول حالة  اليت تصدرها  السنوية  اإلصدارات  والعشرين من سلسلة  الثالثة  اإلصدارة  والذي ميثل  2011م 

الغذائي يف الوطن العربي.

استعرض التقرير يف ثالثة أجزاء العوامل املرتبطة بتحقيق  األمن الغذائي العربي، وحماوره يف عام 2011م، واجلهود 
اجلارية لتحسني أوضاعه. حيث اختص اجلزء األول باستعراض العوامل املرتبطة بتحقيق  األمن الغذائي العربي واليت 
اختص  حني  يف  العربية.  الزراعية  القطاعات  أداء  تطور  مؤشرات  التقنية،  املؤشرات  املوردية،  املؤشرات  على   تشتمل 
اجلزء الثاني مبحاور األمن الغذائي واليت تتضمن إتاحة الغذاء، وإمكانات احلصول عليه، واستقرار إمداداته، واألبعاد 
التغذوية مبا يف ذلك متوسط نصيب الفرد من جمموعات السلع الغذائية الرئيسة، معدالت استهالك الفرد من مكونات 
الطاقة والربوتني والدهون يف الوطن العربي، ومؤشرات نقص التغذية، والفجوة الغذائية العربية واالكتفاء الذاتي من 
جمموعات السلع الغذائية الرئيسية. وتناول اجلزء الثالث اجلهود اجلارية لتحسني أوضاع األمن الغذائي العربي متمثلة 

يف جهود الدول العربية، وجهود املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وقد بينت نتائج التقرير العديد من التطورات اإلجيابية يف أوضاع األمن الغذائي بالدول العربية رغم اآلثار السالبة 
الغذائية  السلع  معظم  إنتاج  حتسني  يف  التطورات  تلك  متثلت  وقد  الغذائية.  للسلع  العاملية  األسعار  ارتفاع  الستمرار 
النباتية واحليوانية والسمكية ، وارتفاع معدالت االكتفاء الذاتي منها، والتحسن امللحوظ  يف نسبة تغطية الصادرات  
للواردات، حيث بلغت نسبة تغطية الصادرات  للواردات من السلع الغذائية حنو  )30 % (  يف عام 2011م مقارنة بنحو  
)28.7 % ( يف عام 2010م، واستقرار قيمة فجوة السلع الغذائية يف الوطن العربي بني عامي 2010و2011م يف حدود 
34.3 مليار دوالر رغم الزيادات السكانية، كما حققت الدول العربية فائضًا تصديريًا يف بعض السلع الغذائية بلغت 
قيمته يف عام 2011م حنو )2.45( مليار دوالر، ساهمت فيه  اخلضر بنحو )1.18( مليار دوالر،  واألمساك بنحو )0.81( 

مليار دوالر ،  والفاكهة بنحو  )0.41( مليار دوالر. 

مبا  العربي  الغذائي  األمن  أوضاع  يف  التطورات  ومتابعة  رصد  يف  تساهم  أن  التقرير  هذا  بإصدارها  املنظمة  وتأمل 
إحداث    طريق   عن  القومي  واملستوى  القطرية  املستويات  على  مساراته  لتعزيز  املبذولة  اجلهود  تفعيل  على  يساعد 
اآلليات العربية الالزمة والضرورية  ملواجهة  آثار  التغري املناخي وموجات اجلفاف وارتفاع وتقلبات  أسعار السلع الغذائية،  

واليت يأتي على  رأسها   إحداث   آلية   عربية لتمويل التنمية واألمن الغذائي.

وال يسعنا يف هذا املقام إال أن نتقدم خبالص الشكر والتقدير  ألصحاب املعالي وزراء الزراعة العرب والوزراء أعضاء 
العربية،  الدول  جلامعة  العامة  واألمانة  العربية،  الدول  جلامعة  العام  األمني  ومعالي  واالجتماعي،  االقتصادي  اجمللس 
واملتابعة،  التنسيق  جلنة  وأعضاء  واالجتماعي،  االقتصادي  للمجلس  االقتصادية  اللجنة  أعضاء  السعادة  وأصحاب 
لدعمهم املتواصل لربامج عمل وأنشطة املنظمة. كما نود أن نتقدم بالشكر والتقدير للخرباء بالدول العربية الذين 
قاموا بتعبئة االستمارات اخلاصة جبمع البيانات واملعلومات اليت ساعدت يف إعداد هذا التقرير، كما ال يفوتين أن  أزجي 
جزيل الشكر إىل  زمالئي اخلرباء واالختصاصيني وغريهم من العاملني باملنظمة العربية للتنمية الزراعية ممن أسهموا 

يف إعداد وحتليل وإخراج هذا التقرير.

                                                              واهلل ولي التوفيق ،،

                                                                                                الدكتور طارق بن موسى الزدجالي
                                                                                                                       املدير العام
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خاصًا  اهتماما  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  تولي 
على  الغذائي  األمن  أوضاع  يف  التطورات  ورصد  مبتابعة 
على  الوقوف  من  لتمكينها  والعربي  القطري  املستويني 
خمتلف مؤشرات األمن الغذائي  وحتليلها بشكل مقارن مع 
التقرير  العاملي. وتقوم بإصدار  هذا  املستوى  نظرياتها على 
سنويًا تنفيذًا لقرارات أجهزتها التشريعية إلطالع  أصحاب 
القرار  ومتخذي  واملالية،  واالقتصاد  الزراعة  وزراء  املعالي 
الزراعية  التنمية  برامج  و  السياسات  وخمططي  وواضعي 
قطاعي  على  يطرأ  ما  على  العربية  الدول  يف  واملهتمني 
العوامل  وعلى  تطورات،  من  السمكية  الثروة  و  الزراعة  

املؤثرة على أدائهما. 

الغذائي  األمن  بتحقيق  املرتبطة   العوامل  التقرير   يتناول 
الغذاء، وإمكانية  إتاحة  اليت تؤثر يف  و  العربي   الوطن  يف 
احلصول عليه، واستقرار إمداداته ،  وإمكانية االستفادة 
منه.  ويقدم  التقرير استعراضًا ألوضاع األمن الغذائي العربي 
2011م بالرتكيز على سلع الربنامج   - 2009 خالل الفرتة 
الطارئ لألمن الغذائي العربي، شاملة تطورا ت إنتاج السلع 
الغذائية الرئيسية وجتارتها اخلارجية وموازينها، ومؤشرات 
التقرير  يسلط  كما  الغذائية.  والفجوة  التغذية  نقص 
الغذائي  األمن  مسارات  لتعزيز  اجلارية  اجلهود  على  الضوء 

العربي متضمنة جهود الدول العربية و جهود املنظمة.

العوامل املرتبطة  بتحقيق األمن الغذائي   
العربي:

بالعديد  الشامل  مبفهومه  الغذائي   األمن  حتقيق  يرتبط 
الغذائية  وجتارتها  السلع  إنتاج   تؤثر  يف   اليت  العوامل  من 
وإمكانية احلصول عليها واالستفادة منها. ومن أهم  تلك 
واألداء  التقين  املستوى  و  املوردية،  اإلمكانات  العوامل 

االقتصادي.

1-1 املؤشرات املوردية:

على  الزراعي  لإلنتاج  وإمكاناتها  الدول  قدرات  تعتمد 
الرصيد الذي متلكه من املوارد الزراعية األساسية، وأيضًا 
استغالل  يف  الكفاءة  مستويات  من  تبلغه  ما  معدل  على 
وتوزيع تلك املوارد بني أوجه استخداماتها البديلة، والتوليف 
األمثل فيما بينها. وبصفة عامة تزخر املنطقة العربية بقدر 
إمكانية  هلا  تتيح  اليت  الطبيعية  الزراعية  املوارد  من  وافر 
الغذائي  األمن  من  أفضل  مستويات  وحتقيق  اإلنتاج  زيادة 
االستثمار  مناخ  وتوفر  املوارد،  تلك  استخدام   أحسن  ما  إذا 
التمويل  لتوفري  املناسبة  اآللية  ذلك   يف  مبا  املالئم  الزراعي 

الالزم  للتنمية الزراعية واألمن الغذائي العربي. 

  املقدمــة:

املوارد األرضية:  1  -  1  -  1

مساحات  على  العربية  الزراعية  األرضية  الرقعة  تشتمل 
باإلضافة  املومسية،  للزراعات  وأخرى   ، املستدمية  للزراعات 
آلخر  عام  من  تتقلب  اليت  املرتوكة  املساحات  بعض  إىل 
العوامل اخلاصة  وفق عوامل واعتبارات خمتلفة، من أهمها 
باألمطار  ومدى وفرتها وانتظامها. ومتثل الزراعات املومسية 
ذلك  يف  سواء  العربية،  الزراعات  يف  أهمية  األكثر  الشطر 
 ، املروية  املومسية  الزراعات  أو  املطرية  املومسية  الزراعات 
يزيد  ما  الزراعات  من  النوع  هلذا  املساحات  نسبة  تبلغ  حيث 

%( من مجلة املساحات الزراعية العربية.    على )67 

املئوية لألراضي الزراعية من  النسبة   1-1-1-1
املساحة األرضية:

اليت  املساحة  حيث  من  واضحًا  تباينًا  العربية   الدول  تتباين 
تشغلها الزراعة يف كل منها نظرًا لعوامل عديدة من بينها 
إىل  باإلضافة  الطبيعية  املوارد  وتوفر  والبيئية  اجلغرافية 
السياسات الزراعية املتبعة والبنيات التحتية املتوفرة وحجم 

االستثمارات يف قطاع الزراعة )شكل1-1(.
هذا وقد قدرت  املساحة املزروعة بالوطن العربي  عام  2011م  
من  حبوالي  )68.9(  مليون هكتار تشكل حنو  )%4.9( 
من إمجالي   )%1.4( العربي، و حنو  الوطن  إمجالي مساحة 
العامل واملقدرة بنحو )4869.7( مليون  الزراعية يف  املساحة 

هكتار يف عام 2011م.

هناك  استقرار  نسيب يف نسبة األراضي الزراعية إىل املساحة 
حيث  والعاملي،  العربي  املستويني  على  الكلية  األرضية 
بلغت على املستوى العربي حوالي )4.9 %(،  أما عامليًا حوالي 

% ( يف عام 2011م.   11.8 (

املساحة اجلغرافية عن  الزراعية إىل  األراضي  وترتفع نسبة 
)25 %( يف ثالث دول عربية وهي :تونس ، وسوريا، و لبنان ، 
و ترتاوح  بني )3 % - 16 %( يف  املغرب، فلسطني ، السودان، 
ألقل  وتنخفض  واألردن،   اجلزائر    ، مصر  العراق،  البحرين، 

%( يف باقي الدول العربية .  من)3 
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الفرد من األراضي الزراعية: 1-1-1-2 نصيب 

تشري اإلحصاءات إىل تناقص متوسط نصيب الفرد من األراضي الزراعية على مستوى الوطن العربي بني عامي 2010 و2011م  
من حنو   )0.17( هكتار  إىل  )0.16(  هكتار ، بينما تراجع هذا املتوسط على املستوى  العاملي بنفس املعدل تقريبًا من 
2( .وخيتلف هذا املتوسط من دولة عربية إىل أخرى، فبينما يبلغ يف كل   - )0.21( هكتار إىل )0.20(  هكتار  )شكل 1 
من السودان وتونس وليبيا حنو نصف هكتار،  فإنه ينخفض إىل أقل من )0.07( هكتار فيما يقرب من نصف عدد الدول 

العربية.  

شكل )1. 2(:
 نصيب الفرد من  األراضي الزراعية يف بعض الدول العربية مقارنة باملستويني العربي والعاملي عام 2011م.

شكل )1.1(
 النسبة املئوية لألراضي الزراعية من املساحة الكلية يف الدول العربية مقارنة باملستويني العربي والعاملي عام 2011م
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إمجالي  املروية إىل  املساحات  نسبة   3-1-1-1
املساحات املزروعة:

تنقسم األراضي الزراعية يف الوطن العربي إىل أراٍضي مروية 
وأخرى مطرية )بعلية( وفقًا للعوامل البيئية واملناخية ويف 
مقدمتها توفر املياه الالزمة للري. وتقدر املساحات املروية يف 
هكتار   )10.93(مليون  حبوالي  2011م  عام  العربية  الدول 
املزروعة  املساحات  إمجالي  من   )%15.9( نسبته  ما  متثل  
يف الوطن العربي )متضمنًة  األراضي املرتوكة(  يف نفس 
العام  واملقدرة بنحو )68.9( مليون هكتار .  وتقرتب  هذه 
حنو  بلغت  حيث  العاملي  املستوى  على  مثيلتها  من  النسبة  
%( يف نفس العام. وتباينت  نسب الزراعة املروية يف   17.0(

املروية   الزراعة  على  كليًا  تعتمد  دول   من  العربية  الدول 
كما هو احلال يف  دول جملس التعاون اخلليجي ، إىل دول 
%(   و  الزراعة املروية فيها بني )94.1  أخرى  تراوحت نسب 
العربية  الدول  معظم  الفئة   هذه  ضمن  وتقع   .)%  10.0(
ليبيا،  من  كٍل  يف  النسب  هذه  تنخفض   بينما  األخرى، 
الشكل                                ويوضح   ،)%  10.0( عن  وموريتانيا  السودان، 
3( مدى التباين  يف نسب املساحات  الزراعية املروية إىل    -  1(
إمجالي املساحات املزروعة سواء على مستوى الدول العربية 

أو مقارنة باملستوى العاملي. 

1-1-1-4 نسبة مساحة املراعي والغابات إىل املساحة األرضية الكلية:

تقدر مساحة املراعي الطبيعية يف الدول العربية عام 2011م حبوالي )494( مليون هكتار تعادل حنو )35.1 % ( من املساحة 
%( على املستوى العاملي يف ذات العام. ترتكز حنو ) 95.6%(  من مجلة  األرضية للدول العربية، وتقدر النسبة بنحو )26.1 
املراعي العربية عام2011 م  يف تسع دول هي  :السعودية ، العراق ،الصومال ،السودان ،سوريا ،موريتانيا ،املغرب ، تونس  

واجلزائر  ) الشكل 1- 4(. 

شكل )3.1(:
 النسبة املئوية للمساحة املروية من األراضي املزروعة  يف الدول العربية مقارنة باملستويني العربي والعاملي عام 2011م.
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     أما فيما يتعلق بالغابات فاملنطقة العربية تتسم بوقوع معظم أراضيها ضمن حزام املناطق اجلافة وشبه اجلافة، وبالتالي 
فهي تفتقر إىل وجود مساحات كثيفة من الغابات، حيث تقدر مساحة الغابات يف الدول العربية عام 2011م  بنحو )95.1( 
%( على املستوى العاملي  %( من املساحة األرضية العربية، بينما تقدر النسبة بنحو )32  مليون هكتار تعادل حوالي )6.8 
يف ذات العام.  وترتكز الغابات العربية يف دول حمددة، حيث خيتص السودان وحده )قبل االنفصال( مبا يقرب من  حوالي 
%( إذا ما أضيفت إىل السودان كُل من الصومال  %(  من مجلة مساحة تلك الغابات ، تزداد هذه النسبة إىل حوالي ) 83   68(
واملغرب.  وأما باقي املساحة  واليت تقدر نسبتها بنحو ) 17 %( فتنتشر مبساحات حمدودة نسبيًا يف بعض الدول األخرى،  بينما 
تكاد تنعدم يف عدد من الدول  العربية األخرى. ويوضح الشكل )1-5( اخنفاض نسبة مساحة الغابات إىل املساحة األرضية 
%( أي أقل من املستوى العاملي يف  يف الوطن العربي بصفة عامة ، حيث تبلغ أفضل حالتها   يف السودان و تقدر بنحو )25.7 
%(  يف باقي الدول  %(، وتنخفض هذه النسبة ألقل من )5  %( ،واملغرب بنحو ) 7.4  ذات العام ، تليها الصومال بنحو )14.2 

العربية .

شكل )5.1(: 
نسبة مساحة الغابات  إىل املساحة اجلغرافية  يف الدول العربية مقارنة باملستويني العربي والعاملي عام 2011م.  

 

شكل )4.1(: 
نسبة مساحة املراعي إىل املساحة اجلغرافية  يف الدول العربية مقارنة باملستويني العربي والعاملي عام 2011م.

%



املنظمة العربية للتنمية الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي 102011

1-1-2 املوارد املائية:

سواء  بالندرة  العربية  املنطقة  يف  املائية  املوارد  تتصف 
وحدة  نصيب  متوسط  تدني  حيث  من  مطلقة  بصورة 
املساحة، أو نصيب الفرد من املياه، أو بصورة نسبية مقارنة 
على  الندرة  هذه  تتفاقم  و   . العامل  من  األخرى  باملناطق 
مساحة  تعادل  حني  ففي  الزمن،  مبرور  املستويات  كافة 
%( من مساحة اليابسة، ويعادل عدد  الوطن العربي  )10.8 
حيتوي  فإنه  العامل،  سكان  إمجالي  من   )%  5( سكانه 
%( فقط من إمجالي املياه السطحية اجلارية يف  على )0.7 
%( فقط من إمجالي أمطار اليابسة.   العامل، ويتلقى )2.1 
ويرتتب على ذلك أن متوسط نصيب اهلكتار الواحد من 
املياه السطحية اجلارية يف الوطن العربي مقارنةً بنظرائه 
على املستوى العاملي يبلغ )1 :15( ومن حيث متوسط 
اهلطول املطري السنوي تبلغ هذه النسبة . )1 :5( يضاف إىل 
ذلك ، أن شطراً ال بأس به من املوارد املائية املتاحة يتعرض 

إما للفقد أو لتدهور النوعية ألسباب عديدة.

تقدر املوارد املائية املتاحة يف الوطن العربي من مجيع املصادر 
بنحو )257.5( مليار مرت مكعب يف السنة. يتم استخدام 
األغراض   جلميع  منها  مكعب  مرت  مليار   )160( حوالي 
الذي يستغل  املتاح.  %( من إمجالي   62.1( يشكل حنو 
الصناعة  يف  واملتبقي  الزراعة  يف  منها   )%  90( حوالــي  

واالستعماالت املنزلية. 

تشكل املوارد املائية السطحية الشطر األكرب من  إمجالي 
إذ تقدر بنحو)209.2(    العربي،  الوطن  فى  املوارد املائية 
مليار مرت مكعب متثل  )81.2%( من اإلمجالي، ومتثل 
املياه اجلوفية )14.1%( أما بالنسبة للموارد غري التقليدية 
فتمثل كاًل من موارد إعادة االستخدام وموارد التحلية 
%( على الرتتيب من إمجالي املوارد املائية  %(  و)0.9   3.8(

يف الوطن العربي.  

العربي  األوسط  اإلقليم  يستحوذ  اإلقليمي  وعلى املستوى 
)مصر، والسودان، وجيبوتي والصومال( على حنو )49.7 %( 
من إمجالي املوارد املائية يف الوطن العربي،  بينما يستحوذ 
فلسطني  والعراق،  وسوريا،  األردن،   ( العربي  املشرق  إقليم 
وتونس،  واجلزائر،  )املغرب،  العربي  املغرب  وإقليم  ولبنان(، 
وليبيا و موريتانيا(، وإقليم شبه اجلزيرة العربية ) اإلمارات، 
والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت 
من   )%  6.1( و   )%  18.2( و   )%  26( حنو  على  واليمن(، 

إمجالي املوارد املائية العربية على التوالي، )جدول 1.1( .

مع  املتاحة  املياه  لكميات  النسيب  االستقرار    هذا ويؤدي 
إىل  العربي  الوطن  يف  السكان  عدد  يف  املستمرة  الزيادة 
قدر   حيث  املتاحة،  املياه  من  الفرد  نصيب  يف  مستمر  تراجع 
العربي  الوطن  يف  املتدفقة  املياه  من  الفرد  نصيب  متوسط 
حبوالي  مقارنة   2011م  عام  مكعبًا   مرتًا   )569( بنحو  
متوسط  يقدر  حني  يف    ، 2007م  عام  مكعبًا  مرتًا   )628(
نصيب الفرد من املياه املتدفقة يف العامل بنحو )6382.4( مرت 
مكعب مقارنة حبوالي )6515.6( مرت مكعب عام 2007م .  

جدول )1.1(:
كميات  املياه املتاحة ونسب توزيعها  بني أقاليم الوطن العربي ) مليون مرت مكعب(

اإلقليم
املياه غري التقليدية املياه اجلوفية املياه السطحية 

)%(الكمية)%(الكمية)%(الكمية

4184520437012.05955.0إقليم املغرب العربي
66951321090.3480.4إقليم املشرق العربي

89966433022483.0768964.6اإلقليم األوسط 
10461517124.7357130.0إقليم اخلليج واجلزيرة العربية

2092231003641510011903100إمجالي املياه املتاحة
         املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير السنوي ألوضاع األمن الغذائي العربي،  أعداد خمتلفة .
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البشرية: الثروة  1-1-3 موارد 

حبوالي  2011م   عام  العربي  الوطن  سكان  أعداد  تقدر 
نسمة  مليون   )159.3( حوالي  منهم  نسمة  مليون   )368(
سكان ريفيون، وتعترب معدالت منو السكان   )%43.3(
مرتفعة نسبيًا وتشكل إحدى التحديات اليت تواجه اجلهود 
خالل  السكان  لنمو  السنوي  املعدل  يقدر  إذ  التنموية، 
بنحــو   مقارنة    ،)%  2.4( بنحو  1995-2011م    الفرتة 
فإن   ذلك  من  وبالرغم  العامل.   مستوى  على   )%  1.25(
اإلحصاءات تشري إىل أن نسبة أعداد سكان الريف العربي 
التناقص  يف  بدأت  العربي  الوطن  سكان  إمجالي   إىل 
  .)6.1( الشكل  التسعينات  كما يوضحه  منذ منتصف 

من  اهلجرة  معدالت  الرتفاع  رئيسية  بصفة  ذلك  ويرجع 
اختالل  بسبب  العربية  الدول  معظم  يف  احلضر  إىل  الريف 
التوازن التنموي بني املناطق احلضرية والريفية يف الوطن 
العربي، واالختالل يف توزيع اخلدمات واملرافق العامة وفرص 
تعترب  واليت  واحلضر،  الريف  بني  األجور  ومستويات  العمل 
حجم  ضعف  جبانب  هذا  الزراعية،  للعمالة  طاردة  عوامل 
االستثمارات يف القطاع الزراعي وضعف البنيات  التحتية  
واخلدمات االجتماعية واخلدمات املساندة  وخباصة خدمات  

التمويل والتسويق الزراعي  يف الريف العربي.  

