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قطاع الزراعة والمیاه     

نظرة عامة  
ــاطاً یُ  ــكل القطاع الزراعي نشـ ــادیاً مھماشـ في  اقتصـ

الــدول العربیــة نظراً ألھمیتــھ   توفیرفي  العــدیــد من 
ــاھمـتھ في   ــتھالكـیة الـغذائـیة، ولمســ االحتـیاجات االســ
ـمن   اـلعــدیــد  ـفي  ـكمــدـخالت  األوـلیــة  اـلـمواد  ـتوـفـیر 

ال بأس الصـناعات التحویلیة، كما أنھ یسـتوعب نسـبةً 
الــدول العربیــة.   العــاملــة في  بھــا من إجمــالي القوى 

یة للقطاع الزراعي في بعض بالرغم من األھمیة النسب
الدول العربیة وبصــفة خاصــة ذات الموارد الزراعیة  

ً ـضعیفه ما زال ءالغنیة، إال أن أدا نظراً لتقلب اإلنتاج  ا
المُ  ــات  ــالتقلب ب ــاطــھ  وارتب ــتقراره  اســ ــة  وعــدم  ــاخی ن
ا حوالي   د علیـھ ار التي تعتـم ة األمـط دودـی في  80ومـح

ة   ة من المســـــاـحة الزراعـی اـئ در الـم ة التي تـق الـی اإلجـم
ــھـمت الظروف  ـقد  ملیون ھكـتار. و77.2بحوالي   أســ

عــام   یــة  ـمواـت اـل ـمنــاـخیــة  ـفي  ،  2019اـل ـتوســــع  واـل
النباتي زیادة اإلنتاج  في اســـتخدامات التقانات الحدیثة  

ــبة   في المائة، ونمو اإلنتاج الحیواني بجمیع  4.4بنســ
في المائة، واإلنتاج الـسمكي بنسبة 1.7مكوناتھ بنـسبة  

ــاھـمة الزراـعة في الـناتج  في الـماـئة.2.8 وبلـغت مســ
للــدول العربیــة عــام   في  4.8حوالي  2019المحلي 

المائة، في حین بلغ متوســـط نصـــیب الفرد من الناتج  
دوالراً.318الزراعي حوالي 

ة العـاملین في الزراعـة   ـــب 2018عـام  في  بلغـت نســ
ل  17.8حوالي   اـب ة مـق اـئ ام  24.1في الـم ة ـع اـئ في الـم
ب ھـذا التراجع إلى ھجرة قوى  ، ویع2010 ـــب ود ســ

العمـل من القطـاع الزراعي إلى القطـاعـات األخرى  
ــبحت   ــین  التي اصــ مراكز جذب ألبناء الریف لتحســ

ــیب العامل الزراعي   ــیة. وبلغ نص ــاعھم المعیش أوض
2018من القیمة المضــــافة في القطاع الزراعي عام  

دوالراً.5074حوالي 
جات الزراعیة، فقد  التـجارة الخارجیة للمنتفیـما یخص

ــبة  ــادرات الزراعیة بنسـ في المائة  1.8ارتفعت الصـ
ار دوالر، 29.8قیمتھـا حوالي  لتبلغ  2018عـام   ملـی

كما حافظت الواردات الزراعیة على مستوى متقارب  
ملیار دوالر 92مع العام الســــابق حیث بلغت حوالي  

ـــبة زیادة  ــبب ذلك إلى  0.4وبنســ في المائة. یعود ســ
ــبب  انخفاض الطل ــلع الزراعیة بسـ ب على بعض السـ

األـحداث