متزايد،  بشكل  العربية  الدول  عليها  تعتمد  اليت  الواعدة 
املنتجات  من  ذاتي   اكتفاء  معدالت  حققت  انها  حيث 
وفائضًا   ،)%  103( حنو  بلغت  بدرجات عالية  السمكية 
2011م.  عام  دوالر  مليار    )0.81( قيمته  بلغت  تصديريًا 
ومواد  عمل  فرص  من  القطاع   هذا  يوفره  ما  إىل  باإلضافة 
أولية لقطاع الصناعات الغذائية. وقد ازداد معدل االستهالك 
)11.2(كجم  إىل  كجم   )8.6( من  العربي  للفرد  السنوي 

خالل الفرتة 2000-2011م.

 وتعترب األمساك من املصادر الغذائية اهلامة بالنسبة لإلنسان 
من  كثري  يف  احليواني  للربوتني  مهما  مصدرًا  تشكل  إذ 
الدول العربية. ويف بعض الدول يساهم  الربوتني السمكي  
من  الغذائية  اإلمدادات   جمموع  من   )%  50( من  بأكثر 
عليه  احلصول  تكاليف  أن  كما  احليواني.  الربوتني 
تكون غالبًا أقل بكثري مقارنة بتكاليف احلصول على 

أي بروتني حيواني آخر.

الثروة احليوانية والسمكية: 1-1-4 موارد 

يقدر الرصيد العربي من الثروة احليوانية ) األبقار واجلاموس 
رأس وفقًا  مليون   )  384.1( واملاعز واإلبل( حبوالي  واألغنام 
األغنام  تشكل  العددية  الناحية  ومن  2011م.  لتقديرات 
واألبقار   ،)%  29.6( حبوالي  املاعز  تليها   ،)%  48.8( حنو 
%(، بينما ال متثل  %(، ثم اإلبل بنسبة )4.2  بنسبة )16.3 
أعداد اجلاموس سوى )1.1 %( تقريبًا من مجلة أعداد الثروة 
اخلاصة  اإلحصاءات  تعكس  عامة  وبصفة  احليوانية.  
اإلمجالية  األعداد  تزايد   حنو  اجتاهًا  احليوانية  بالثروة 
احتياجات  بكامل  تفي  ال  فإنها  ذلك  من  الرغم  وعلى  هلا، 
إنتاجية  لتدني  ذلك    ، احليوانية  املنتجات  من  السكان  
نظم  يف   تقليدية  أساليب  واستخدام  احليوانية  السالالت 
وفقًا  وتقلباتها  العلفية  املوارد  ونقص  والرتبية،   اإلنتاج 
عالقة  ذات  معوقات  وجود  جانب  إىل  األمطار،  ملعدالت 

بالسياسات والنظم املؤسسية.

األساسية  القطاعات  من  السمكية  الثروة  قطاع  يعترب   

شكل )6.1(: 
تطور نسبة سكان  احلضر والريف اىل امجالي السكان يف الوطن العربي
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التقنية: 1-2 املؤشرات 

تعاني  الزراعة   العربية  بصفة عامة من  فجوة تقنية ملحوظة يف قطاعات اإلنتاج النباتي  و احليواني و السمكي  حيث 
تسود األساليب التقليدية للزراعة والرعي والصيد.

1  معدل استخدام امليكنة الزراعية:  -  2  -  1

يوضح مؤشر استخدام امليكنة الزراعية عدد اجلرارات املستخدمة بقدراتها املختلفة لكل ألف هكتار من األراضي الزراعية، 
اآلليات احلقلية.   األداة احملركة ملعظم  الزراعي هو  أن اجلرار  باعتبار  الزراعة   التقنية لقطاع  وهو ما يعكس  الكفاءة 
2011م ،  الزراعية يف الدول العربية بنحو )9.0( جرار ات لكل ألف هكتار منزرع عام  ويقدر متوسط استخدام امليكنة 

بينما يرتفع هذا املتوسط عامليًا ليصل إىل حنو )20( جرارًا لكل ألف هكتار  يف نفس العام.

وهناك تباين كبري يف معدل استخدام اجلرارات الزراعية بني الدول العربية،وذلك الختالف طبيعة النظم الزراعية ومستوى 
امليكنة الزراعية بني الدول العربية . 

2    معدل استخدام األمسدة الكيماوية:  -  2  -  1

تشري اإلحصاءات املتاحة إىل  استقرار  نسيب  يف معدل استخدام األمسدة الكيماوية على املستويني العربي والعاملي خالل 
الفرتة )2010-2011م( حيث قدر   املعدل  على مستوى الوطن العربي بنحو )33.1( كيلوجرام للهكتار عام  2011 م  مقارنة 
بنحو )35.3( كيلوجرامًا للهكتار يف عام 2010م. بينما بلغ املتوسط على املستوى العاملي حنو )95( كيلوجرامًا للهكتار 

يف عام 2011م مقارنة بنحو )94( كيلوجرامًا للهكتار عام 2010م.  

ويوضح شكل )1-7( تباين استخدام  األمسدة الكيماوية يف املنطقة العربية  حيث يصل أقصاه يف مصر، األردن ، وسلطنة 
عمان  ومبعدل يقدر بنحو )367(، )359(، )315( كيلوجرامًا للهكتار يف كٍل منها على الرتتيب ، تلي هذه الدول كاًل 
من اإلمارات ، الكويت، السعودية، والعراق بنحو )140.5(، )106(، )104( ، )98( كيلوجرامًا للهكتار بكلٍِ منها على 
الرتتيب، وهي مجيعًا معدالت تفوق متوسط االستهالك العاملي و العربي. بينما يرتاجع معدل االستهالك عن املتوسط العاملي  
قلياًل  يف لبنان  وذلك بنحو )85( كيلوجرامًا للهكتار، يف حني تراجع معدل االستهالك عن املتوسط العاملي ولكنه يفوق  
املتوسط العربي يف املغرب، سوريا ، وفلسطني مرتاوحًا بني )41-51( كيلوجرامًا للهكتار، وينخفض  عن املتوسط العربي 

يف باقي الدول العربية  ليصل أدناه أقل من )7( كيلوجرامات للهكتار يف كل من السودان ، قطر،  والصومال. 

شكل )7.1(:
 معدل استخدام األمسدة الكيماوية  يف الدول العربية مقارنة مبتوسط استخدامها  عربيًا وعامليا عام  2011م

ر 
كتا

/ه
جم

ك
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 1 - 2 - 3 معدل استخدام نظم الري احلديثة:
تشري اإلحصاءات إىل اجتاه املساحات املزروعة بنظم الري احلديثة يف الوطن العربي حنو الزيادة املطردة، حيث بلغت حوالي 
2011م(، وقدرت  يف عام 2011م حبوالي )4.7( مليون هكتار مقارنة   - )4.3( مليون  هكتار كمتوسط  للفرتة )2008 
بنحو )4.3( مليون هكتار يف عام 2010م، وحنو )4.2( مليون هكتار عام 2009م، األمر الذي يشري إىل تزايد االهتمام يف 
الالزمة ملواجهة حمدودية  الري احلديثة يف مقدمة احللول والوسائل  تأتي نظم  املياه، حيث  العربي برتشيد استخدام  الوطن 

املوارد املائية، كذلك دورها يف تنفيذ توجهات إسرتاتيجية التنمية الزراعية املستدامة للنهوض بالزراعة العربية .
ويشري الشكل )8.1( إىل التباين الواضح  بني الدول العربية يف املساحات املزروعة  بنظم الري احلديثة، حيث بلغت  أعلى 
نسبة للزراعات بنظم الري احلديثة  يف مجهورية مصر العربية وذلك بنحو )35.3 %( من إمجالي املساحات املزروعة بنظم الري 
%( ، والعراق  %(، واملغرب )11.5  %(، ثم السعودية حبوالي )15.8  احلديثة  يف الوطن العربي ، تليها اجلزائر بنسبة )17.5 
%(. وتقل النسبة   يف باقي الدول العربية  %(، ولبنان بنسبة )1.5  %(،  واألردن بنحو )2.5  %(، وسوريا حبوالي )6.3   7.6(

%( وذلك عام 2011م.  عن )1 

شكل )8.1(: 
نسبة املساحات املزروعة بنظم الري احلديثة يف بعض الدول العربية  من مجلة املساحة املزروعة   بنظم الري احلديثة  يف الوطن  العربي 

عام  2011م

 1 - 2 - 4 معدل استخدام البذور والتقاوي احملسنة:

متثل البذور والتقاوي احملسنة عنصرًا رئيسًا لزيادة اإلنتاجية اهلكتارية من وحدتي األرض واملياه يف الوطن العربي. ويوضح 
 -  2009( الفرتة  خالل  العربية  الدول  بعض  يف  احملسنة  والتقاوي  البذور  من  املستخدمة  الكميات  متوسط    )2.1( اجلدول 
الرفيعة والدخن،  الذرة  الشعري،  الشامية،  الذرة  )القمح،  السنوية من تقاوي حماصيل احلبوب  2011م(. وقدرت االحتياجات 
واألرز(  يف تلك الدول بنحو )2726( ألف طن، ينتج منها يف هذه الدول حنو )20.1 %( وتستورد حوالي )2.9 %( منها فقط، أي 
%( من إمجالي االحتياجات، وبالتالي يصل العجز الكلي من احتياجات هذه  أن التقاوي احملسنة املستخدمة تقدر بنحو )23 

%( من إمجالي احتياجاتها السنوية من تقاوي حماصيل احلبوب. الدول من التقاوي احملسنة حوالي )77 

 ،)% ويصل العجز من البذور  احملسنة من إمجالي االحتياجات السنوية أقصاه يف حماصيل البذور الزيتية ويقدر بنحو )90.5 
حيث تنتج هذه الدول حنو )7 %( فقط من احتياجاتها السنوية املقدرة بنحو )140.2( ألف طن، وال تستورد سوى )2.5 %( فقط 
من إمجالي احتياجاتها السنوية من هذه احملاصيل. وبالتالي يبلغ العجز يف استخدام البذور احملسنة الالزمة لزراعة حماصيل 
البذور الزيتية حنو )126.8( ألف طن.  و قدرت االحتياجات السنوية من بذور حماصيل البقوليات )العدس، الفاصوليا، الفول( 
البذور  احملسنة  أن  %( منها فقط، أي   2.0( %( وتستورد حوالي   53( الدول حنو  )60.3( ألف طن، ينتج منها يف هذه  بنحو 
البذور   الدول من  احتياجات هذه  الكلي من  العجز  وبالتالي يصل  االحتياجات،  %( من إمجالي   55( بنحو  املستخدمة تقدر 

%( من إمجالي احتياجاتها السنوية منها.  احملسنة حملاصيل البقوليات حوالي )45 
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%( من إمجالي  وترتفع نسبة االسترياد لتقاوي البطاطس )البطاطا( املستخدمة يف إنتاج هذا احملصول لتصل لنحو )49.3 
%( فقط، وبالتالي يقدر العجز  احتياجات هذه الدول السنوية واملقدرة بنحو )700.5( ألف طن سنويًا، تنتج منها حنو )23.6 

.)% السنوي من تقاوي هذا احملصول بنحو )27.1 

وتنتج جمموعة الدول العربية املمثلة يف جدول رقم )2.1(  معظم احتياجاتها من التقاوي والبذور املستخدمة لزراعة حماصيل 
%(من إمجالي االحتياجات السنوية واملقدرة بنحو )14.4( ألف طن، كما تستورد  اخلضر وتقدر نسبة املنتج منها بنحو )66 
%( من إمجالي احتياجاتها، وبالتالي ينخفض العجز الكلي من بذور جمموعة اخلضر إىل  من بذور هذه احملاصيل حنو )25 

%( فقط من حجم االحتياجات السنوية.     حنو )9.0 

 جدول )1. 2(:
 استخدام البذور والتقاوي احملسنة يف بعض الدول العربية كمتوسط للفرتة 2009 - 2011م

                                                                                                                                                                                                                                    )الكمية: ألف طن(

احملاصيل
االحتياجات

السنوية
الكميات املنتجة

الكميات 
املستوردة

الكميات 
املستخدمة

العجز يف 
االحتياجات

%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية
2356.8362.015.471.63.0433.618.41923.281.6القمح

65.71.62.43.85.75.38.160.491.9الذرة الشامية
165.5115.870.01.71.0117.571.048.029.0الشعري

73.135.548.61.82.437.351.035.849.0الذرة الرفيعة 
64.732.750.50.30.533.051.031.749.0األرز

2725.7547.620.179.12.9626.723.02099.177.0مجلة احلبوب
140.29.87.03.62.513.49.5126.890.5البذور الزيتية

60.332.053.01.22.033.255.027.245.0البقوليات
700.5165.323.6345.149.3510.472.9190.127.1البطاطس

14.49.566.03.625.013.191.01.39.0اخلضر
املصدر:  مجعت وحسبت من واقع االستمارات القطرية للدول العربية -املنظمة العربية  للتنمية الزراعية.       

)الدول املمثلة يف اجلدول: األردن، تونس، السودان، العراق، قطر، موريتانيا، املغرب، واليمن(.

5   الرتكيب احملصولي يف الوطن العربي:  -  2  -  1

يشتمل الرتكيب احملصولي يف الوطن العربي على العديد من احملاصيل الزراعية، حيث قدرت املساحة احملصولية بنحو 
%( من احليازات الزراعية  املقدرة  )54.3( مليون هكتار مقارنة بنحو )52.0( مليون هكتار عام 2010م، متثل حنو )78.8 
)35.1( مليون  بنحو  األوىل مبساحة قدرت  املرتبة  2011م.  حيث حتتل جمموعة احلبوب  )68.9( مليون هكتار عام  بنحو 
هكتار تعادل حنو  )51%( من مساحة احليازات الزراعية،   وتليها جمموعة البذور الزيتية بنسبة قدرت حبوالي )10.6%(. أما 
جمموعة  الفاكهة فتمثل حنو )5.8 %(، تليها جمموعتا اخلضر واألعالف اخلضراء حبوالي )3.8 %(، )3.6 %( لكل منهما 
على الرتتيب، يليهما البقوليات، فالدرنات، ثم احملاصيل السكرية واأللياف و بنسبة )1.8 %(، )0.8 %(، )0.7 %(،)0.7 %( 
%(. ويوضح شكل )9.1( توزيع املساحة احملصولية بالوطن  لكل منها على الرتتيب، وأخريًا التبغ بنسبة ال تتجاوز )0.1 

العربي ونسبتها من املساحة املزروعة عام 2011م.  
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6  نسبة مساحة حماصيل احلبوب إىل املساحة املزروعة:  -  2  -  1

الرتاكيب  يف  مقدرة  مساحة  تشغل  اليت  الرئيسية  الغذائية  احملاصيل  جمموعات  من  احلبوب  حماصيل  جمموعة  تعترب 
احملصولية يف الدول العربية خاصة يف الدول الزراعية الرئيسية منها، حيث تشغل حنو )35.1( مليون هكتار ، ومتثل حنو 
2011م ، مقارنة بنحو )33.8( مليون هكتار  متثل حنو   %( من إمجالي  املساحة املزروعة يف الدول العربية  يف عام   51(

%( عام 2010م.  49.3(

ويشري الشكل  )10.1 ( إىل تباين مساحة حماصيل احلبوب فيما بني الدول العربية عام 2011م، حيث ترتاوح  بني  حنو  
  )% %(  من املساحة املزروعة يف    العراق، موريتانيا، ومصر ، واملغرب، والسودان ، واليمن، وسوريا، و بني  ) 12  )54%( و )93 
%( يف    سلطنة  %( يف    األردن، واجلزائر ،و الصومال، ولبنان، وتونس، وفلسطني،و الكويت، وليبيا  .وتقل عن )9  و  )49 

عمان، والسعودية،  وقطر ، واإلمارات ،  يف حني تنعدم مساحة احلبوب يف كٍل من البحرين وجيبوتي.  

             

شكل )9.1(: 
الرتكيب احملصولي يف الوطن العربي عام 2011م  )%( 

شكل: )10.1(: 
نسبة مساحة احلبوب إىل املساحة املزروعة يف  الوطن العربي  عام 2011م.  

%
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القطاعات الزراعية  أداء   تطور   مؤشرات    3-1
العربية:

توفري  فى  العربي  الزراعي  القطاع  أهمية  إىل  باإلضافة 
املنتجات الغذائية اليت تساهم بالقدر األكرب يف احتياجات 
القطاعات  بني  من  واحدًا  يعد  القطاع  هذا  فإن  السكان، 
التنمية  عليها  ترتكز  اليت  األساسية  االقتصادية 
من  العربية،  الدول  من  عدد  يف  واالجتماعية  االقتصادية 
وتوفري  اإلمجالي،  احمللى  الناتج  يف   املقدرة  املساهمة  حيث 
الريفيني،  السكان  من  هام  لقطاع  والعيش  العمل  فرص 
اإلنتاجية  األنشطة  يف  العاملني  السكان  من  وغريهم 
القطاع ، فضاًل عما يساهم به يف  املرتبطة بهذا  واخلدمية 
توفري املواد اخلام الالزمة للعديد من الصناعات وما حيققه 
من عوائد تصديرية تدعم املوارد من العمالت األجنبية اليت 
دول  يف  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  مسارات  تعزز 

عربية معينة.

الناتج  الفرد من  2 متوسط  نصيب   -  3  -  1
الزراعي:

القطاع  ملساهمة  النسبية  األهمية  تتفاوت  احلال  بطبيعة   
الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجالي تفاوتًا ملحوًظًا فيما بني 
الناتج  الفرد من  . ويعكس متوسط نصيب  العربية  الدول 
مقرتنًا   الزراعي   احمللي  الناتج  قيمة  يف  التطور  الزراعي 
أو على  بالتطور احلادث فى عدد السكان فى كل دولة 
مستوى  الوطن العربي.  بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج 
إىل  ارتفع  2009م  عام  دوالر   )323( حنو  الزراعي   احمللي 

1-3 - 1متوسط  نصيب الفرد من الناتج احمللي 
اإلمجالي:

 يعترب متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي يف 
إذ  العاملي.  بنظريه   مقارنة  نسبيًا  منخفضًا   العربية  الدول 
العام  املستوى  على  أمريكي   دوالر     )5315( بنحو  يقدر 
يف الوطن العربي عام 2011 م مقارنة بنحو ) 9479 (  دوالر 
بنحو  املتوسط   ويقدر   العاملي.  املستوى  على   أمريكي  
)26.2( ألف دوالر أمريكي  يف الدول مرتفعة الدخل وهي 
بنحو  و  وليبيا،  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  دول  
وهي:  الدخل  منخفضة  الدول  يف  أمريكي  دوالر   )1293(
والصومال.   موريتانيا  اليمن،  جيبوتي،  السودان،  فلسطني، 
أما بالنسبة لباقي الدول وهي الدول متوسطة الدخل فيقدر 
متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي  اإلمجالي فيها  بنحو 
بالشكل     موضح  هو  كما  أمريكي،  دوالر   )4213(

 .) 11.1(

شكل ) 11.1(: 
متوسط نصيب  الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي يف الدول العربية مقارنة باملتوسطني العربي والعاملي عام 2011م.   

وحنو     ، 2010م  عام  دوالر  عام  يف   دوالر    )  347  ( حوالي 
)373( دوالر  يف عام 2011م،  مقارنة بنحو )394( دوالر على 
املستوى العاملي )شكل 12.1 ( . ويتفاوت نصيب الفرد من 
الناتج احمللي الزراعي تفاوتًا واضحًا فيما بني الدول العربية 
وبعضها البعض نتيجة ألهمية قطاع الزراعة يف كل دولة 

، وكذا عدد سكانها. 

وتبعًا لقيمة متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي ميكن 
تقسيم دول الوطن العربي إىل ثالث جمموعات :  اجملموعة 
األوىل متثل  جمموعة الدول مرتفعة الدخل الزراعي وتضم 
مصر،  ،سوريا،  السودان  هي:   عربية   دولة   عشرة  اثين 
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الناتج  من  الفرد  نصيب  متوسط  وبلغ  والعراق.   ليبيا   ، تونس   ، اإلمارات  سلطنةعمان،  السعودية،  لبنان،  املغرب،  اجلزائر، 
الزراعي يف تلك الدول  )389( دوالر  يف   عام 2011 م. وأما اجملموعة الثانية  وهي الدول متوسطة الدخل الزراعي اليت تضم 
ست دول عربية هي: موريتانيا، و اليمن، واألردن، وفلسطني، والبحرين والصومال ،  فقد  بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج 
الزراعي  فيها  حوالي )119( دوالر.   أما  اجملموعة الثالثة فتتمثل يف   الدول منخفضة  الدخل الزراعي  هي: جيبوتى، وقطر، 
2011م كما هو  الزراعي يف تلك الدول يف املتوسط )46(  دوالرًا   عام  الناتج  الفرد من  والكويت. ويبلغ متوسط نصيب 

موضح بالشكل ) 12.1(. 

شكل )12.1(:
 متوسط نصيب الفرد من الناتج  الزراعي  يف الدول العربية مقارنة باملتوسطني العربي والعاملي عام 2011م.

3  اإلنفاق على البحث الزراعي  والسمكي:    -  3  -  1
متثل البحوث الزراعية والسمكية حجر الزاوية لربامج التنمية  الزراعية  املستدامة يف الوطن العربي، وتشكل أهم العوامل 
اليت تساعد على  توفري الغذاء  كمًا ونوعًا   للمواطن العربي.  وتتباين إمكانيات البحوث الزراعية والسمكية فيما بني 
الدول  العربية،  ولكنها بصفة عامة ال تتناسب وأهمية القطاعني الزراعي والسمكي يف العديد من الدول العربية . ويرجع 
البحوث  العلمية واملؤسسية. ويعترب اإلنفاق على  القدرات  التحتية وبناء  للبنيات  الالزمة  ذلك إىل عدم توفري االستثمارات 
الزراعية والسمكية ضعيفًا على املستوى العام يف الوطن العربي   حيث تقل نسبته يف معظم  الدول العربية  عن )2 %( من 

قيمة الناتج الزراعي،  )جدو ل  3.1(  . 

جدول  )3.1( :
 موازنة البحث العلمي الزراعي يف بعض الدول العربية  

الدولة
املوازنة كنسبة   مئوية   من   قيمة الناتج الزراعياملوازنة )ألف  دوالر(

2011م2010م2009م2011م2010م2009م
1356512655138580.40.40.35تونس
828310965208510.170.210.38العراق

5430.717001.46907.50.811.980.81سلطنة عمان 
107000990001470000.80.791.0املغرب

7210722072201.21.31.3موريتانيا
6000570058000.20.180.2اليمن

املصدر : املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، استمارات الدول حول أوضاع األمن الغذائي 2011م.  
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الرقم القياسي لإلنتاج   الزراعي:   4  -  3  -  1

يف  النسيب  التطور  الزراعي  لإلنتاج  القياسية  األرقام  توضح 
تسمى  أخرى  بسنة  مقارنة  معينة  سنة  يف  اإلنتاج  قيمة  
سنة األساس، كما تشري إىل اجتاه  تطور قيمته خالل  فرتة 
زمنية معينة. وتوضح بيانات  جدول )4.1(  الرقم القياسي 
لقيمة اإلنتاج الزراعي  يف الوطن العربي باالضافة إىل الرقم 
القياسي لكل من   قيمة السلع الغذائية الرئيسية،  وقيمة 
احلبوب، وقيمة املنتجات احليوانية،  مقارنة بنظرياتها على 
2010م.  ويتبني من  و     2009 العامل خالل عامي   مستوى 
اجلدول  ارتفاع الرقم القياسي لقيمة اإلنتاج الزراعي على 
املستويني العربي  والعاملي،  وإن كانت الزيادة بنسب  أعلى  
يف حالة الوطن العربي ، كما ارتفع الرقم  القياسي  لقيمة 

السلع الغذائية  ولقيمة املنتجات احليوانية على املستويني 
يف  أعلى   بنسب   الزيادة  جاءت  وأيضًا  والعاملي،   العربي  
لقيمة  القياسي  الرقم  تراجع  حني  يف   ، العربي  الوطن  حالة 
إنتاجها   حجم  لرتاجع  وذلك   العاملي  املستوى  على  احلبوب 
حنو   إىل  2009م  عام   يف  طن  مليار   )2.5( حنو   من  العاملي 
)2.25( مليار طن  يف عام  2010م، إال أنه استقر نسبيًا على 
اإلنتاج  حجم  تناقص  من  الرغم  على  العربي  الوطن  مستوى 
من احلبوب من حنو)55.2( ألف طن  يف عام 2009م إىل حنو  
)50.6( ألف طن  يف عام  2010م، ورمبا يعزى ذلك الرتفاع 

األسعار نسبيًا.

جدول )4.1(:
 الرقم القياسي لقيمة اإلنتاج  الزراعي  يف الوطن العربي والعامل   سنة األساس )2004 – 2006(

عام 2010عام 2009
العامل الوطن العربي العامل الوطن العربي  

113.0109.3117.4110.2اإلنتاج الزراعي
113.3109.8117.7110.5السلع الغذائية

107.7110.1108.0107.6احلبوب
116.6108.3120.1110.7املنتجات احليوانية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة على الشبكة الدولية،  2012م

وبالرغم من اجتاه  قيمة اإلنتاج الزراعي يف الوطن العربي  حنو التزايد  إال أن الرقم القياسي لنصيب الفرد من قيمة الناتج 
الزراعي قد تناقص باملقارنة مع سنة األساس،  ولكنه تزايد على املستوى العاملي،  األمر الذي قد يعود بصفة رئيسية لالرتفاع 
النسيب يف  معدل منو السكان يف الوطن العربي مقارنة باملستوى العاملي.  وإن كان هناك استقرار نسيب بني عامي 2009 
و2010م على املستويني العربي والعاملي إال أن متوسط نصيب الفرد من  قيمة احلبوب على املستوى العاملي قد تناقص نسبيًا 

عام 2010م باملقارنة مع عام 2009م ، ورمبا يعزى ذلك لرتاجع حجم اإلنتاج  العاملي يف ذات العام )جدول  5.1(. 

جدول )5.1(:
 الرقم القياسي لنصيب الفرد من قيمة اإلنتاج  الزراعي  يف الوطن العربي والعامل   سنة األساس )2004 – 2006(

عام 2010عام 2009
العامل الوطن العربي العامل الوطن العربي  

96.5104.397.3104.0اإلنتاج الزراعي
96.7104.897.5104.3السلع الغذائية

93.6105.091.2101.5احلبوب
99.5103.499.4104.4املنتجات احليوانية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة على الشبكة الدولية،  2012م
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اليت  األساسية  القضايا  من  الغذائي  األمن  قضية  تعترب  
حتظى باهتمام املنظمة العربية للتنمية الزراعية وتأتي يف 
صدارة سلم أولويات عملها  وذلك ملا هلا من أبعاد اقتصادية 
واجتماعية وسياسية على مستوى الوطن العربي. وتركز  
يف  السنوية  عملها  خطط  يف  القضية  تلك  على  املنظمة  
للعقدين  املستدامة  الزراعية  التنمية  إسرتاتيجية  إطار  
وتقوم  العربي.  الغذائي  لألمن  الطارئ  والربنامج  القادمني 
األمن  أوضاع  تطورات  وحتليل  ورصد  مبتابعة  املنظمة  
الغذائي  بشكل دوري من خالل رصد وحتليل حماور األمن 
وإمكانية  الغذاء  بإتاحة  العالقة  ذات   الرئيسية  الغذائي  
احلصول عليه واستقراره وأبعاده التغذوية، مستهدفًة   يف 
إنتاج  قطاعات  تطوير  حنو  اجلهود  من  املزيد  توجيه  ذلك 
الغذائي    األمن  واقع   الغذائية مبا يؤدي إىل  حتسني  السلع 

على املستويني  القطري والقومي يف الوطن العربي.

حماور األمن الغذائي العربي يف 2011م:

إن  عام 2011م  هو العام األ ول  لتنفيذ الربنامج الطارئ لألمن 
الغذائي العربي حيث انطالق خطته  التنفيذية اإلطـــارية 
) املرحلة األوىل 2011 – 2016م ( مبوجب الفقرة  )6(  من قرار  
شرم  الثانية،  واالجتماعية   االقتصادية   التنموية:   القمة 
 19  -  3 2011م،    رقم : ق.ق:18د.ع )2( ج   /01  /19 الشيخ 
/1 /2011 اليت تقضي بالطلب من املنظمة العربية للتنمية 
الزراعية متابعة تنفيذ اخلطة التنفيذية اإلطارية للربنامج 
األوىل  املرحلة  تكون  وأن  العربي  الغذائي  لألمن  الطارئ 
العديد  شرعت  وقد  2016م.   -2011 الفرتة  خالل  للربنامج 
الرامية  العربية يف إعداد براجمها وإسرتاتيجياتها  الدول  من 
إىل تطوير  قطاعاتها اإلنتاجية   سواء تلك املتصلة بتطوير 
والثروة  احليوانية   الثروة  قطاع  أو   النباتي  اإلنتاج  قطاع 

السمكية يف إطار  مكونات الربنامج.

1 إتاحة الغذاء:  -  2

يستعرض هذا  اجلزء من التقرير   إتاحة  سلع الغذاء من خالل حتليل تطوراتها  يف الوطن العربي  وذلك بتحليل تطورات  إنتاج 
تلك السلع   و جتارتها اخلارجية وموازينها التجارية خالل الفرتة  2009 -  2011م مع تسليط الضوء على التطورات اليت طرأت 

على إتاحة  تلك  السلع   خال ل العقود الثالثة املاضية.  

العربي: إنتاج الوطن  الغذاء من  1 إتاحة   -  1  -  2
متثل جمموعة حماصيل  احلبوب )القمح، والشعري، والذرة الشامية،  واألرز،  والذرة الرفيعية ( الثقل الوزني األكرب يف سلة 
الغذاء العربية،  حيث انها تشغل أكثر من نصف املساحة املزروعة يف الوطن العربي ،   وتساهم  بأكثر من  )50 %( من قيمة 

فجوة السلع الغذائية الرئيسية. 
%( من   بلغ متوسط  إنتاج احلبوب يف الوطن  العربي خالل الفرتة  2009 -2011م  حنو ) 53(  مليون طن  يعادل حنو   )2.4 

حجم إنتاجها العاملي، )جدول  1.2(.  

جدول )1.2(: 
تطور إنتاج جمموعة  حماصيل احلبوب يف الوطن العربي  ) مليون طن(

*200920102011السلع
 التغري بني عامي
2011  -  2010

)%(

متوسط الفرتة
2011  -  2009

55.250.653.04.852.9جمموعة احلبوب
27.123.824.94.425.3القمح

8.66.57.07.67.3الشعري
7.77.27.31.97.4الذرة الشامية

5.84.75.211.15.3األرز
6.1- 4.87.06.66.0الذرة الرفيعة والدخن

1.21.42.042.81.5حبوب أخرى
* تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية. 

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م. 
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وتوضح بيانات  جدول  )2.2( أن  إنتاجية  حماصيل    احلبوب    والبذور  الزيتية  تقل عن نظرياتها العاملية،   األمر الذي 
يدعو إىل دعم   اجلهود  اجلارية    لتحسني معدالت إنتاجيتها  يف الزراعات القائمة،   وتوفري التمويل الالزم لربامج التوسع  

يف زراعتها  افقيا يف إطار الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي.
جدول )2.2(:

 متوسط إنتاجية احملاصيل الغذائية  الرئيسية )طن/هكتار(

 النسبة  )%( العامل2الوطن العربي1احملصول

1.683.5647.2جمموعة احلبوب

0.601.5638.5الفول السوداني

0.290.4959.2السمسم

1.221.3292.4زهرة الشمس

1.102.1950.2الزيتون

49.8748.86102.1الشمندر السكري

107.4370.77151.8قصب السكر
2011م.  -  )1(  الوطن العربى متوسط الفرتة 2009 

 )2(   العامل عام 2010م
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م. 

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

%(   من حجم إنتاج احلبوب   ويأتي حمصول  القمح يف صدارة قائمة حماصيل احلبوب إذ ميثل إنتاجه يف املتوسط حنو )48 
يف الوطن العربي . ويقدر إنتاج  الوطن العربي من القمح  بنحو  )25.3 (  مليون طن ملتوسط الفرتة  2009 – 2011م، يعادل 

%( من حجم إنتاجه العاملي.  حنو  )3.9 

اليت  من مصر  كل   يف  العربي   الوطن  مستوى  على  القمح   إنتاج  يرتكز  2011م   -  2009 الفرتة  متوسط  لبيانات  ووفقًا 
%(،  تونس )4.5(، والسعودية  %(،  العراق )9.3  %( ، اجلزائر ) 12  %(، سوريا )12.5  %(، املغرب )23  تساهم بنحو  )31.1 
%(  من إنتاج القمح يف الوطن العربي ملتوسط الفرتة  2009 - 2011م،     %(. وتساهم تلك الدول جمتمعة  بنحو  )96.5   4.1(

)شكل1.2 (.

   )%  17.1( بنحو   القمح   من  إنتاجها  حجم  ساهم   اليت  الصني  من  كل  يف  القمح  إنتاج  فيرتكز   العامل  مستوى  على  أما 
%(، وفرنسا                           %(، والواليات املتحدة األمريكية )9.3  من  مجلة إنتاج  القمح يف العامل عام 2010م،  تليها اهلند بنحو )12 
 )% وتركيا)3.0   ،)%  3.4( وأسرتاليا   ،)%  3.5( وكندا   ،)%  3.6( وباكستان   ،)%  6.3( االحتادية  وروسيا   ،)%  5.8(

   .)% واألرجنتني )2.3 

شكل )1.2(:
 مساهمة الدول العربية يف إنتاج القمح العربي خالل الفرتة 2009 - 2011م )%(



املنظمة العربية للتنمية الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية22  أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي 2011

2011م  بنحو  )2.49( طن للهكتار تعادل حنو        -  2009    تقدر إنتاجية حمصول القمح يف الوطن العربي ملتوسط الفرتة  
3.2(. وتتباين  مستويات إنتاجية القمح بني الدول العربية لتباين نظم  %( من نظريتها على املستوى العاملي )جدول    83(
زراعته و التقانات املستخدمة يف زراعته. وتبلغ  إنتاجية القمح ملتوسط الفرتة 2009 - 2011 أقصاها يف مصر  والسعودية 

واإلمارات بنحو   )6( أطنان / هكتار. 

جدول )3.2 (: 
مساحة وإنتاج وإنتاجية  حمصول القمح  يف الوطن العربي والعامل

 الوطن العربي/ العامل )%( العامل2الوطن العربي1 الوحدةالبيان

10.14217.04.7مليون هكتاراملساحة
25.28650.93.9مليون طناإلنتاج

2.493.0083.0طن/ هكتاراإلنتاجية
2011م.  -  )1(  الوطن العربى متوسط الفرتة 2009 

 )2(   العامل عام 2010م
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م. 

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

إن الشعري  والذرة  الشامية يعتربان من أهم  حماصيل احلبوب العربية  يف استخداماتهما الغذائية والعلفية.  
  و يتضح من اجلدول )4.2(  أن متوسط إنتاج الوطن العربي السنوي  من الشعري  يقدر بنحو  )7.32( مليون طن خالل الفرتة 
%( من إنتاجه يف  %( من حجم إنتاجه العاملي.  وتساهم  مخس دول عربية بنحو  )95.7  2009 - 2011م، ويعادل حنو ) 5.9 
%(، و تونس  %(، وسوريا )9.6  %(، ثم العراق )11.5  %(، واجلزائر بنحو )25.1  الوطن العربي تتصدرها املغرب بنحو )43.1 

%(، شكل )2.2(.   6.4(

 :) جدول )4.2 
مساحة وإنتاج وإنتاجية حمصول الشعري يف الوطن العربى والعامل 

 الوطن العربي/ العامل )%( العامل2الوطن العربي1 الوحدةالبيان

6.3747.913.3مليون هكتاراملساحة

7.32123.55.9مليون طناالنتاج

1.152.5844.6طن/ هكتاراإلنتاجية
2011م.  -  )1(  الوطن العربى متوسط الفرتة 2009 

 )2(   العامل عام 2010م
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م. 

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

شكل )2-2(: 
مساهمة الدول العربية يف إنتاج الشعري خالل الفرتة 2009 - 2011م )%(
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حجم  من  الرغم  وعلى  الشامية  للذرة  بالنسبة  واما 
الستخداماتها  العربي  الوطن  يف  عليها  املتزايد  الطلب 
مازال  إنتاجها  حجم  فإن  احليواني  اإلنتاج  مشاريع  يف 
حنو  تعادل  طن  مليون   )7.4( بنحو   ويقدر  متواضعًا 
  .)5.2 )جدول   ، العاملي  إنتاجها  حجم  من   )%  0.9(
 35( حنو   الشامية  الذرة  من  العربي  اإلنتاج  يغطي 
من حجم االحتياجات السنوية منها. يرتكز إنتاج    )%
الذرة الشامية بصفة رئيسية يف مصر اليت يعادل حجم 
العربي  اإلنتاج  متوسط  من   )%  85.6  ( حنو  إنتاجها 
3.2(، يف حني    2009 -2011م   )شكل  خالل الفرتة  
يرتكز  إنتاجها على  املستوى العاملي   يف  كل من 
من   )%  37.4( بنحو   األمريكية   املتحدة  الواليات 
إنتاجها العاملي  لعام 2010م، والصني حبوالي  )21 %(، 

   .)% والربازيل بنحو  )6.6 

جدول )5.2 (:
 مساحة وإنتاج وإنتاجية حمصول الذرة الشامية  يف الوطن العربي والعامل 

 الوطن العربي/ العامل )%( العامل2الوطن العربي1الوحدةالبيان

1.53161.90.95مليون هكتاراملساحة

7.39844.40.88مليون طناألنتاج

4.835.2192.7طن/ هكتاراإلنتاجية
2011م.  -  )1(  الوطن العربى متوسط الفرتة 2009 

 )2(   العامل عام 2010م
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م. 

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

شكل )2 - 3(:
 مساهمة الدول العربية يف إنتاج الذرة الشامية خالل الفرتة 2009  - 2011م )%(
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ذات  الغذائية  احلبوب  حماصيل  من   األرز  حمصول  ويعترب  
الغذائي   النمط  يف  التزايد  يف  واآلخذة  الكبرية   األهمية 
بصفة  زراعته   يف  األرز   حمصول  ويعتمد  العربية.  بالدول 
أساسية على نظم الزراعة املروية حيث ترتفع  نسبيًا احتياجاته 
املائية، لذا فإن التوسع يف زراعة هذا احملصول بالدول العربية  
حتكمه اعتبارات وفرة مياه  الري واالستخدام األمثل للموارد 

املائية، )جدول رقم  6.2( .  

وتعترب مصر  الدولة  الرئيسية املنتجة لألرز   يف الوطن العربي 
حنو   -2011م    2009 الفرتة   ملتوسط  إنتاجها  شكل   حيث 
%( من املتوسط   السنوي إلنتاج  الوطن العربي  لذات   93.1(

.)4. الفرتة واملقدر بنحو  )5.3( مليون طن ، ، )شكل  2 

جدول )6.2 (:
 مساحة وإنتاج وإنتاجية  حمصول األرز  فى الوطن العربى والعامل 

الوطن العربى/ العامل )%(العامل2الوطن العربى1الوحدةالبيان

0.4 0.6153.7مليون هكتاراملساحة

5.3672.07.8مليون طناالنتاج

202.1  8.834.37طن/ هكتاراالنتاجية
                                   )1(  الوطن العربى متوسط الفرتة 2009-2011م.

                                   )2(   العامل عام 2010م. 
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م. 

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

شكل )4.2(:
2011م )%(  -  مساهمة الدول العربية يف إنتاج  األرز   خالل الفرتة 2009  
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بنحو   السودان  يف  الرفيعة   الذرة  انتاج   يرتكز        
%( من  من  إنتاج الوطن العربي ، وحنو )89   )  %  72.4(
السودان  إنتاج هذا احملصول يف  لذا فإن تطوير  املساحة، 
الوطن  يف  منه  املنتجة  الكميات   زيادة  أساس  يعترب 
العربي.   ونظرًا الرتفاع إنتاجية احملصول يف مصر  حتت 
نظام الزراعة املروية  واليت تعادل أكثر من )11( ضعف 
العربي  الوطن  يف  احملصول  إلنتاجية  العام  املتوسط 
الوطن  إنتاج  %( من حجم   12.4( فإن مصر تساهم بنحو 
 )%  1( بنحو   تقدر  احملصول يف مساحة  هذا  من  العربي 
فقط، )شكل5.2(. ويقدر إنتاج الوطن العربي من الذرة 
الرفيعة بنحو  )6.11(  مليون طن  ملتوسط الفرتة  2009 
العاملي.   إنتاجه  %( من حجم   11  ( 2011م يعادل حنو    -

)جدول 7.2(.  

جدول )7.2 (:
 مساحة وإنتاجية وإنتاج  حمصول الذرة الرفيعة  يف الوطن العربي والعامل 

 الوطن العربي/ العامل )%( العامل2الوطن العربي1 الوحدةالبيان

12.0740.529.8مليون هكتاراملساحة

6.1155.711.0مليون طناالنتاج

0.511.3737.2طن/ هكتاراإلنتاجية
                                   )1(  الوطن العربى متوسط الفرتة 2009-2011م.

                                   )2(   العامل عام 2010م. 
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م. 

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

شكل )2 - 5(: 
مساهمة الدول العربية يف إنتاج الذرة الرفيعة خالل الفرتة 2009  - 2011م )%(
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قليلة من  حجم   العربي منها نسب  اإلنتاج  النباتية واليت  يتيح  والزيوت  األخرى السكر  النباتية  السلع  تشمل  جمموعات 
االحتياجات االستهالكية يف الدول العربية ، هذا جبانب البقوليات، والدرنات، واخلضر، والفاكهة مبا فيها التمور واليت توفر 

كميات مقدرة من الغذاء.  وتوضح بيانات جدول )8.2(  تطور  إنتاج تلك السلع خالل الفرتة  2009 -2011م. 
 ويقدر متوسط إنتاج  الوطن العربي  السنوي  من السكر  املكرر خالل الفرتة 2009 -2011م   بنحو )2.7( مليون طن. وتعترب 
احملاصيل السكرية من احملاصيل األقل شيوعًا وانتشارًا يف الدول العربية، فهي تكاد تنحصر بصفة أساسية   يف مصر،  
والسودان، واملغرب ، وسوريا، باإلضافة إىل دول أخرى تزرع تلك احملاصيل يف مساحات حمدودة وهي تونس والعراق، ولبنان، 
وسلطنة عمان، والصومال.  كما أعدت موريتانيا مشروعًا  إلنتاج حوالي )105( ألف طن من سكر القصب الذي سوف تتم 

زراعته يف مساحة تقدر بنحو  )11.35( ألف  هكتار . 
 

جدول )2 .8(:
 تطور إنتاج بعض السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي   ) باأللف طن(

*200920102011السلع االغذائية
 التغري بني عامي
2011 – 2010

)%(

 متوسط الفرتة
2009 – 2011م

2680.62587.62816.78.92695.0السكر املكرر
6.51728.9-1656.11824.41706.2الزيوت النباتية

55161.555389.857617.74.056056.4اخلضر
29791.330908.831653.22.430784.4الفاكهة

0.45577.6-5373.15691.35668.3التمور
1422.71224.91357.910.91335.2البقوليات
11263.411934.612374.03.711857.3البطاطس

* تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م. 

 )%   بلغ إنتاج  الوطن العربي من قصب السكر حنو )23.6( مليون طن يرتكز بصفة رئيسية يف كٍل من مصر )65.4 
 ،)% %(. وبلغ إنتاج الشمندر السكري حنو )11.0( مليون طن يرتكز بصفة رئيسية يف مصر )66.3  والسودان )30.8 
%(.  وتقدر إنتاجية قصب السكر بالوطن العربي بنحو )106( طن للهكتار، يف حني  %( وسوريا )10.5  واملغرب )22.7 

تقدر إنتاجية الشمندر السكري بنحو )50.3( طن للهكتار وذلك كمتوسط سنوي خالل الفرتة 2009 - 2011م.

      بلغ متوسط إنتاج الزيوت النباتية يف  الوطن العربي  خالل الفرتة  2009 - 2011م  حنو )1.7( مليون طن، ويتم إنتاج  العديد 
من أنواع  البذور الزيتية تشمل  السمسم، و الفول السوداني، وزهرة الشمس، وفول الصويا، جبانب إنتاج  زيت  الزيتون وزيت 
بذرة القطن. يرتكز إنتاج البذور الزيتية يف سبع   دول  تساهم جمتمعة  بنحو   )91.8 %( من  مجلة إنتاجها يف الوطن العربي 
وهي:  املغرب  اليت تساهم بنحو )20.1 %(، وسوريا )19.8 %(،  ومصر )16.4 %(، و السودان  ) 12.1 %(،و تونس ) 11.35 %(، 

%( على التوالي. %(، و )4.0  باإلضافة إىل  ليبيا واجلزائر  بنحو  )8.1 

وعلى الرغم من أن  جمموعة حماصيل البذور الزيتية تشغل مساحة هامة يف الزراعة العربية قدرت بنحو  )7.1( مليون هكتار 
%( إال أن  إنتاجها يعترب متواضعًا لتدني إنتاجيتها،  األمر الذي يضع   ملتوسط الفرتة  2009  - 2011م، وتعادل حنو  )15.6 

الزيوت النباتية ضمن اجملموعات الغذائية ذات معدالت االكتفاء الذاتي املنخفضة على مستوى الوطن العربي.

وتشري بيانات  جدول  )8.2( إىل أن إنتاج الوطن العربي من حماصيل اخلضر والفاكهة والبطاطس  يشهد تزايدًا مستمرًا ، 
وتعترب حماصيل اخلضر والفاكهة   من السلع اليت تنتشر زراعتها يف كل الدول العربية، وحيقق إنتاجها فوائض تصديرية 
يف العديد من الدول العربية. وضمن حماصيل الفاكهة  تعترب التمور من احملاصيل اإلسرتاتيجية يف الوطن العربي.  وبلغ  
%( من انتاجها العاملي.   إنتاج الوطن العربي من التمور  ملتوسط الفرتة 2009  -2011م   حنو )5.6( مليون  طن تعادل حنو  )72 
وتقدر   إنتاجية التمور   يف الوطن العربي  ملتوسط الفرتة 2009 - 2011م  بنحو ) 6.5( طن للهكتار مقارنة  بنحو )7.2( طن 

للهكتار على املستوى العاملي يف عام 2010 م.
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ويشكل قطاعا  اإلنتاج احليواني  والسمكي جزءًا هاما من قطاعات إنتاج الغذاء يف الوطن العربي ملساهمتهما الكبرية 
يف مقتصدات العديد من الدول العربية، باإلضافة  ملساهمتهما يف توفري الربوتني احليواني للمواطن العربي. وعلى الرغم 
من أن الوطن العربي يزخر بأعداد كبرية  من الثروة  احليوانية، إال أن إنتاجها من اللحوم واأللبان  ال يفي بكامل متطلبات 
املستهلكني يف  الدول العربية، لذا أصبح استرياد املنتجات احليوانية  ميثل أحد البنود األساسية يف فاتورة واردات الغذاء يف 

الوطن العربي. 

وقد اجتهت العديد من الدول العربية إىل تنمية صناعة الدواجن إلنتاج اللحوم  البيضاء بغرض حتسني معدالت االكتفاء 
النسبية  األهمية  اخنفاض  من  الرغم  وعلى    . احلمراء  اللحوم  استهالك  على  املرتتب  الضغط  من  والتخفيف  منها  الذاتي 
املستوردة من  الصناعة تعتمد على مصادر األعالف  أن هذه  إال  الدواجن،  إنتاج حلوم  الزراعية يف جمال  املوردية  للمحددات 
خارج الوطن العربي  وخباصة الذرة الشامية  اليت تتدنى نسبة اكتفاء الوطن العربي منها.  وتوضح بيانات  جدول )9.2 (  
إنتاج الوطن العربي من اللحوم واأللبان مقارنة بالعامل والذي ترتاوح نسبته حلجم اإلنتاج العاملي  بني   )2.6 %(  للحوم احلمراء  

%(  لأللبان ومنتجاتها.     و )3.6 

جدول )9.2 (: 
إنتاج الوطن العربي من اللحوم واأللبان  مقارنة  بالعامل )مليون طن(

 الوطن العربي/ العامل )%( العامل2الوطن العربي1السلعة

4.93190.02.6اللحوم احلمراء

3.1798.03.2اللحوم البيضاء

26.15720.93.6األلبان ومنتجاتها

4.09148.52.8األمساك
2011م.  -                               الوطن العربى متوسط الفرتة 2009 

                               العامل عام 2010م.
                         املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م. 

تقدر أعداد الثروة احليوانية يف الوطن العربي بنحو   )382.1(  مليون رأس ملتوسط الفرتة 2009 -2011م.  وتوضح بيانات 
2011م،   - جدول )10.2( تطور إنتاج جمموعات سلع املنتجات احليوانية والسمكية يف الوطن العربي خالل الفرتة 2009 
واليت تعكس  تراجع   إنتاج اللحوم احلمراء واالستقرار  النسيب يف إنتاج األلبان بني عامي 2009 و 2010م، وارتفاع إنتاج 
املنتجات احليوانية والسمكية بني  ارتفاع كافة   العامني. مع توقعات   الدواجن واألمساك بنسب عالية بني هذين  حلوم 

عامي  2010 و 2011م.

جدول )2 .10(: 
تطور إنتاج جمموعات سلع املنتجات احليوانية والسمكية يف الوطن العربي  ) باأللف طن(          

                                                                                                                    

*200920102011املنتجات
 التغري بني عامي

2011 - 2010
)%(

 متوسط الفرتة
2009 – 2011م

7967.37935.98388.65.78097.2مجلة اللحوم
4983.54810.55002.54.04932.1اللحوم احلمراء

2983.83125.43316.16.13165.1حلوم الدواجن
3909.34111.64245.83.34088.9األمساك

1486.51508.71594.45.71529.9البيض
25774.426020.426641.22.426145.3األلبان ومنتجاتها

              * تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م. 
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وبتحليل تطور إنتاج جمموعة حماصيل احلبوب والسكر املكرر والزيوت النباتية  واملنتجات احليوانية والسمكية  خالل 
العقود الثالثة املاضية يتضح من بيانات جدول  )2-11( ،  ما يلي: 

(  بني   	% %( بني عقدي الثمانينات والتسعينات، وبنحو  )3.6  ازداد متوسط مساحة حماصيل احلبوب بنحو  )15.2 
عقدي التسعينات واأللفية الثانية،.

(  بني  وازداد متوسط  االنتاج لتلك احملاصيل  بنحو  )42.6 %( بني عقدي الثمانينات والتسعينات، وبنحو  )22.3 %	 
عقدي التسعينات واأللفية الثانية، 

  )  	% %( بني عقدي الثمانينات والتسعينات، وبنحو  )18.2    ازداد متوسط انتاجية حماصيل احلبوب بنحو  )23.3 
بني عقدي التسعينات واأللفية الثانية.

	 ازدادت أيضا متوسطات  مساحة , وانتاج ، وانتاجية القمح واالرز والذرة الشامية بني عقدي الثمانينات والتسعينات 
بنسب  أعلى من نظرياتها بني عقدي التسعينات واأللفية الثانية.

أعلى من  والتسعينات بنسب   الثمانينات  وااللبان ومنتجاتها بني عقدي  النباتية  الزيوت  إنتاج  	 ازدادت متوسطات 
نظرياتها     بني عقدي التسعينات واأللفية الثانية.

	 أما اللحوم واألمساك فقد ازدادت متوسطات إنتاجهما بني عقدي الثمانينات والتسعينات بنسب  اقل  من نظرياتها    
بني عقدي التسعينات واأللفية الثانية.  

	   ويتضح مما سبق  أن اجلهود اليت ُبذلت لتطوير  إنتاج  تلك احملاصيل خالل  عقد التسعينات  مل  تواكبها جهود 
مماثلة خالل االلفية الثانية، مما  انعكس يف  اخنفاض نسب الزيادة اليت حتققت يف كل من اإلنتاج واملساحة 
واإلنتاجية لتلك احملاصيل  بني عقد التسعينات واأللفية الثانية مقارنة  بنسب  زيادتها بني عقد الثمانينات وعقد 

التسعينات. 

	 ويالحظ  ايضا  تزايد انتاج اللحوم واألمساك وااللبان خالل عقد التسعينات واأللفية الثانية والذي قد يعزى إىل 
االهتمام  الذي  حظي  به قطاعا اإلنتاج احليواني والسمكي  يف  العديد من الدول العربية  لتحسني أوضاع  هذين 
القطاعني.  ويدعو ذلك إىل  بذل املزيد من اجلهود لتطوير معدالت منو املنتجات احليوانية والسمكية يف  الوطن 
العربي  خاصة وأن إنتاجية الوحدة احليوانية ال تزال متدنية مقارنة مبثيالتها على مستوى العامل، وأن موارد الثروة 
السمكية  وإمكانات االستزراع السمكي غري مستغلة االستغالل الكامل. وميكن أن  تشمل تلك اجلهود 
اإلنتاج احليواني والسمكي، وبرامج تطوير   الالزم لربامج ومشروعات  التمويل  زيادة حجم  االستثمارات وتوفري 

النظم الرعوية  التقليدية ، وتأهيل املراعي وتوفري اخلدمات البيطرية.

  ومما سبق ميكن القول أنه وعلى الرغم  مما حدث من تطورات هامة يف جمال توفري  الغذاء وإتاحته عن طريق زيادة إنتاج 
السلع  ا لغذائية  يف الوطن العربي باستخدام  التقنيات اليت أثرت إجيابيًا على اإلنتاجية الزراعية يف العديد من الدول العربية 
الزراعية  إاّل أنه ما زالت هناك فجوة تقنية زراعية ملحوظة ، وخباصة يف الدول العربية  على مدار العقود الثالثة املاضية، 
الرئيسية اليت تسودها الزراعة املطرية التقليدية،  واألساليب التقليدية للرعي والصيد.  وقد متت اإلشارة سابقا إىل  تدني 
الزراعة العربية. ويساهم بدرجة كبرية يف  معدالت استخدام امليكنة الزراعية واألمسدة، والتقاوي  والبذور احملسنة يف 
العربية،  البلدان  يف  الزراعي  التقين  والتطوير  البحوث  إىل  املوجهة  االستثمارات  يف  الواضح  القصور  التقنية   الفجوة  تفاقم 
وضعف اإلرشاد الزراعي بصفة خاصة . غري أنه ميكن القول إنه ال يزال اجملال متسعًا ملزيد من االهتمام لتطوير تطبيقات 

نقل التقانة  احلديثة لتحسني  اإلنتاجية الزراعية، جبانب توفري  التمويل الالزم  ملشروعات إنتاج الغذاء االستثمارية . 
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جدول )2 - 11(:
  تطور مساحة وانتاج وانتاجية حماصيل احلبوب ، وانتاج بعض السلع الغذائية             
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املساحة 
)مليون 
هكتار(

25.588.571.630.497.48الثمانينات

29.4810.501.580.717.78التسعينات

العقد األول من 
30.5410.771.570.756.0األلفية الثانية

اإلنتاج
)مليون 

طن(

29.712.204.562.655.791.741.013.421.7110.11الثمانينات

42.3419.046.235.085.702.161.544.492.3416.27التسعينات

العقد األول من 
51.7824.847.496.445.722.761.687.153.6223.50األلفية الثانية

اإلنتاجية
)طن/ 

هكتار(

1.161.422.795.520.77الثمانينات

1.431.813.947.150.73التسعينات

العقد األول من 
األلفية الثانية

1.692.314.778.590.93

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

التجارة ا خلارجية: الغذاء من  2-1-2  إتاحة 

يتكامل قطاع التجارة اخلارجية مع القطاع اإلنتاجي يف جمال حتقيق األمن الغذائي ، فمن خالل التجارة اخلارجية ميكن 
ما  تصدير  هلا  ميكن  كما  مناسبة،  بتكلفة  اإلنتاجية  وقدراتها  املوردية  مبقوماتها  إنتاجه  عن  تعجز  ما  استرياد  للدول 

يفيض من إنتاجها عن احتياجاتها، وما تتمتع  يف إنتاجه  مبزايا تنافسية على غريها من الدول األخرى. 

السنوات األخرية  العاملية يف  الزراعية  السلع  العربية مبا شهدته جتارة  الدول  التجارة اخلارجية   يف  الغذاء من  إتاحة  تأثرت 
من تقلبات  نتيجة  الستمرار  تقلبات وارتفاع  أسعار الغذاء الرئيسية يف األسواق العاملية. وقد ارتفعت  اسعار الغذاء بنسبة       
% ( يف الفرتة ما بني أكتوبر 2010م  ويناير  2011 م  وفقًا ملؤشر البنك الدولي ألسعار الغذاء  .  وشهدت األشهر الستة   15(
األخرية من عام 2011م استمرار الزيادات يف األسعار العاملية للقمح والذرة والسكر وزيوت الطعام، مع ارتفاع أقل نسبيًا يف 
أسعار األرز،  وقد أسهمت هذه  الزيادات  يف أسعار الذرة والسكر والزيوت يف رفع تكلفة العديد من أنواع املواد الغذائية 

األخري. 

من  جتارتها  شهدت  حيث  األوضاع  هذه  مبجمل  للغذاء  مستوردًة  دول  معظمها  يف  تعترب  واليت  العربية  الدول  تأثرت  وقد   
جمموعات السلع الغذائية الرئيسية ارتفاعا مستمرا خالل الفرتة 2009 -2011م، )شكل  6.2(، وقد ارتفع  إمجالي قيمة  
  .)% التجارة اخلارجية بني عامي 2009  و  2010م  من حنو  )58.4 ( مليار دوالر إىل حنو ) 66  ( مليار دوالر وبنسبة ) 12.7 

.  ) % كما ارتفع بني عامي  2010   و 2011م   بنحو )4.8 
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% (،  يف حني  و ارتفع  إمجالي قيمة الواردات من جمموعات سلع الغذاء الرئيسية بني عامي 2010 و  2011م بنسبة  ) 3.8 
%( ، وبلغت نسبة قيمة  الصادرات  ارتفع  إمجالي قيمة الصادرات من جمموعات تلك  السلع بنسبة أعلي قدرت بنحو  )8.5 
العربية من جمموعات السلع الغذائية الرئيسية من إمجالي قيمة التجارة اخلارجية حنو ) %23 ( يف عام 2011م،  مقارنة 
%( يف عام 2009م و  )22.3%(  يف عام 2010م، وبذلك بلغت  نسبة  تغطـــية الصادرات  للواردات حنــــــو    بنحو   )22.0 
2010م، األمر الذي يشري إىل التحسن النسيب يف نسبة تغطية  ( يف عام   % 2011م مقارنة بنحو  )28.7  (  يف عام   %  30(

الصادرات  للواردات ومن ثم يف  أداء  قطاع التجارة اخلارجية. 

السلع  قيمة  جتارة   من إمجالي   )  %  33.4  ( الرئيسية حنو   العربي من جمموعة احلبوب  الوطن  واردات  قيمة   وشكلت 
للعام 2009م     ) % للعام 2010م،  و  ) 29.8   ) % الغذائية الرئيسية )قيمة الصادرات والواردات( لعام2011  م مقابل ) 30.8 
2011م على الرغم من اخنفاض الكميات املستوردة   - وهو ما يشري إىل استمرار  ارتفاع قيمة الواردات خالل  الفرتة   2009 
% (   ًعما كانت عليه يف عام 2010م.  األمر الذي يعكس  أثر ارتفاع األسعار )كمية أقل  يف عام 2011م بنسبة  ) 6.3 

بقيمة أكرب(، )شكل  7.2(. 

شكل )6.2(: 
 تطور قيمة الصادرات والواردات  الغذائية  العربية     

شكل )7.2(: 
 تطور كمية  وقيمة الواردات العربية من جمموعة احلبوب الغذائية 

                                        كمية الواردات )ألف طن(                                                 قيمة الواردات )مليون دوالر(

ف طن
ال

مليون دوالر
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 وعلى املستوى السلعي استمر ارتفاع  نسبة قيمة الواردات من إمجالي قيمة التجارة  اخلارجية  جملموعة احلبوب الرئيسية 
خالل الفرتة 2009- 2011م،  ) جدول  12.2(  استمرار،  فيما عدا سلعيت األرز والذرة الشامية مما انعكس على    فاتورة 
التجارة  اخلارجية  قيمة  الواردات من إمجالي  قيمة  استقرت  نسبة  أو  تراجعت   و  باالرتفاع.   العربية  للدول  الغذاء  استرياد 
التحسن  إىل  واأللبان ومنتجاتها،  مما  يشري  )املكرر(،  السكر  فيما عدا سلعيت  األخرى،   الرئيسية  الغذاء  جملموعة سلع 
امللحوظ يف قيمة الصادرات  العربية من تلك السلع خالل خالل  الفرتة  2009 – 2011م، ومن ثم حتسن نسبة تغطية الصادرات 

للواردات منها، )جدول 13.2(.

جدول )2 - 12(:
 نسبة قيمة الواردات من إمجالي قيمة التجارة اخلارجية  جملموعة احلبوب الرئيسية يف الوطن العربي  

)%(
*2011م2010م2009ماجملموعة السلعية 

29.830.833.4جمموعة احلبوب
14.314.9 14.2 القمح والدقيق

5.95.7 5.3الذرة الشامية
7.16.96.1األرز

3.13.63.7الشعري
* تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م

جدول ) 13.2(:
 نسبة قيمة واردات بعض السلع الغذائية   من  إمجالي قيمة التجارة اخلارجية يف الوطن  العربي )%(

2011م*2010م2009ماجملموعة السلعية

0.7 0.7 0.8 البطاطس

1.4 1.5 1.6 البقوليات

2.1 2.7 2.5 اخلضر

3.9 5.1 4.8 الفاكهة

6.4 6.1 6.5 )السكر مكرر(

9.0  9.8  9.8 الزيوت النباتية

 8.3  9.6  9.5  جمموعة اللحوم

4.4  5.1  4.8  حلوم محراء

3.9  4.6  4.6  حلوم بيضاء

2.2  2.3  2.5  األمساك

0.5  0.5  0.6  البيض

9.0  8.4  9.4  األلبان ومنتجاتها
      * تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

     املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م.
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14(   اخنفاض كمية  الصادرات  منها من )2.12(  مليون   - وتوضح  بيانات جتارة جمموعة احلبوب و الدقيق   جبدول رقم  )2 
طن عام 2010م إىل حنو ) 1.79 ( مليون طن عام 2011م،  بنسبة اخنفاض  بلغت حنو  )15.6 %(. وشكلت صادرات القمح 
 )676( 2010م إىل حنو  )970(  ألف طن عام  النسبة األعلى حيث اخنفضت  الكميات املصدرة منهما من حنو   ودقيقه  
%( من إمجالي كمية  ألف طن عام 2011م بنسبة اخنفاض بلغت حنو   )30.3 % ( وشكلت صادرات القمح حنو )37.8 
صادرات احلبوب الرئيسية للعام 2011م .   أما قيمة صادرات القمح ودقيقه فقد ارتفعت من  حنو ) 328.3 ( مليون دوالر عام 

2010م إىل حنو  ) 361.8 ( مليون دوالر عام 2011م )شكل 8-2(.
%( عن تلك اليت مت تصديرها عام 2010م.    وارتفعت الكميات املصدرة من الذرة الشامية يف  عام 2010م بنسبة     )19.6 
األرز اخنفاضًا  %(.  وشهدت الكميات املصدرة من   11.1  ( 2011م بينما اخنفضت قيمتها بنسبة  )113.7( ألف طن عام 
كبريًا بنسبة   بلغت حنو )33.2% (،  مما يعكس دور السياسات الزراعية العربية يف احلفاظ على مورد املياه وتعظيم 
عائد الوحدة املائية من خالل االجتاه حنو ختفيض املساحة املزروعة من األرز، والرتكيز على أن يكون االنتاج لالستهالك 
%(.   وبصفة  احمللي بصفة أساسية من هذه السلعة .  وأما قيمة الصادرات من األرز  فقد  ارتفعت بنسبة بلغت حنو  )17.2 
عامة  ال تتمتع الدول العربية فى جمموعها بفائض تصديرى موجب يف جمموعة احلبوب، ومتثل الصادرات  منها حركة 
جتارية حمدودة األهمية  النسبية لسلع غذائية يعاني  الوطن العربي من درجات مرتفعة نسبيًا من العجز التجارى منها، ومن 

ثم فهي متثل سلعًا إستريادية بأكثرمنها سلع تصديرية.

جدول )14.2 (:
 تطور كمية وقيمة الصادرات العربية من جمموعة احلبوب الغذائية                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                 )الكمية: ألف طن، القيمة: مليون دوالر(

اجملموعة السلعية
2011*م2010م2009م

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

1952.01186.82120.41196.01789.91191.8جمموعة احلبوب

669.6231.6970.3328.3676.0361.8القمح والدقيق

78.127.995.131.5113.728.0الذرة الشامية

760.4522.4617.2386.8412.3453.6األرز

28.19.450.516.455.916.9الشعري
   * تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م. 

شكل )8.2(:
 كمية  وقيمة الصادرات العربية من جمموعة احلبوب الغذائية 

                                         كمية الصادرات )ألف طن(                                                 قيمة الصادرت )مليون دوالر(
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     وتوضح مؤشرات جتارة سلع اجملموعات النباتية االخرى ) جبدول )15.2(   أن كمية وقيمة الصادرات  منها قد شهدت 
صادرات  كمية  حيث  ارتفعت  والقيمة.   الكمية  يف  متفاوتة  ومبعدالت   ، 2011م   -  2009 الفرتة  خالل  نسبيا  حتسنا 
%(.  و ارتفعت كمية صادرات اخلضر  بني عامي  %(، يف حني ارتفعت قيمتها  بنسبة    )21.1  البطاطس  بنسبة  )8.4 
  ، )% % (، وكمية  صادرات الفاكهة بنسبة  )34.1  % (، و ارتفعت قيمتهما بنحو ) 11.6  2010 و 2011م بنسبة )9.1  
%( بينما اخنفضت القيمة  بنسبة  %(.  وكما ارتفعت صادرات  السكر املكرر  بنسبة  )5.89  وقيمتها   بنحو ) 20.60 

.) %  8.45 (

ويف اجلانب اآلخر  فقد اخنفضت الكميات املصدرة من البقوليات بني عامي 2010 و 2011م بنسبة )19.6 %( واخنفضت 
%(،  إال أن  %(. وعلى الرغم من اخنفاض الكمية املصدرة من الزيوت النباتية بنسبة تقل عن             )1  قيمتها  بنسبة )8.2 

%(،  شكل )9-2(. قيمتها قد ارتفعت بنحو )8.1 

 جدول )15.2(: 
 تطور   كمية   وقيمة الصادرات العربية من اجملموعات الغذائية األخرى                                                                                                                                           

                                                                                                                                                    ) الكمية : ألف طن،  القيمة : مليون دوالر(

اجملموعة السلعية
2011*م2010م2009م

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

710.3246.6644.4235.5698.5285.1البطاطس

223.0193.4364.5318.8292.9292.7البقوليات

4126.62327.34130.12642.44507.12947.9اخلضر

3736.62772.74038.93107.25419.03747.2الفاكهة

1689.5752.51961.71096.32077.31003.7السكر )مكرر(

877.51282.2951.51277.4945.41381.0الزيوت النباتية
* تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م

شكل )9.2(:
  تطور كمية وقيمة الصادرات العربية من اجملموعات الغذائية األخرى  

كمية الصادرات )ألف طن(                                                                                       قيمة الصادرت )مليون دوالر(
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وحول واردات باقي سلع اجملموعات النباتية فتوضح  بيانات )جدول  16.2(   أن كمية وقيمة واردات تلك السلع قد ارتفعت 
ملحوظا  اخنفاضا  منهما  الواردات  وقيمة  كمية  شهدت  اليت   والفاكهة  اخلضر  حاليت   عدا  و2011م،    2010 عامي  بني 
%( واخنفضت قيمتها  بنسبة أكرب بلغت  الواردات من اخلضر بنسبة )3.4  العامني،  حيث اخنفضت كمية  بني هذين 
% ( واخنفضت قيمتها بنسبة أكرب أيضًا                           %(. وبينما اخنفضت كمية  واردات الفاكهة   بنسبة )12.90  حنو )21.2 
)19.7 %(، ورمبا يعزى ذلك لتأثر أسعار تلك الواردات بعوامل سوقية خارجية أو الختالف الرتكيبة النوعية، )شكل 10-2( 

.

 جدول )16.2(:
  تطور كمية وقيمة الواردات العربية من اجملموعات الغذائية األخرى    

                                                                                                                                                              ) الكمية : ألف طن،  القيمة : مليون دوالر(

اجملموعة السلعية
2011*م2010م2009م

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

857.6482.3821.6484.8855.1506.1البطاطس

1190.3938.21221.8984.61225.9948.3البقوليات

2947.31461.62977.01796.12877.21415.8اخلضر

4080.12825.84791.63388.64173.42721.8الفاكهة

8135.53800.47689.54018.68794.04422.5السكر )مكرر(

4604.65732.54691.56433.54926.16206.1الزيوت النباتية

* تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م. 

شكل رقم )10.2( :
تطور كمية وقيمة الواردات العربية من اجملموعات الغذائية األخرى 2009 - 2011م

                         كمية الواردات )ألف طن(                                                                                                                                قيمة الواردات )مليون دوالر(
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عدا  فيما  2011م،  و   2010 عامي  بني  صادراتها  كميات  ارتفعت   فقد  والسمكية  احليوانية  باملنتجات  يتعلق   وفيما 
واملنتجات  احلية  األبقار  صادرات  وقيمة   كمية  تطور    )17.2 )جدول  بيانات  وتوضح   واأللبان.    واملاعز  األغنام   صادرات 
احليوانية واألمساك . وارتفعت   كمية صادرات األبقار احلية  بنحو  )1.7 %( و ارتفعت قيمتها بنسبة )6.9 %(. وأما  اللحوم 
احلمراء  فقد ارتفعت كمية صادراتها   بنسبة )6.8 %(   مقابل اخنفاض  يف  قيمتها بنحو )28 %(. ويف الوقت  الذي ازدادت 
فيه كُل من كمية وقيمة صادرات  األمساك وحلوم الدواجن وبيض املائدة  واللحوم البيضاء،  فقد تراجعت  كمية  وقيمة 

صادرات األلبان ومنتجاتها  و كذلك كمية وقيمة صادرات األغنام واملاعز .

الغذائية،  السلعية  التصديرية من اجملموعات  القول أن اجملاالت  العربية، ميكن  الغذائية  الصادرات  وبالنظر إىل هيكل 
يف  أساسية  بصفة  تتمثل  تكاد  التنافسية،  و  النسبية   املزايا  إلعتبارات   وفقًا  الصادرات  تلك  لتنمية  املمكنة  واآلفاق 
فإنها متثل سلعًا إستريادية بأكثرمنها  الغذائية  الصادرات  والبطاطس، وفيما عدا ذلك من  الفاكهة،  األمساك، اخلضر، 
سلع تصديرية، غري أنه يتم التبادل التجاري التصديري يف جانب حمدود منها سواء يف صورة صادرات فعلية أو يف صورة 

إعادة صادرات . 

جدول )2 .17(:
 كمية  وقيمة الصادرات العربية من املنتجات احليوانية  

                                                                                                                   )الكمية : ألف طن، ألف رأس ،  القيمة : مليون دوالر(     

2011*م2010م2009ماجملموعة السلعية
القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

186.633.0178.537.9181.540.5أبقار حية

4819.6423.84016.1404.53732.5393.0أغنام  وماعز

81.4157.9108.5262.8115.9189.2حلوم محراء

90.5124.492.1168.8110.2177.0حلوم بيضاء

910.32201.0850.02154.7928.52831.7األمساك

74.1358.182.2234.298.9238.5البيض

3431.91269.84985.42010.84400.41690.4األلبان ومنتجاتها

*تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م.

2011م  وبنسب  و   2010 املنتجات احليوانية والسمكية زيادات متفاوتة  بني عامي  وقد شهدت  كمية واردات بعض  
 )% %( يف  األمساك،  و بلغت نسبة الزيادة )16.7  %(   كما يف حالة اللحوم احلمراء وحنو )5.7  تراوحت بني  حنو )1.9 
%( لألمساك. وارتفعت  %(  للحوم احلمراء و بأقل من )1  لأللبان ومنتجاتها.  أما قيمة الواردات فقد اخنفضت   بنسبة )9.0 

 . )% لأللبان ومنتجاتها بنسبة )12.3 

أما السلع األخرى ضمن هذه اجملموعة )جدول 2-18(  فقد شهدت اخنفاضَا  يف كمية وقيمة الواردات  منها حيث اخنفضت 
%( للحوم الدواجن،  واخنفضت كمية الواردات  من البيض بنحو      %(   والقيمة بنسبة )9.8  كمية الواردات  بنسبة )4 

.)% %(   وتراجعت قيمتها بنحو  )2.5   8.1(
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جدول )18.2 (: 
كمية   وقيمة  الواردات العربية من املنتجات احليوانية والسمكية    

                                                                                                                                                           ) الكمية : ألف طن،  القيمة : مليون دوالر(

اجملموعة السلعية
*2011م2010م2009م

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

2719.05549.62696.16353.42651.15757.0 جمموعة اللحوم

1081.92832.91072.93336.11093.03036.1حلوم محراء

1637.12716.71623.33017.31558.02720.9حلوم بيضاء

699.51476.8767.31536.6811.31529.3األمساك

163.1344.1162.6345.3149.5336.6البيض

11919.55513.811106.65513.312959.56193.6األلبان ومنتجاتها

* تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م. 

مجيع  بها  تأثرت  األخرية  السنوات  يف  العاملية  الزراعية  السلع  جتارة  شهدتها  اليت  التقلبات  أن  السابق  التحليل  من  ويتضح 
الدول العربية باعتبار ها دواًل مستوردة يف معظمها لسلع الغذاء الرئيسية. كما أن  العوامل الرئيسية اليت تؤدي إىل املزيد 
من تلك التقلبات يف جتارة السلع الغذائية أصبحت أمور مستمرة  مبا فيها التقلبات يف أسعار املواد الغذائية ودرجة توفرها، 
واجتاه بعض الدول املصدرة الرئيسية  إىل حظر صادراتها من احلبوب خوفًا من عدم القدرة على إطعام شعوبها، األمر الذي  
يتطلب إدارة حذرة لتجنب األزمات اليت قد حتدثها زيادة أسعار الغذاء أو نقص املعروض منه يف املستقبل على أوضاع األمن 
الغذائي  يف الدول العربية باعتبارها مجيعًا تواجه خماطر األمن الغذائي واليت تؤدي بدورها إىل تهديد األمن الوطين واالستقرار 

االقتصادي واالجتماعي.   

الغذاء:  2-2 إمكانات احلصول على 

املادية.  إمكاناتهم  وفق  الغذائية  السلع  من  احتياجاتهم  تدبري  على  األفراد  بقدرة  الغذاء   على  احلصول  إمكانية  تقاس 
وترتكز أهمية هذا احملور الذي ميثل جانب الطلب على الغذاء  على حقيقة أن إتاحة الغذاء تعد شرطًا ضروريًا ولكنه غري 
كاٍف لتحقيق األمن الغذائي، ولذلك  يزداد االهتمام  بدراسة وحتليل العوامل املؤثرة على إمكانات احلصول على الغذاء  

كأسعار السلع الغذائية، ودخول األفراد، والنمو السكاني، ومنو اإلنتاج الغذائي. 

الرئيسية يف الوطن العربي والعامل: 2-2-1 أسعار السلع الغذائية 

اليت سادت خالل  الغذاء  الغذائية  يف  منتصف عام2010 م املخاوف بشأن تكرار أزمة  العاملية للسلع  ارتفاع األسعار   آثار   
)44( مليون شخص  2010-2011م  إىل وقوع حنو  الغذاء خالل عامي  ارتفاع أسعار  2008م. وقد أدت صدمة   -2007 عامي 
آخر يف براثن الفقر على املستوى العاملي، وهبوط )68( مليون من مستهلكي املواد الغذائية أدنى خط الفقر، بينما متكن 
)24( مليون مزارع صغري  من اهلروب من الفقر نتيجة الرتفاع أسعار  احملاصيل الغذائية )البنك الدولي 2011م(،  وتشعر الدول 

العربية بالقلق الشديد نتيجة العتمادها إىل حد كبري على أسواق السلع الدولية للحبوب، وخباصة القمح. 
وتشري اإلحصاءات  الدولية إىل استمرار اجتاه أسعار معظم السلع الغذائية حنو التصاعد على املستويني العربي والعاملي، فقد 
تأثرت أسعار السلع الغذائية بالدول العربية بالزيادات اليت شهدتها األسعار العاملية خالل عام 2011م، فعلى املستوى العاملي 
%( مقارنٍة بالعام  %( بزيادة قدرت بنحو )29.3  ارتفع الرقم القياسى ألسعار الغذاء  حمققًا رقمًا قياسيًا قدر بنحو )204.5 
2010م ، واستمر هذا االرتفاع يف النصف األول من عام 2012م، وتوضح بيانات جدول )19.2( التطورات يف األرقام القياسية 

ألسعار الغذاء يف العامل خالل الفرتة 2007-2012م.
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جدول )19.2(: 
األرقام القياسية ألسعار الغذاء يف العامل )سنة األساس: 2004-2002م=100(

الرقم القياسي ألسعار الغذاءالسنوات
2007154.0م
2008164.5م
2009134.9م
2010158.1م
2011204.5م
2012204.0م

29.3معدل التغري بني 2010م و2011م )%(
-0.2 معدل التغري بني 2011م و2012 م )%(

                                املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ، 2012م، موقع املنظمة على الشبكة الدولية.

وتشري  اإلحصاءات الدولية إىل أن أسعار السلع الغذائية الرئيسية  قد شهدت ارتفاعًا كبريًا على مستوى العامل .  فقد بلغت 
2011م حنو  النباتية، والسكر، واللحوم، واأللبان يف عام  ، والزيوت  القياسية  ألسعار كٍل من  جمموعة احلبوب  األرقام 
%(  .ومن املتوقع أن تستمر هذه الزيادات  خالل السنوات القادمة،   %(،و)201  %(،و)147  و)255   ،)% و)240   ،)%  222(

)جدول20.2(. 

جدول )20.2(:
 األرقام القياسية ألسعار بعض السلع الغذائية يف العامل )سنة األساس: 2004-2002م=100(

2011م2010م2009مالسلع الغذائية
149156222احلبوب

129165240الزيوت النباتية
221258255السكر

114130147اللحوم
121171201األلبان

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،2012م، موقع املنظمة على الشبكة الدولية.

السلع  ألسعار  القياسية  األرقام   توضح  عامة  وبصفة   
مع    باملقارنة  العاملي  املستوى  على  متزايدًا  اجتاهًا  الغذائية 
األسعار  شهدت  فقد  العربي  الوطن  يف   وأما  األساس.  سنة 
القياسية ملختلف السلع الغذائية ارتفاعَا واضحًا بني عامي 
كانت  وإن  األساس،  سنة  مع  باملقارنة  و2011م  2010م 
)جدول  العاملية  مثيالتها  عن   أقل  مبعدالت  االرتفاعات 
للسلع  العاملية  األسعار  الرتفاع  ذلك  يعزى  ورمبا   ،)21.2

للظروف  كمحصلة  منها  املعروض  نقص  بسبب  الغذائية 
الرئيسية،  اإلنتاج  مناطق  بعض  يف  املواتية  غري  املناخية 
احليوي،  الوقود  النتاج  الغذائية  احملاصيل  واستخدام 
السكانية  للزيادات  نتيجة  الطلب  الرتفاع  وكذلك 
املتالحقة وتغري األمناط االستهالكية، وقيام الدول املنتجة 
للسلع الغذائية الرئيسية برفع الدعم عن صادراتها أو حظر 

التصدير يف بعض احلاالت.

جدول )21.2(:

 األرقام القياسية ألسعار بعض السلع الغذائية يف الوطن العربي )سنة األساس: 2004-2002م=100(

2011م2010م2009ماجملموعة السلعية
137139139القمح

196197203الزيوت النباتية
117117122البقوليات

129154207السكر
161167178األمساك

201199207األلبان 
172182205اللحوم احلمراء
195197212اللحوم البيضاء

      املصدر :املنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقارير القطرية للدول العربية حول أوضاع األمن الغذائي،2011م.  
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 وعلى الرغم  من  ان  الدول العربية    قامت   ببعض  اإلجراءات 
على  اشتملت  الغذائية   السلع  أسعار  يف  االرتفاع  ملواجهة 
الدعم املباشر للمستهلكني، وبرامج محاية املستهلكني،  
وشبكات األمان االجتماعي، وختفيض الضرائب والرسوم 
استهدفت   اإلجراءات  تلك  اال  الغذائية ،  املواد  استرياد  على 
احلد من أثار  ارتفاع اسعار السلع الغذائية يف املدى القريب . 
ومما الشك فيه انه يف ظل عدم وجود آلية لتمويل التنمية 
الزراعية واألمن الغذائي  سوف تظل الدول العربية حتت رمحة 
تتفاقم  وسوف   ، الغذائية  للسلع  العاملية  االسعار  تقلبات 
فانه  لذا  العربي.    الوطن  يف  الغذائية  الفجوة   قيمة  فعاًل 
من الضروري اخذ مقرتح املنظمة العربية للتنمية الزراعية  
املتعلق بانشاء آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية واألمن 
الغذائي  بشكل جدي، أو على األقل مناقشة الفكرة بداًل 

من حماولة جتاهلها.  

2 مستويات دخول األفراد:  -  2  -  2

تتأثر كميات وأنواع السلع الغذائية املكونة لسلة الغذاء 
بعوامل  تأثرها  جبانب  أساسية  بصفة  الدخول  مبستويات 
أن  إىل  2011م  لعام  الدولي  البنك  إحصاءات  وتشري  أخرى. 
%(، يف  العربية قدر بنحو )3  النمو يف الدخل للدول  معدل 
الذي  األمر   ،)%  1.1( بنحو  العاملي  املستوى  على  قدر  حني 
بالدول  الدخول  مستويات  يف  النسيب  التحسن  إىل  يشري 
العربية،  وتتفاوت مستويات دخول األفراد يف الدول العربية 
التعاون  األفراد يف دول جملس  حيث  تعد مستويات دخول 
مقداره   للفرد  شهري  مبتوسط  نسبيًا  مرتفعة  اخلليجي 
)2662( دوالر، يف حني بلغ املتوسط حنو )620( دوالر لدول 
 ، العربي  املشرق  لدول  دوالر   )361( وحنو   ، العربي  املغرب 
وحنو )103( دوالر لدول اإلقليم  األوسط وجزر القمر واليمن. 
العربي  الوطن  يف  الفرد  دخل  ملتوسط  العام  املتوسط  وقدر 

بنحو )1038(  دوالر.

ويعترب الفقر أحد  األسباب الرئيسية للجوع وسوء التغذية، فاألسر  الفقرية هي األكثر حاجًة للدعم والربامج اخلاصة باألمن 
الغذائي.  ورغم عدم توفر بيانات حديثة حول  تقديرات الفقر يف الدول العربية إال أن أعداد الفقراء ال تزال مرتفعة يف بعض 
الدول العربية، وتوضح بيانات جدول )22.2(  نسبة السكان حتت خط الفقر  يف بعض الدول العربية حسب آخر التقديرات   

جدول )2 .22(:
نسبة السكان حتت خط الفقر  يف بعض الدول العربية .

سنة التقديرالدولة
نسبة السكان حتت خط الفقر الوطين

امجاليريفحضر
200612.019.013.0األردن
3.8--2005تونس

199514.730.322.6اجلزائر
200716.139.322.9العراق

200810.630.022.0مصر
20074.814.59.0املغرب
200520.740.134.8اليمن

                                               املصدر: األمم املتحدة، قسم اإلحصاء، مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، 2012م.

النمو السكاني ومنو اإلنتاج الغذائي:  3  -  2  -  2
 تعد معدالت النمو السكاني يف الوطن العربي مرتفعة مقارنة باملستوى العاملي. حيث قدر سكان الوطن العربي يف عام 
%( على املستوى العاملي  خالل  %(، مقابل ) 1.2  2011م بنحو )368( مليون نسمة، و قدر معدل النمو السكاني بنحو )2.1 
ذات الفرتة حسب تقديرات البنك الدولي  يف عام  2011 م ،  ويؤثر منو السكان على إمكانية احلصول على الغذاء عن 
طريق تأثريه يف الطلب على السلع الغذائية. ففي ظل حمدودية املعروض من تلك السلع، فإن زيادة أعداد السكان تعين 
الطاقة والربوتينات احليوانية والنباتية،  الرئيسية مثل: احلبوب، ومصادر  الغذائية  زيادة يف الطلب، وخباصة على السلع 

وهذا بدوره يؤدي إىل ارتفاع األسعار، وبالتالي صعوبة حصول املستهلك عليها.
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من   )%81.5( حوالي  أن  إىل  املنظمة  إحصاءات  وتشري 
سكان الوطن العربي يرتكزون  يف )8( دول عربية هي: 
 ،)%9.8( واجلزائر   ،)%11.4( والسودان   ،)%21.8( مصر 
 ،)%7.6( السعودية  و   ،)%8.7( املغرب  )8.9%(،و  والعراق 
النسبة  هذه  وترتفع   ،)%  6.4( واليمن   ،)%  6.8( وسوريا 
وتونس   ،)%3.5( الصومال  سكان  بإضافة   )%90.4( إىل 

 .)% )2.9%(، واإلمارات )2.4 
السلع  من  املتاح   زيادة  فيعين  الغذائي  اإلنتاج  منو  أما 
إمكانية  على  إجيابًا  ينعكس  الذي  األمر  الغذائية، 
احلصول على الغذاء، وتشري إحصاءات املنظمة إىل استمرار 
الزراعي  اإلنتاج  لقيمة  القياسي  للرقم  االجيابي  التطور 
على  العربي، حيث بلغ معدل النمو السنوي له حنو )%11( 
خالل  العاملي  املستوى  على   )%9( وحنو  العربي  املستوى 

2010م(.  - الفرتة )2000 

- 2 - 4 تكاليف إنتاج السلع الغذائية:   2
األمن  بتحقيق  الغذائية  السلع  إنتاج  تكاليف  ترتبط 
الغذائي بتأثريها املباشر على إمكانية حصول املستهلكني 
على املواد الغذائية.  فعلى املستوى العاملي  ساهمت عوامل  
كثرية  يف ارتفاع تكاليف اإلنتاج وخباصة   تكاليف 
الزراعية.  والعمالة  واملبيدات  الكيماوية  الوقود واألمسدة 
الغذاء إلنتاج الوقود  استخدام  سلع  العوامل   تلك  أهم   ومن 
النفط،  وتزايداملضاربة  وتقلب أسعار   احليوي، وارتفاع 

على السلع الغذائية.

 وختتلف تكاليف إنتاج السلع الغذائية بني الدول العربية 
واملستوى  املزرعية  والعمليات  الزراعية  النظم  باختالف 
التقين ومدخالت اإلنتاج املستخدمة. وتشري بيانات املنظمة  
العربية للتنمية الزراعية إىل اجتاه تكاليف إنتاج العديد 
من السلع الغذائية يف الوطن العربي إىل الزيادة خالل الفرتة 
العوامل  إىل  أساسية  بصفة  ذلك  ويعزى  )2008-2011م(. 
ارتفعت  الدول  بعض  يف  أنه  كما  إليها.  اإلشارة  السابق 
بعد  املزارع  يتحملها  اليت  الرسوم  وتزايد  لتعدد  التكاليف 

حصاد احملصول.
الزيادة يف  تراوحت نسب  2010 و2011م  وفيما بني عامي 
يف  العام  املستوى  على  الغذائية  السلع  إنتاج  تكاليف  
متوسط  وبلغ   .)% و)7.7   )%  0.5( حنو  بني  العربي  الوطن 
دوالرًا   )950( حنو  2011م  عام  اهلكتار  إنتاج  تكاليف 
للقمح، )743( دوالرًا للشعري، )320( دوالرًا للذرة الرفيعة، 
للطماطم،  دوالرًا   )3141( للبطاطس،  دوالرًا   )5037(
و)2756( دوالرًا للبصل. وعلى الرغم من أن تكاليف إنتاج 
تبعًا  العربية  الدول  خمتلف  يف  تباينت  قد  الغذائية  السلع 
لنظم اإلنتاج وأنواع املدخالت املستخدمة إال أن الصفة العامة 
املستمر،  االرتفاع  حنو  التكاليف  اجتاه  هي  املشرتكة 
املزيد من االهتمام مبجال دعم  مما  يدعو إىل أهمية إيالء 
اإلنتاجية   حتسني  على  والعمل   ، اإلنتاج  مدخالت  وتوفري 
لصغار  وخباصة  احليوانية   الوحدة  وإنتاجية  اهلكتارية 
املنتجني    لتمكينهم من االستمرار يف العملية اإلنتاجية. 

التصاعدي  االجتاه   )23.2( اجلدول  بيانات  وتعكس 
خالل  العربي  الوطن  يف  الغذائية   السلع  إنتاج  لتكاليف 
الفرتة 2008  - 2011م ، مما ترتب عليه زيادات بنسب أعلى 

يف أسعار السلع  الغذائية بالدول العربية. 

جدول )23.2 (:
 متوسط  تكاليف إنتاج بعض السلع الغذائية   يف الوطن العربي

                                                                                                                                                                                                                                                 ) دوالر/هكتار(

معدل التغري2011م2010م2009م2008ماحملصول
2011/2010م

9709689149503.9القمح

6527566947437.1الشعري

2141912993207.0الذرة الرفيعة

49944889503050370.5البطاطس 

25112782291631417.7الطماطم

24542537266027563.6البصل

املصدر :املنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقارير القطرية للدول العربية حول أوضاع األمن الغذائي،2011م.  
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 2 - 3  استقرار الغذاء:
أبعاد  وتواصل  استدامة  يف  الغذاء  إمدادات  استقرار  يتمثل 
التعرض  دون  إليه  الوصول  على  والقدرة  آمن،  غذاء  إتاحة 
للتقلبات أو األزمات، وذلك وفق السياسات والربامج والتدابري 
العربي  الوطن  يف  الغذاء  استقرار  ولضمان  العالقة.  ذات 
عملت الدول العربية على تنفيذ بعض املشروعات أو الربامج 
من  االسرتاتيجي  املخزون  نظم  وتطوير  الزراعية،  البحثية 
السلع الغذائية، عالوة على عقد الصفقات والربوتوكوالت 

التجارية لشراء السلع الغذائية الرئيسية.

1 احلركة يف حجم املخزون من   -  3  -  2
السلع الغذائية:

والتغريات يف كمياته  الغذائية  السلع  املخزون من  يرتبط 
الغذاء.  من  باملعروض  وثيقًا  ارتباطًا  الزراعية  املواسم  بني 
الغذائية  السلع  من  اإلسرتاتيجي  املخزون  الدول  وتستخدم 
حيث  العرض،  ندرة  حالة  يف  ارتفاعها  عند  األسعار  ملوازنة 
تقوم بطرح كميات من املخزون يف األسواق، وعند اخنفاض 

مستويات األسعار تقوم بشراء كميات إضافية من املخزون. 
استخدامه  فإن  الغذائية  السلع  من  الطوارئ  خمزون  أما 
الغذائي  النقص  يرتكز بصفة أساسية يف مواجهة حاالت 
الطارئة. لذا احتلت  قضية االحتياطي الغذائي أو املخزونات 
اإلسرتاتيجية أوىل أولويات ُصناع القرار سواء على املستوى 

العربي أو العاملي السيما بعد األزماِت العاملية  األخرية. 

مستويات  يف  تراجعا  املاضية  القليلة  السنوات  شهدت 
أشارت   حيث  العاملي  املستوى  على  الغذائية  املخزونات 
مايو  يف  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  تقديرات 
2012م إىل االخنفاض احلاد يف املخزونات العاملية من احلبوب 
والقمح  بني عامي   2010  و  2011م ، إال أن  هذا االخنفاض 
/2012م  كما هو موضح  باجلدول  تراجع يف موسم  2011 
يف  حاد  اخنفاض  إىل  أيضا  التقديرات   وتشري   .)24.2(
املخزون العاملي من البذور الزيتية  بني عامي 2011 و 2012م  
، حيث تناقص  بنسبة بلغت حنو ) 10.7 % (. يف حني تزايد 
قدرت  بنسبة  2012م   عام  يف  السكر  من  العاملي  املخزون 
موضح   هو  كما  2011م،   بالعام    مقارنة   )%  8.5( بنحو 

باجلدول )25.2(.  
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       جدول )2. 24( 
 حجم املخزون من احلبوب والقمح يف العامل         

                                                                                                                                                                                                                          )مليون طن(

القمحاحلبوباملواســـــــــــــــــم

املخزوناالستخداماإلنتاجاملخزوناالستخداماإلنتاج

2010م )1(  /  20092263.42226.0552.4682.6659.8200.9

20102253.72275.4500.6655.6664.1188.2 /2011م )2(

20112344.12324.7515.2700.0690.7195.3/ 2012 م )3(

4.02.22.96.84.03.8التغري بني )2( و )3(

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 2012م، صفحة املنظمة بالشبكة الدولية.

جدول )2. 25(
  حجم املخزون من البذور الزيتية ومشتقاتها والسكر يف العامل 

                                                                                                                                                                                                                )مليون  طن(

املواســـــــــــــــــم
السكرالبذور  الزيتية

املخزوناالستخداماإلنتاجاملخزوناالستخداماإلنتاج

2009456.7168.727.8156.7162.661.3 /2010م )1(

2010468.0176.730.7165.1163.760.3 /2011م )2(

2011450.9185.327.4172.8167.465.4/ 2012 م )3(

4.72.38.5-4.910.7-3.7التغري بني )2( و )3(
.املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 2012م، صفحة املنظمة بالشبكة الدولية

يتضح من بيانات  اجلدول )26.2( بأن حمصلة احلركة يف 
العربية،  الدول  الغذائية  يف بعض  السلع  من  املخزون  حجم 
حجم  عن  االستخدام  حجم  إلزدياد  املخزون  تراجع  إىل  تشري 
والسكر.   النباتية،  والزيوت  احلبوب،  حملاصيل  اإلنتاج 
وتواجه الدول العربية بصفة عامة عددًا من املخاطر املتصلة 
بإمدادات احلبوب وتقلبات أسعارها العاملية   نتيجة اعتمادها 
على واردات احلبوب وخباصة القمح .   تبلغ الطاقة التخزينية  
احلالية لالحتياطي الغذائي يف الوطن العربي وفقًا لدراسة 
البنك الدولي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  حول 
القمح يف  الغذائي وإدارة واردات   - األمن  )سلسلة احلبوب( 
البالد العربية، 2012م،  ما يعادل استهالك القمح ملدة )6( 
أشهر ونصف.    )4( ملدة  التقديري  املخزون  ، ويكفي  شهور 
وعلى الرغم من  أن الدول  العربية تعترب من  أكرب األقاليم   
املستوردة للقمح، إال أن حجم خمزونها من القمح قدر  بنحو  

%( فقط من املخزون العاملي للقمح خالل عام 2010م.     10(
ويعادل خمزون  مصر من القمح  حنو )3 %( من حجم خمزونه 
العربية  الدول  من  العديد  ختطط  و    ، 2010م  عام  العاملي 
الغذائي،  االحتياطي  من  التخزينية  طاقاتها  حجم  لزيادة 

كما هو موضح بالشكل ) 11.2 (. 
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)26 جدول )2. 
  حجم املخزون من السلع الغذائية الرئيسية يف بعض الدول العربية )ألف طن(

2011م2010م2009مالسلعةالدولة

األردن

519.3624.7604.7القمح
166.2166.3150.3األرز

33.746.046.0الدرنات
47.851.156.3البقوليات

214.1214.2200.2السكر
138.0123.9120.9الزيوت النباتية

البحرين

58.088.088.0احلبوب
20.022.020.0الزيوت النباتية

16.018.016.0السكر
سلع غذائية 

أخرى
50.060.060.0

تونس

789.1725.3725.3احلبوب
683.1628.3600.3القمح

106.097.097.0الشعري
47.851.151.1البقوليات

23.023.020.0الزيوت النباتية
28.028.025.0السكر

0.10.10.1الذرة الرفيعةالسودان

5274.36786.65504.5القمحسوريا
9.44.64.6العدس

سلطنة عمان

- 94.2273.3القمح
1267.573.8673.0األرز

38.842.940.0الذرة الرفيعة
0.60.60.6الزيوت النباتية

6.94.26.1السكر
سلع غذائية 

أخرى
1.11.21.0

قطر

114.5123.4115.2القمح
35.842.240.2 األرز

106.5100.0100.0الشعري
6.66.55.5الزيوت النباتية

21.014.510.5السكر
8.28.68.6األلبان

املغرب

156.01642.01130.8القمح
142.5142.5135.5األرز

60.960.960.9الذرة الشامية
200.0200.0170.0السكر

17.217.215.6الزيوت النباتية

موريتانيا

41.578.952.5القمح
26.530.411.4األرز

0.40.41.5الذرة الرفيعة 
5.32.72.7السكر

اليمن

581.9588.4525.4األرز
67.866.656.6الذرة الرفيعة

37.560.960.9الدخن
15.510.510.5الزيوت النباتية

5.14.44.0السكر
65.661.661.6احلبوب

إمجالي الدول

9802.012453.410784.6احلبوب
6882.910745.68533.4القمح

1706.3521.81067.0األرز
210.5197.6186.6الزيوت النباتية

556.9543.2492.1السكر
                     املصدر :املنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقارير القطرية للدول العربية حول أوضاع األمن الغذائي،2011م.  
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شكل  ) 11.2(:
السعات   التخزينية لالحتياطي الغذائي  احلالية واملخططة يف بعض الدول العربية  )بالشهور(   

                                                
  املصدر: دراسة للبنك الدولي بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة حول »سلسلة احلبوب - األمن الغذائي وإدارة واردات  القمح يف البالد العربية، 2012م«.

   2 - 3 - 2   الصفقات التجارية، 
واالتفاقيات والربوتوكالت التجارية:

لتأمني  اخلارج  من   االسترياد  على   العربية   الدول  تعتمد 
الكثري من احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسية ،  ولذا 
االستهالكية  السلع  انسياب   ضمان  على   تعمل  فانها  
املالئمة.  واألسعار  املناسبة  بالكميات  الغذائية   واملواد 
ويأتي عقد الصفقات التجارية ،  وإبرام  االتفاقيات التجارية 
الثنائية  ضمن اإلجراءات  اليت تقوم بها الدول العربية يف هذا 

الصدد. 
ففي األردن  تنساب السلع الغذائية يف إطار اتفاقيات جتارية  
منها ما  مت توقيعه يف عام 2010م   مع  كندا وتركيا إلقامة  

منطقة جتارة حرة.  
املستوى  على  الدراسات  بإعداد  الدولة  قامت  موريتانيا  ويف 
سلع  تبادل  تيسري  بهدف  القومي  املستوى  وعلى  القطري 
وقامت  هلا   التسويقية  النظم  وتطوير  الزراعية  املنتجات 
ومل  الزراعي.  االستثمار  وجماالت  فرص  خرائط  بإعداد 
تصادق على أي بروتوكوالت  خالل فرتة االستبيان 2009 
املعاهدة   : التالية  االتفاقات  تفعيل  مت  ولكن  2011م   -
الربية  واحليوانية  النباتية  بالعينات  للمتاجرة  الدولية 
املعاهدة   ، /1997م   07/  20 بتاريخ  باالنقراض  املهددة 
/1996م، هذا فضاًل   8/ الدولية للتنوع البيولوجي بتاريخ 6 
عن كونها عضوًا مؤسسًا يف منظمة التجارة العاملية فقد 
الفنية  والربتوكوالت  االتفاقيات  يف  معاهداتها  جددت 
والربازيل  للقمح  أساسي  كمصدر  فرنسا  من   كٍل  مع 

كمصدر أساسي للسكر .

مع  تفاهم  مذكرة  بإعداد  فقامت  البحرين   مملكة  أما 
من  الذبيح  حبيوانات  اململكة  إمداد  خبصوص  أسرتاليا 

توفري خمزون من احليوانات  أن يتم  األسرتالية على  األغنام 
لعمل  اململكة  تتجه  كما  أشهر،   )6  ( ملدة  يكفي 
توفري  لضمان  اآلسيوية  الدول  بعض  مع  جتارية  تعاقدات 
السلع الغذائية الرئيسية. كما  وقعت عدد من  الشركات 
البحرينية اتفاقًا مع بعض املستثمرين لالستثمار   الزراعي 
زراعة  جمال  يف  لالستثمار   شركة  لتأسيس  اخلارج   يف 
للتصدير  والذرة  والسكر  األرز   و  واخلضر  الفواكه 
للمملكة ودول املنطقة، بقيمة استثمارات قدرت حبوالي 
)500( مليون دوالر أمريكي .  و قامت شركة  الرؤيــــــا 
) 3 ( وبيت أبو ظيب لالستثمار بالتوقيع على مذكرة تفاهم 
مع اإلدارة العامة للمؤسسات الزراعية وهي جهة حكومية 
تركية لالستثمار يف جمال زراعة وصناعة األغذية لصاحل 
جبانب   هذا   . األوسط  الشرق  ومنطقة  البحرين  مملكة 
أراٍض  إلستغالل  اململكة  يف  األعمال  رجال  بعض  مبادرة 
 )340( بنحو   مساحتها  تقدر  السودان  جبمهورية  زراعية 
وتربية  والعلف  والبطاطا  الذرة  إلنتاج  مربع  مرت  كيلو 

املواشي وإنتاج احلليب ومشتقاته .

و أبرمت تونس عدة اتفاقيات  منها اتفاقية التبادل احلر مع 
ليبيا ،  واالتفاقيات الثنائية إلقامة منطقة للتبادل احلر مع 
مع  الشراكة  واتفاقية  واألردن،واملغرب،وتركيا،    ، مصر 

االحتاد األوروبي .

واملشروعات  االتفاقيات   من  العديد  بعقد  فقامت  قطر  أما   
املشرتكة مع  العديد من الدول شاملة االتفاقيات الثنائية  
 - أرمينا   - مقدونيا   - السودان  مع  النباتى:   االنتاج  جمال  يف 
جمال   ويف  سوريا،   – تونس    - اجلزائر    - األردن   - بلجيكا 
السودان   - املغرب   - إيران   - اجلزائر  مع  السمكي:   االنتاج 
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ويف  البحرين.   - السعودية   - اإلمارات   - مقدونيا   - تونس   -
– منغوليا-  - أسرتاليا  السودان  :  مع  اإلنتاج احليواني  جمال 

جيبوتي.

وتشمل  املشروعات الثنائية املشرتكة:  مشروعات  شركة 
حصاد إلنتاج القمح والشعري والثروة احليوانية يف  السودان 
،  ويف  أسرتاليا إلنتاج األغنام وإنتاج القمح والشعري، ويف   
تركيا إلنتاج القمح الشعري واألعالف،  ويف  فيتنام واهلند 

وباكستان إلنتاج األرز.

األوروبي  االحتاد  مع  حر  تبادل  اتفاق  وقع  فقد  املغرب  أما 
احلر  التبادل  اتفاق  مفاوضات  يف  وشرع  املتحدة،  والواليات 
مع كندا يف اجملال الزراعي من خالل  تعزيز القدرات ودعم 
وتطوير  الغذائية  الصناعات  جمال  يف  اخلاص  القطاع 
بني  التعاون  مت  كما  والتطوير.  للبحث  الصغرية  املشاريع 
املغرب والفدرالية الروسية يف اجملال الزراعي والصيد   بهدف 
الروسي،   السوق  حنو  املغربية  احلمضيات  صادرات  توجيه 
تنمية  وهي:   للتعاون،  جماالت  ثالثة  حتديد  مت  كما 

االستثمار، إنعاش الصادرات ، تطوير الشراكة العلمية. 

2-3-3 مقرتحات الدول العربية لضمان 
إستمرار  إمدادات الغذاء: 

 لضمان استمرار  امدادات  الغذاء يف الوطن العربي وضعت 
الدول العربية العديد من املقرتحات اليت تستهدف تطوير 
العربي رأسيًا  الوطن  الرئيسية يف  الغذائية  السلع  انتاج 
عن طريق التطوير التقين ، وافقيا عن طريق   االستثمار 
يف مشروعات إنتاج سلع  االغذائية وخباصة سلع العجز 

الغذائي.   وفيما يلي  مناذج من  مقرتحات  تلك   الدول.

موريتانيا:
على  يساعد  مبا  الزراعي  االستثمار  مناخ  •حتسني  	
جذب رؤوس األموال العربية لالستثمار يف املشروعات 
مشروعات  وخباصة  واخلدمية  اإلنتاجية  املشرتكة 

إنتاج سلع العجز الغذائي.
والري  املياه  حصاد  مشروعات  على   •الرتكيز  	

التكميلي.
•االهتمام مبشروعات النقل والتخزين. 	

قطر:
•التوسع الرأسي يف زراعة اخلضروات. 	

•دعم املزارعني يف تسويق املنتجات الزراعية . 	
الثروة  بتنمية  ختتص  اليت  املشاريع   يف  •التوسع  	

احليوانية )أغنام – أبقار – دواجن(.

تونس:
يف  مبا  الغذائي  اإلنتاج  تنويع  و  تكثيف  مواصلة   • 	
ذلك اإلنتاج احليواني و تربية األمساك والعمل على 

زيادة إنتاجية حماصيل احلبوب.
والتسميد  البذور   خاصة  اإلنتاج  تقنيات  •تطوير  	

ومقاومة األعشاب الطفيلية واختيار األصناف.
الزراعات  لبعض  املروية   املساحات  يف  •التوسع  	
من  أدنى  حد  لتأمني  والزيتون  واألعالف  كالبذور 

اإلنتاج حتى يف سنوات اجلفاف.
البذور  خمتلف  من  احتياطية  خمزونات  •تكوين  	

وخاصة العلفية منها.
•ايالء مزيد من العناية مبرحلة ما بعد احلصاد لتقليل  	

نسب الفاقد والتالف من اإلنتاج.

•تأهيل مسالك التوزيع وضمان شفافية املعامالت. 	
تقنيات  يف  والتحكم  التخزين  طاقات  •تطوير  	

اخلزن.
ترويج  مستوى  على  املهنية  اهلياكل  بدور  •النهوض  	

االنتاج الزراعي.
األغذية  من  احمللية  اإلمدادات  توفري  قدرة  •تعزيز  	
الفئات  فيها  مبا  السكان  فئات  مجيع  ومتكني 
الضرورية  األغذية  على  احلصول  من  حظًا  األقل 

حلياة سليمة و صحية.
• حتسني  وتطوير اخلدمات الزراعية املساندة.	

مملكة البحرين: 
العربية  الدول  •  تبين مشاريع استثمارية كربى يف  	

الشقيقة لتوفري الغذاء بأقل األسعار .

سلطنة عمان:
•مكافحة اآلفات الزراعية بأحدث الطرق العلمية. 	

• العمل علي زيادة اإلنتاجية يف وحدة املساحة. 	
•تطوير زراعة احملاصيل احلقلية اإلسرتاتيجية. 	

•إكثار فسائل النخيل بالزراعة النسيجية لألصناف  	
اجليدة وإحالهلا حمل األصناف القدمية.

•استخدام أصناف تتحمل امللوحة واجلفاف. 	
يف  ثالثيًا  املعاجلة  الصحي  الصرف  مياه  •استخدام  	

إنتاج األعالف.
اإلنتاجية  ذات  األقماح  من  احمللية  األصناف  •تطوير  	

العالية.
والضأن  واملاعز  لألبقار  احمللية  السالالت  •تطوير  	

والدواجن.
والتقنيات  احلديثة  الري  أنظمة  نشر  يف  •التوسع  	

احلديثة.
•التوسع يف نشر التقنيات احلديثة يف البيوت احملمية  	

والزراعة بدون تربة. 
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4 األبعاد التغذوية:  -  2

 تشمل مكونات هذا احملور  اجلوانب املتعلقة بالنوعية 
واألوضاع  الغذاء،   سالمة  تضمن  اليت  واملواصفات 
الصحية وحاالت نقص التغذية اليت  ترتبط بإمكانية 
االستفادة من خمتلف السلع الغذائية ، ونقص التغذية 
التقرير   التالي من  الغذائية. ويستعرض اجلزء  والفجوة 
تطور أوضاع استهالك   السلع الغذائية ، وتطور الفجوة 
الغذائية ، وحاالت  نقص التغذية ومعدالت االكتفاء 
العربي  الوطن  يف  الرئيسية  الغذائية  السلع  من  الذاتي 

خالل الفرتة 2009 -  2011م.

الغذاء:  الفرد من  1نصيب   -  4  -  2

يساعد حتليل بيانات استهالك السلع الغذائية يف الدول 
االستهالك  ومنط  طبيعة  على  التعرف  على  العربية 
العربي من تلك السلع. ويتأثر استهالك الغذاء ونصيب 
الفرد منه بعدة عوامل من أهمها التطورات  يف مستويات 
الدخول ، وأعداد السكان ، والعادات التغذوية  والوعي 
توفري  إمكانية  إىل  باإلضافة  والصحي،  التغذوي 

إمدادات الغذاء .  

السلع  اإلنتاج احمللي من  املتاح لالستهالك يف  ويتمثل 
كمية  ناقصا  الواردات  كمية  إليه   مضافا  الغذائية 
الصادرات  منها يف فرتة زمنية معينة. ويتفاوت نصيب 
الفرد من خمتلف السلع الغذائية فيما بني الدول العربية، 
الدخول،  ومستويات  املوردية،  املقومات  الختالف   وذلك 

وأعداد السكان، والقدرات االقتصادية واملالية. 

املنتجات  املتاح لالستهالك من اخلضر والسكر املكرر وجمموعة  الفرد من  أن متوسط نصيب   )27.2( ويتضح من جدول 
احليوانية  قد تزايد عام 2011م  مقارنة بعام 2010م،  وقد كان ذلك متسقا مع التغري يف إنتاج تلك السلع بني العامني. وقد 
استقر املتوسط  بالنسبه للزيوت النباتية واألمساك، إال أنه تناقص من جمموعيت احلبوب والفاكهة، ومل يكن ذلك متسقًا 
مع التغري يف إنتاج تلك اجملموعتني بني نفس العامني. ورمبا يعزي ذلك لزيادة عدد السكان مبعدل أكرب لألولي وزيادة 

الصادرات للثانية. 

العربي من السعرات احلرارية  الفرد  اليومية لنصيب  املتوسطات  الزراعية  إىل أن  للتنمية  العربية  املنظمة  وتشري إحصاءات 
تفوق نظرياتها على املستوى العاملي. حيث تراوح املتوسط اليومي لنصيب الفرد من السعرات احلرارية على املستوى العاملي 
بني )2358( كيلو كالورى يف منتصف التسعينات إىل حنو )2803( كيلو كالوري يف نهاية التسعينات، كما تشري 
اإلحصاءات إىل اجتاه هذا املتوسط حنو الزيادة حيث يقدر أن يبلغ )2940( كيلو كالوري يف عام 2015م. ويقدر  املتوسط  
اليومي لنصيب الفرد العربي من السعرات احلرارية بنحو )2906(كيلو كالوري، وهو يفوق املتوسط العاملي ، ولكنه يقل 

عن املتوسط يف الدول الصناعية الذي يقدر أن يبلغ )3440( كيلو كالوري. 
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جدول )2. 27(:
 متوسط نصيب الفرد من املتاح لالستهالك  من السلع الغذائية الرئيسية  يف الوطن العربي     )بالكيلو جرام( 

                                                                                                                       

*2011م2010م2009ماجملموعة السلعية

298.2314.7305جمموعة احلبوب
149.5155.5148القمح والدقيق

58.662.260الذرة الشامية
32.831.132األرز

153.0150.3152اخلضر
85.487.783الفاكهة

25.923.026السكر املكرر
15.315.415الزيوت النباتية
17.016.016اللحوم احلمراء
12.812.913اللحوم البيضاء

10.511.211األمساك
4.54.45البيض

97.189.196األلبان ومنتجاتها
    * تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية،  الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م. 

لعام  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  تقديرات  وتشري 
2011م، أن املتوسط  اليومي لنصيب الفرد العربي من  الربوتني  
والدهون قدر حبوالي )82.9(، )73.6( جرام لكل منهما على 
الرتتيب، وفيما يتعلق مبصادر الطاقة و الربوتينات والدهون 
فإن املستهلك العربي يعتمد على املصادر النباتية  بشكل 
رئيسي وخباصة احلبوب والزيوت النباتية والسكر ) وهي 
سلع العجز الغذائي يف الوطن العربي ( لتوفري اجلزء األكرب 
اجلدول  بيانات  من   ويتضح  منها.   اليومية  احتياجاته  من 
)2-28( أن مصادر الغذاء النباتية توفر للمستهلك العربي حنو 
) 84.7%(، )73.3%(،)73.4%(  من احتياجاته من السعرات 
احلرارية  والربوتني والدهون على التوالي.  يف حني أن مصادر 
الغذاء احليوانية توفر له حنو ) %15.3(، )%26.7(،)%26.6( 
منخفضة  معدالت  وهي  التوالي،  على  منها  احتياجاته  من 
والدهون.  الربوتني  العاملي خاصة من  باملستوى  ما قورنت  إذا 

حيث تشري بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف 
من   )%17( الغذاء احليوانية توفر حنو  الشأن أن مصادر  هذا 
السعرات احلرارية،  وحنو )38 %( من الربوتني، وحنو )%45( 

من الدهون.

كبري  تفاوت  وجود  إىل   )29.2( اجلدول   بيانات  وتشري 
والربوتني  احلرارية  السعرات  من  الفرد  نصيب  متوسط  يف 
نصيب  متوسط  يرتفع  حيث  العربية،  الدول  بني  والدهون  
قطر،  تونس،  البحرين،  اإلمارات،  يف   الربوتني  من  الفرد 
يزيد  حني  يف  العربية،  الدول  بباقي  مقارنة  وموريتانيا 
متوسط نصيب الفرد من الدهون يف كٍل من لبنان، سلطنة 
عمان، قطر، وليبيا،  ورمبا يعزى ذلك إىل اختالف املقومات 
والقدرات  السكان،  وأعداد  الدخول،  ومستويات  املوردية، 
النشاط  وطبيعة  املناخية،  والظروف  واملالية،  االقتصادية 

االقتصادي  بكل دولة.
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جدول )2. 28(:
 متوسط نصيب الفرد العربي من  الطاقة والربوتني  والدهون  من  السلع  الغذائية عام 2011م*

اجملموعات السلعية
املتاح لالستهالك 

)ألف طن (
متوسط نصيب 
الفرد )جرام / يوم

متوسط نصيب الفرد يوميًا

سعرات حرارية
 ) كيلو كالوري(

دهون ) جرام(بروتني ) جرام (

546234061357459.3القمح والدقيق
117388724651.3األرز

12531936329.3البطاطس
95337126600.0السكر )مكرر(

2291175940.1البقوليات
568742373032.1الزيوت النباتية

559884168941.3اخلضر
30408226910.6الفاكهة

5980446443.3حلوم محراء
4834364432.8حلوم بيضاء

352002622981111.5األلبان ومنتجاتها
1645121711.2البيض

4129322230.8األمساك
174529068373.6األمجاىل

77.984.773.373.4نسبة مساهمة السلع النباتية )%(
22.115.326.726.6نسبة مساهمة السلع احليوانية )%(

* تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

جدول )2. 29(: 
متوسط نصيب الفرد من الطاقة والربوتني  والدهون  يف الدول العربية  عام 2011م

الدولة
املتاح 

لالستهالك 
)ألف طن (

متوسط نصيب 
الفرد )جرام / يوم

متوسط نصيب الفرد يوميًا

سعرات حرارية
) كيلو كالوري(

بروتني
) جرام (

دهون
) جرام(

3772.31655.22789.778.871.3األردن
7983.12436.83252.4104.387.6اإلمارات
492.51037.13175.4100.584.1البحرين

10914.02805.53474.4100.887.4تونس
37510.32850.83362.086.575.9اجلزائر

487.31783.52173.678.660.3جيبوتى
23996.32358.23169.078.488.3السعودية

26750.91741.72254.481.568.0السودان
13595.41477.02448.067.870.1سوريا

2754.8577.81577.356.418.3الصومال
12396.41039.02490.374.541.7العراق

3340.63362.64101.776.0106.2سلطنة عمان
1060.7698.61939.450.333.6فلسطني

1767.92617.63496.796.792.1قطر
2234.01487.73097.286.286.1الكويت

4281.42342.43133.988.5114.8لبنان
5781.72556.43387.487.090.9ليبيا
81038.32760.73276.886.172.1مصر

29221.82487.33133.285.172.3املغرب
2537.12189.33034.691.879.2موريتانيا

8541.2990.22248.185.345.1اليمن
280458.01964.52905.582.973.6املتوسط

  * تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.
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التغذية: 2   نقص   -  4  -  2

تقدر  أعداد ناقصي التغذية يف العامل  بنحو  )925( مليون 
2010م، و بأكثر من مليار نسمة  يف عام   شخص يف عام 
انعكس  الذي  األمر  النامية،  الدول  من   معظمهم   2011م 
على إضعاف اجلهود الدولية الرامية ملكافحة الفقر العاملي 

وانتشار أشكال متعددة من  عدم  االستقرار.

ويف الدول العربية  ترتبط  حاالت نقص التغذية بالكثري 
ارتفاع  التغذوية  مثل  أثرت على األوضاع  اليت  العوامل  من 

يف  و  االستقرار.  وعدم  الطبيعية  والكوارث  األسعار 
السنوات األخرية تزايدت ظاهرة اجلوع ونقص التغذية  يف 
معظم الدول العربية غري النفطية نتيجة للتدهور البيئي 
رصد  وميكن  وانتشار موجات اجلفاف وزيادة التصحر.  
التغذية  سوء  معدالت  من  العربي  الوطن  يف  الظاهرة   هذه 
املعهد  إلحصاءات  وفقا  املواليد  األطفال  بني  الوزن  ونقص 
الغذاء ، كما هو موضح باجلدول  الدولي لبحوث سياسات 

.)30.2(

جدول )30.2(:
 نقص التغذية ومؤشر اجلوع يف بعض الدول العربية  )1990 - 2011م(

مؤشر اجلوع
)100 –0(

نسبة وفيات األطفال 
دون سن اخلامسة )%(

نسبة األطفال دون سن 
اخلامسة ناقصي الوزن  )%(

نسبة السكان ناقصي 
التغذية  )%( الدول

2011م 1990م 2009م 1990م 2004 - 2009م 1992- 1998م  2005- 2007م  1990-1992م

<5 6.4 3.2 6.1 3 9.2 4 4 اجلزائر

- - 1.2 1.6 5.5 6.3 - - البحرين

23 31 10 12 30 20 31 60 جيبوتي

<5 7.8 2.1 9 6.8 10.5 4 4 مصر

- - 4.4 5.3 7.1 10.4 - - العراق

<5 <5 2.5 3.9 1.9 4.8 3 3 األردن

<5 <5 1.2 4 4.2 6.2 2 3 لبنان

<5 <5 1.9 3.6 5.6 4.8 1 1 ليبيا

12.7 22.7 11.7 12.9 19.4 43.3 7 12 موريتانيا

5.9 7.7 3.8 8.9 9.9 8.1 4 6 املغرب

- - 1.2 4.8 8.6 21.4 - - سلطنة عمان

<5 9.3 1 1.7 1.7 6.1 5 20 الكويت

- - 1.1 1.9 - - - - قطر

<5 5.8 2.1 4.3 5.3 11.1 1 2 السعودية

- - 20 20 33 - - - الصومال

21.5 29.2 10.8 12.4 31.7 36.1 22 39 السودان

<5 7.7 1.6 3.6 10 15.5 3 4 سوريا

<5 <5 2.1 5 3.3 8.5 1 1 تونس

25.4 30.4 6.6 12.5 38.6 48.6 31 30 اليمن

املصدر :  املعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، مؤشر اجلوع العاملي 2012م.
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الغذائية: 3 الفجوة   -  4  -  2
مت تقدير الفجوة الغذائية للمجموعات السلعية  الرئيسية 
يف الوطن العربي خالل الفرتة  2009 -  2011م على أساس 
الفرق بني اإلنتاج  وما هو متاح لالستهالك، أي صايف االسترياد 
لة،   مرحَّ خمزونات  وجود  عدم  بافرتاض  الغذائية،  السلع  من 
العربية  البينية   الغذائية   السلع  جتارة    تضمني  وبدون 
اليت تستوردها  العربية   تعنى  بالسلع  الغذاء  إذ  أن فجوة  
الدول العربية من خارج الوطن العربي، وتوضح بيانات جدول 
خمتلف  ومساهمة  العربية  الغذائية  الفجوة  قيمة   )31.2(

أن  اجلدول  بيانات  من  ويتضح  العجز.   يف  الغذائية  السلع 
2011م  و     2010 عامي   بني  استقرت   قد  الفجوة  قيمة 
اجلدول  بيانات  وتوضح  دوالر.  مليار    )  34.3( حدود   يف 
 )% بنحو)53.1  وحدها  تساهم  احلبوب  سلع  جمموعة  أن 
واأللبان   ، النباتية  الزيوت  تساهم  بينما  العجز،  قيمة   من 
 )%  6.8( ،)%  8.2( ،)% ومنتجاتها، والسكر بنحو )13.5 
لكل منها على التوالي، أي أن هذه السلع جمتمعة تساهم 

%( من قيمة  العجز الغذائي.  بنحو )81.6 

جدول )2. 31(: 
قيمة العجز من جمموعات السلع الغذائية يف الوطن العربي

           )مليون دوالر(

اجملموعات 
السلعية

2011*م2010م2009م

القيمة
)%( من 

إمجالي قيمة 
العجز

القيمة
)%( من 

إمجالي قيمة 
العجز

القيمة
)%( من 

إمجالي قيمة 
العجز

15853.949.018696.251.819538.053.1جمموعة احلبوب:

26.0 9560.2 25.2 9077.1 24.9 8061.2 القمح والدقيق

11.1 4077.2 10.6 3838.6 9.3 3000.0 الذرة الشامية

8.7 3211.6 8.8 3174.0 9.1 2937.0    األرز

6.7 2450.6 6.5 2361.1 5.5 1772.0    الشعري

0.5 193.5 0.5 196.8 0.6 200.0البطاطس

1.5 549.4 1.7 616.6 2.1 683.8البقوليات

- )1180.2(- )1068.0( - )1114.2(اخلضر

- )410.3( - )54.9( - )408.8(الفاكهة

6.8 2500.0 7.5 2720.6 8.8 2836.9السكر )مكرر(

13.5 4980.0 13.4 4828.7 12.6 4083.3الزيوت النباتية

16.3 6000.0 16.1 5823.1 15.5 5012.4مجلة اللحوم

8.6 3160.0 8.5 3073.3 8.1 2623.3   حلوم محراء

7.7 2840.0 7.6 2749.8 7.4 2389.1   حلوم بيضاء

- )810.0( - )618.2( - )742.8(األمساك

- )50.0( 0.3 111.1 - )68.4(البيض

8.2 3000.7 8.6 3093.5 11.4 3683.8األلبان ومنتجاتها

30019.8100.034345.4100.034311.1100.0امجالي القيمة

*تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31( 2011م. 
 -   األرقام بني األقواس تشري إىل وجود فائض.
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وعلى املستوى القطري تساهم  كل من السعودية، اإلمارات، 
تقديرات  إمجالي  من   )%  61.6( نسبته  ما  ومصر  اجلزائر 
الفرتة  خالل  كمتوسط  الكلية  الغذائية  الفجوة  قيمة 
األربع  الدول  على  النسبة  هذه  وتتوزع  2011م(،   -  2009(
 )% و)12.4   ،)% و)13.6   ،)%  15.4( و   ،)%  20.2( حبوالي 

لكٍل منها على التوالي، جدول )32-2(.

تصديريًا  فائضًا  العربية  الدول   حتقق  اآلخر  اجلانب  ويف 
يف بعض السلع الغذائية بلغت قيمته يف عام 2011م حنو 
)2.45( مليار دوالر، ساهمت فيه  اخلضر بنحو )1.18( مليار 
دوالر واألمساك بنحو )0.81( مليار دوالر ،  والفاكهة بنحو  

)0.41( مليار دوالر .

املتحصل  البينية   العربية  الزراعية  التجارة  بيانات  وتشري 
الزراعية  التجارة  قيمة  أن  إىل  عربية  دولة   )11( من  عليها 
البينية يف عام  2009م بلغت حنو  ) 6.1 ( مليار دوالر تعادل 
العربية يف ذات  الزراعية  التجارة  %( من حجم   10.8( حنو  
2010م   عام  ويف  دوالر.  مليار    )56.7( حنو  البالغة  العام  
بلغت قيمة التجارة الزراعية البينية حنو  )6.2(  مليار دوالر 
الوطن   الزراعية  يف  التجارة  %( من حجم   9.2( تعادل حنو  
العربي يف نفس العام  املقدرة  بنحو )66( مليار  دوالر، كما 
هو موضح باجلدول )33.2(.  هذا وقد قدرت  قيمة  الصادرات  
2010م  بنحو  )4.3( مليار دوالر.   البينية  يف عام  الزراعية 
تشمل تلك الصادرات صادرات سلع احلبوب والزيوت النباتية 

والسكر واللحوم  واأللبان ومنتجاتها. 

جدول)32-2(:
 مساهمة الدول العربية يف قيمة الفجوة الغذائية الكلية 

الدولة
2009م

%
2010م

%
2011م*

%2011  - %متوسط الفجوة خالل الفرتة 2009 

20.4420.2220.027160.320.2السعودية
14.7115.4516.095470.315.4اإلمارات
14.5513.6212.794822.913.6اجلزائر

9.1512.3615.184377.012.4مصر
5.124.914.731739.24.9اليمن

4.784.464.181579.74.5ليبيا

4.344.053.801435.84.1الكويت
4.413.402.511204.83.4سوريا

2.823.393.881198.63.4قطر
5.323.351.631188.13.4العراق 

3.022.822.64997.82.8لبنان

2.792.341.95828.92.3األردن

2.092.192.27774.22.2سلطنة عمان
2.252.081.94738.12.1السودان

0.491.843.01649.91.8تونس

0.910.850.80301.30.9البحرين

0.770.720.68256.10.7الصومال

0.710.670.62235.90.7فلسطني 

0.680.630.60224.90.6موريتانيا

0.580.540.50190.60.5جيبوتي
0.070.120.1743.20.1املغرب

100.0100.0100.035417.7100.0االمجالي
  * تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م. 
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جدول  )2 - 33(:
 التجارة الزراعية العربية البينية عامي  2009  و  2010م                                                                                                                 

   )  الكمية: ألف طن    القيمة:  مليون دوالر(

اجملموعات السلعية 
الواردات 2010الصادرات  2010الواردات 2009الصادرات  2009

قيمةكمية قيمةكمية قيمةكمية قيمةكمية 
532.61351.44631.18377.57616.24409.74629.96393.57جمموعة احلبوب  

220.51102.43109.9749.53223.66112.22111.9552.51البطاطس
131.77122.3099.7058.59191.86188.1868.9549.21مجلة البقوليات

2174.50887.18529.24207.911822.20536.55514.04186.54مجلة اخلضر
1314.46915.81551.48407.511436.69978.76619.53336.30مجلة الفاكهة

348.61221.11461.34194.42644.40443.63542.56231.61السكر)مكرر(
385.27430.21198.27267.89300.71473.76226.69209.30  الزيوت والشحوم

68.03119.4147.72131.38108.1543.4252.0298.70مجلة اللحوم
304.72810.86278.58494.35436.641080.13271.12409.02األلبان ومنتجاتها

3960.752189.154266.391966.76اجلملة

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م. 

 2 - 4 - 4 معدالت االكتفاء الذاتي:

تتيح حتليل نسب  االكتفاء  الذاتي التعرف على حقيقة 
توضح  حيث  الغذائية،  السلع  خمتلف  من  اإلنتاجي  الوضع 
مقابلة  على  العربي  الوطن  يف  احمللي  اإلنتاج  مقدرة 
اعتماد  درجة  وتتفاوت  االستهالكية.   االحتياجات 
املتطلبات   ملقابلة  اخلارجية  األسواق  على  العربية  الدول 
العام  املستوى   وعلى  العربي.   للمواطن  االستهالكية 
جمموعات  ثالث  بني   التمييز   ميكن  العربي  الوطن  يف 
منها.  الذاتي   االكتفاء  ملعدالت  وفقًا  الغذائية  السلع  من 
تتمثل  اجملموعة األوىل يف السلع  ذات معدالت االكتفاء 
معدالت  وترتاوح  التصديري  الفائض  وذات  املرتفعة  الذاتي 
وهي  و)%104(،   )%99( بني  منها  الذاتي  االكتفاء 

البطاطس، األمساك، اخلضر،  والفاكهة.

االكتفاء  معدالت  ذات  السلع  الثانية  اجملموعة  وتشمل 
الذاتي املتوسطة واليت تعتمد فيها  الدول العربية بدرجة أقل 
االستهالكية  احتياجاتها  ملقابلة  اخلارجية  األسواق  على 

منها وتتمثل يف البقوليات واملنتجات احليوانية.

معدالت  ذات  السلع  فتتضمن  الثالثة  اجملموعة  أما   
االكتفاء الذاتي املنخفضة واليت تعتمد فيها  الدول العربية 
احتياجاتها  ملقابلة  اخلارجية  األسواق  على  أكرب  بدرجة 
والزيوت  السكر  سلع  وتتضمن   ، منها  االستهالكية 
الذاتي  االكتفاء  معدالت  بلغت  حيث   واحلبوب،  النباتية 
%(، و)%47.3(  2011م  حنو )%29.6(، )30  منها  يف عام 

على الرتتيب، كما هو موضح باجلدول )34.2(. 

     جدول )2. 34(:
 معدالت االكتفاء الذاتي من جمموعات السلع الغذائية الرئيسية  يف الوطن العربي

 2011*م2010م2009ماجملموعات السلعية

29.431.129.6السكر )مكرر(
30.832.830.0الزيوت النباتية

52.444.647.3احلبوب والدقيق
59.558.859.3البقوليات

65.967.170.1حلوم بيضاء
75.281.075.7األلبان ومنتجاتها

83.383.383.7حلوم محراء
94.494.996.9البيض

98.798.598.8البطاطس
98.997.6104.1الفاكهة

102.2102.1102.9اخلضر
105.7102.1102.8األمساك

                                       * تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )31(، 2011م. 
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-  اجلهود اجلارية  لتحسني أوضاع   3
األمن الغذائي العربي :

تواصل الدول  العربية  ومنظمات العمل  العربي  املشرتك 
الزراعية   للتنمية  العربية  املنظمة  رأسها  وعلى  االمنائية 
جهودها يف اجناز أنشطتها ومشروعاتها يف كافة  اجملاالت 
العربي.  الغذائي  واألمن  الزراعية  التنمية  قضايا  ختدم  اليت 
وجهود  العربية،  الدول  جلهود  موجز  استعراض  يلي  وفيما 
املنظمة العربية للتنمية  الزراعية اجلارية لتعزيز مسارات 

األمن الغذائي العربي. 

1 جهود الدول العربية:  -  3

شرعت الدول العربية يف تنفيذ مكونات الربنامج الطارئ 
التنفيذية  خطته  انطلقت  حيث  العربي،  الغذائي  لألمن 
اإلطارية للمرحلة األوىل يف عام  2011 م . وقد أعدت الدول 
العربية اسرتاتيجياتها وبراجمها الوطنية الرامية إىل حتسني 
احليوانية  الثروة  وتطوير  القائمة  الزراعات  يف  االنتاجية 
وترشيد استخدامات املياه ورفع كفاءة أنظمة الري احلقلي 
للتوسع الرأسي يف إنتاج سلع الغذاء. ومن أمثلة تلك الربامج 
وتطوير  الغذاء  إنتاج  زيادة  إىل  تهدف  اليت  واإلسرتاتيجيات 
االستثمار الزراعي: اإلسرتاجتية الوطنية للتنمية الزراعية، 
باألردن،   2013م      -  2009 لألعوام  الزراعية  والوثيقة 
يف  املستدامة   الزراعية  للتنمية  الوطنية  واإلسرتاتيجية 
و  بتونس،  القطاعية  الزراعية  التنمية  وخطط  البحرين، 
تنمية  وإسرتاتيجية  الغذائي،  لألمن  الوطين  قطر  برنامج 
االستثمار  ومشروعات  عمان،  بسلطنة  احليوانية  الثروة 
الزراعي السعودي يف إطار مبادرة امللك عبد اهلل لالستثمار 
الزراعية  النهضة  وبرنامج  اخلارجي،  السعودي  الزراعي 
بالسودان، وبرنامج املغرب األخضر، والربامج اخلاصة باألمن 
ومصر،  واليمن،  وليبيا،  وموريتانيا  باجلزائر،  الغذائي 

وسوريا.

2 جهود املنظمة العربية للتنمية   -  3
الزراعية:  

مواصلة جلهود املنظمة العربية للتنمية الزراعية  يف متابعة 
العربي،  الغذائي  لألمن  الطارئ  الربنامج  مكونات   تنفيذ 
قامت بالتعاون مع دول الربنامج يف الوطن العربي بتسمية 
ضباط اتصال للتنسيق معها بصورة مستمرة جلمع وحتليل 
البيانات واملعلومات حول سري العمل يف تنفيذ الربنامج مبا 
يساعد على رصد تطورات التنفيذ على املستوى القطري، 

العربية،   الدول  بني  الناجحة  التجارب، والنماذج  وتبادل 
االستثمارية   املشروعات  وإعداد  بلورة  على   ويساعد 
واملشروعات الريادية يف جمال توفري الغذاء والرتويج هلا لدى 

مؤسسات التمويل العربية والدولية.  

وتقوم املنظمة بدعم جهود الدول العربية الرامية إىل تطوير 
برنامج  بإعداد  قامت  حيث  الرئيسية  الغذائية  السلع  إنتاج 
النهوض مبحصول القمح باجلمهورية اإلسالمية املوريتانية  

وفرت من خالله اخلربات الفنية والتقاوي احملسنة. 

كما استضافت  املنظمة  اجتماعًا مشرتكًا بني مجهورية 
مصر العربية ومجهورية السودان يف يناير  2012م  بغرض  
إعداد مسودة وثيقة مشروع مشرتك  لتعزيز األمن الغذائي  
يف البلدين من خالل نشر استخدام أصناف حمسنة  من القمح 
والذرة الشامية ،   يتم تنفيذه يف إطار الربنامج الطارئ لألمن 
للسلع.  الدولي  الصندوق  مع  وبالتعاون  العربي،  الغذائي 
بتقدميها  املنظمة  وقامت   ، املشروع  وثيقة  إعداد  مت  وقد 
إجراءات   ختصيص  تتابع معه  و  للسلع   الدولي  للصندوق 

التمويل الالزم  لتنفيذ املشروع.   

واتساقًا مع دورها  يف حتقيق التكامل الزراعي بني البلدان 
وتطوير  االقتصادي  الرتابط  بناء  يف  واملساهمة  العربية 
الطارئ  الربنامج  أهداف  ومع  الزراعية،   التجارة  وتنمية 
العربية  الدول  مساعدة  إىل  الرامية  العربي  الغذائي  لألمن 
يف االعتماد على الذات يف توفري احتياجاتها الغذائية  تقوم 
اقتصادية  منطقة  إلنشاء   جدوى  دراسة  بإعداد  املنظمة 
وجتارة  وتسويق  وتصنيع  إلنتاج  مشرتكة   خاصة 
واخلدمات  واملستلزمات  واألعالف  واللحوم  احلية  احليوانات 
البيطرية بني  مجهورية مصر العربية ومجهورية السودان.     

لتمويل  عربية  آلية  إحداث  حول  دراسة  املنظمة   وأعدت  
التنمية الزراعية واألمن الغذائي العربي متت املوافقة عليها 
انعقدت  اليت   )32( العادية  دورتها  يف  العامة   اجلمعية  من 
بسلطنة عمان يف إبريل  2012م .  وقد أعدت املنظمة هذه 
اآللية استشعارًا منها بالقضايا والتحديات التنموية الزراعية 
بالوطن العربي ، وما  أفرزته املتغريات واملستجدات اليت طرأت 
على الساحة الدولية واإلقليمية من خماطر ومهددات وأزمات 
تتعلق باملسارات املستقبلية للتنمية الزراعية واألمن الغذائي 
اليت  املزمنة  العربية  التنموية  القضايا   العربي. هذا جبانب  
تتعلق باخنفاض كفاءة استخدام املوارد، وتدني معدالت 
املوجهة  االستثمارات  وضعف  التقين،  والتحديث  التطوير 
إىل القطاع الزراعي ، والقصور يف اإلمكانيات التمويلية 
الزراعية الذاتية الوطنية، إضافة إىل تواضع العون واإلسناد 
واإلقليمية  العربية  التمويلية  املؤسسات  من  املوجه  املالي 
السلع  ونصيب  عامة،  بصفة  الزراعي  للقطاع  والدولية 
ساهم  الذي   األمر  خاصة،   بصفة  منه  الرئيسية  الغذائية 
يف  استمرار تفاقم الفجوات اليت تعاني منها الزراعة العربية  
الرئيسية   السلع  من  للعديد  الغذائية  والفجوة  عام،  بوجه 

على وجه اخلصوص .
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إلنشاء  احلاجة  تعزز  اليت  املباشرة  املربرات  من  العديد  هناك  و 
من     ، الغذائي  واألمن  الزراعية  للتنمية  متخصص  صندوق 

بينها:

التنمية  عمليات  استمرت  ما  إذا  الغذائي  العجز  	 تفاقم 
الزراعية يف الدول العربية يف املستقبل مبعدالتها احلالية 
املتواضعة، إذ يتوقع أن يصل حجم الفجوة الغذائية   إىل 

حوالي )63.5( مليار دوالر عام 2030م .  

نتيجة  الزراعية؛  املشروعات  يف  االستثمارات  	 ضعف 
االستثمارات  لتمويل  املتاحة  اإلمكانيات  لضعف 

الزراعية.

	 قصور ما ُيقدم من مؤسسات اإلقراض والتمويل الزراعي 
الوطنية يف الدول الزراعية الرئيسة عن الوفاء باالحتياجات 
التمويلية الالزمة لإلسراع من معدالت التنمية الزراعية 

واستدامتها وحتقيق األمن الغذائي قطريًا وعربيًا .

    الرؤية :
“ مصدر متويلي عربي ذاتي منتظم أكثر ختصصًا وحداثة 
واستدامة  و مساهمة يف توفري الغذاء اآلمن للشعوب  العربية ، 
وبناء  جمتمعات زراعية وريفية  أكثر  رفاهية واستقرارا  “ .

  الرسالة :
الربامج  لتمويل  الالزمة  املالية  املوارد  وتوظيف  تعبئة 
سواء  واخلدمية،  اإلنتاجية  الزراعية  التنموية  واملشروعات  
منفردًا أو مبساهمات من مؤسسات إمنائية أخرى ، ومبا يساهم 
املستدامة   الزراعية  والتنمية  اإلمناء  مبعدالت   اإلسراع   يف 

حتقيقا لألمن الغذائي العربي .

   األهداف والوسائل:
الدول  مساعدة  يف  الصندوق  إنشاء  من  العام  اهلدف  يتمثل 
الزراعية  واألنشطة  واملشروعات  الربامج  تنفيذ  على  العربية 
على  احلكومات  قدرة  لزيادة  عربية   مالية  مساندة  بتوفري 
العربية  أو  الوطنية  التنموية  الربامج  جتاه  بالتزاماتها  الوفاء 
الزراعة  يف  لالستثمار  العربي  املستثمر  وجذب   ، املشرتكة 
حتقيق  يف  يساهم   ومبا   ، اخلاص  القطاع  وخاصة   ، والغذاء 
األمن الغذائي  ويساعد على حل مشكلة البطالة والتخفيف 

من حدة الفقر يف الدول العربية . 

   العضوية :
يف  الراغبة  العربية  الدول  لكل  مفتوحة  الصندوق  عضوية 

االنضمام  للصندوق .

   رأس املال:
تقدير  عند  مراعاتها  جيب  احلاكمة  العوامل  بعض  هناك 

رأس مال الصندوق أهمها:
	 ال توجد جتديدات )استعاضة( دورية لرأس املال .

	 ضمان استدامة الصندوق. 
	 سالمة إدارة احملفظة. 

من  حزمة  ضوء  يف  املدفوع  املال  رأس  قيمة  تقدير  مت  وقد 
األسس على النحو التالي: 

الغذائي  لألمن  الطارئ  للربنامج  املالية  	 املتطلبات 
العربي اإلمجالية )71 مليار دوالر(.   

الربنامج  مراحل  خالل  سنويًا  املطلوبة  	 املبالغ 
الثالثة.  

	 نسبة التمويل املقدم من الصندوق  يف التكلفة 
.)% اإلمجالية للمشروع )50 

	 النسبة االفرتاضية ملساهمة الصندوق املقرتح يف 
. )% تنفيذ الربنامج ) 30 

	 توقعات اإلقراض وفقا آلجال القروض:   
%( إقراض قصري األجل.     40(

%( إقراض متوسط األجل.      30 (
%( إقراض طويل األجل .   30 (

. )  	% نسب السداد املتوقعة ال تقل عن )95 

ووفقًا ملا سبق يقرتح أن يكون رأس املال امُلصدر) املصرح 
املال  ورأس   ، أمريكي  دوالر  مليارات   )8( للصندوق    ) به 

املدفوع )4( مليارات دوالر أمريكي. 

نطاق العمل واجملاالت واألولويات:
إنتاج  تنمية  على  وأنشطته  خدماته  الصندوق  يركز   
الغذائية، واليت متثل أولوية  جمموعات حمددة من السلع  
لكامل  خدماته  يقدم  كما  العربي،  الغذائي  األمن  يف 
أنشطة سلسلة  القيمة   value chain . ومن ثم فإن نطاق 
واألنشطة  والري  الزراعة  أنشطة  يشمل  الصندوق  عمل 

املساعدة واملكملة واملرتبطة بتوفري الغذاء . 

وأولوياتها  العمل  جماالت  فإن   ، الصندوق  ألهداف  ووفقًا 
تتضمن جماالت سلعية وقطاعية ، وتتمثل يف اآلتي: 

أواًل: يف اجملال السلعي:

 يتم الرتكيز على السلع التالية :

واألرز  القمح  وأهمها  احلبوب  حماصيل  	 جمموعة 
والشعري والذرة الشامية.

	 جمموعة حماصيل الزيوت وتشمل البذور الزيتية 
)الفول السوداني والسمسم وبذرة القطن والزيتون 

وزهرة الشمس(.

قصب  وأهمها  السكرية  احملاصيل  	 جمموعة 
السكر  والشوندر السكري.

تسمني  مشروعات  ويشمل  احليواني  	 اإلنتاج 
املاشية وإنتاج األلبان والدواجن واألنشطة املرتبطة 

بها واملكملة هلا.  
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ثانيًا: يف اجملال القطاعي :

 تعطى  األولوية للقطاعات التالية :

	 استصالح واستزراع األراضي.
	 مجع ونقل وتوزيع املياه وحفر اآلبار.

	 مشاريع حتسني وترشيد نظم الري.
	 املكننة الزراعية وتشمل املكائن واملضخات واحلراثات وملحقاتها وآالت البذور واحلصاد ورش املبيدات وغريها.

	 مشروعات التسويق املتخصصة يف جماالت التجهيز والنقل والتخزين وغريها.
	 مشروعات التصنيع مثل مصانع السكر ومعاصر الزيت...اخل(.

	 مشروعات إكثار التقاوي.
	 مشروعات إنتاج معدات وأدوات الري.

مشروعات إنتاج و توفري مستلزمات اإلنتاج الزراعي .	 

   اجلهات املستفيدة:
يقوم الصندوق بتقديم خدماته جلميع الدول العربية، سواء املساهمة يف رأس املال من خالل احلكومات أو القطاع اخلاص. 
املعنية  املشرتكة  والعربية  الوطنية  للمؤسسات  وميكن  حلصتها،  املسددة  للدول  األولوية  تعطى  األحوال  كل  ويف 

مبشروعات وبرامج التنمية الزراعية واألمن الغذائي االستفادة من خدمات الصندوق.  
   مصادر التمويل :

يتم متويل الصندوق من خالل أحد البدائل التالية :

%( من رأس املال املدفوع . البديل األول: مساهمات مفتوحة من الدول العربية حبيث ال تقل مساهمة أية دولة عضو عن )5 

والدولية،  واإلقليمية  العربية  املؤسسات  من  مساهمات  إىل  باإلضافة  العربية،  الدول  حكومات  من  متويل  الثاني:  البديل 
%( من رأس املال املدفوع  وحبيث ال تقل مساهمة أي من هذه اجلهات سواء احلكومات أو القطاع اخلاص عن )5 

. ويف ظل هذا البديل، فإن مصادر التمويل املقرتح مساهمتها  تشمل :

•املؤسسات والصناديق اإلمنائية العربية. 	

•املؤسسات الدولية والصناديق واهليئات التمويلية واإلمنائية اإلقليمية والدولية. 	

•مؤسسات القطاع اخلاص وتنظيمات املزارعني . 	

طرق وآليات التمويل:

يقدم الصندوق خدمات اإلقراض بشروط متييزية للفئات واألنشطة املستهدفة ، ويتم اإلقراض  وفقًا للطرق واآلليات التالية:
أ -  اإلقراض املباشر:

ومشروعات  واالحتادات  واملؤسسات  اجلهات  من  القروض  طاليب  إىل  الصندوق  من  مباشرة  القروض  تقديم  يتم 
القطاع اخلاص ، ممن تنطبق عليهم شروط التعامل مع الصندوق.

ب - اإلقراض غري املباشر:

يقوم الصندوق بتمويل خطوط ائتمان، يتم تنفيذها بواسطة مؤسسات متويل وسيطة تكون مؤهلة للتعامل 
مع الصندوق مثل البنوك والصناديق واالحتادات، واليت تعيد إقراضها لألنشطة املستهدفة وفقًا ألهداف وقواعد 
لتقديم  الالزمة  والشروط  املعايري  الصندوق  إدارة  جملس  حيدد  عامة  وبصفة   . بالصندوق  اإلقراض  وشروط 

التمويل من خالل خطوط االئتمان .

ج -  التمويل وفقا للمعامالت اإلسالمية :

    يقرتح أن يتضمن الصندوق فرعًا مستقال للتمويل وفقًا للشريعة اإلسالمية ، سواء كان ذلك بنظام املشاركة 
أو املراحبة أو اإلجارة املقرتنة خبيار االقتناء ، على غرار ما هو متبع بالبنك اإلسالمي للتنمية .



املنظمة العربية للتنمية الزراعية أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي 562011

العون الفين والدعم املؤسسي:
جمال  يف  واالستشارات  التدريب  خدمات  مثل  املؤسسي،  والدعم  الفين  العون  خدمات  الصندوق  يقدم  أن  ميكن   
املعارف الفنية اإلنتاجية والتسويقية والتصنيعية والتنظيمية واإلدارية ، ويكون ذلك بطلب من اجلهة املستفيدة، 
لالحتياجات  وفقًا  الصندوق  إدارة  جملس  حيددها  وبشروط   ، القرض  قيمة  ضمن  التكلفة  تضمني  وميكن 
وظروف كل حالة . ويساعد ذلك على رفع كفاءة األنشطة وجناح استخدام القروض وزيادة األهلية االئتمانية 

للمقرتض وزيادة قدرته على السداد .

الربنامج  اليت تهدف إىل حتقيق غايات وأهداف  العديد من األنشطة   السنوية  املنظمة خطة عملها  كما ضمنت  
العربية االسرتشادية  املواصفات  والدراسات  يف جماالت:  املشروعات  العربي، اشتملت على  الغذائي  الطارئ لألمن 
املوحدة حملاصيل اخلضر و التمور،  تقييم التلوث باملتبقيات الدوائية البيطرية لألغذية من منشأ حيواني وخماطره 
على الصحة العامة، تعـزيـز التجارة البينية يف قطاع الثروة احليوانية واألعالف، تقييم أداء أجهزة اإلرشاد الزراعي 
يف الدول العربية،  والبنوك العربية اإلقليمية للموارد الوراثية الزراعية جبانب تنفيذ مشروعات وأنشطة التدريب 
والتأهيل اليت غطت جماالت شيت أهمها: تشخيص ومكافحة أمراض الدواجن، تصميم أنظمة الري احلديثة، تطوير 
إنتاج بنجر وقصب السكر، تقنيات حصاد املياه وإنشاء السدود،  تطوير إنتاجية احلبوب، تطوير  إنتاج الشوندر 
السكري ، تطوير إنتاج البذور الزيتية، إعداد ومتابعة وتقييم املشروعات الزراعية،  تصنيع األلبان واألجبان،اآلفات 
جتهيز  للمهندسات،  الريفية/  املرأة  ملنتجات  التسويقية  املهارات  مكافحتها،  وطرق  للنخيل  واحلشرية  املرضية 
وتصنيع األعالف، املعامالت الزراعية حتت نظم الزراعة احملمية، الزراعة والري يف البيوت احملمية، األشجار املثمرة 

والبساتني، ترشيد استخدامات مياه الري، املعامالت الزراعية اجليدة. 

 






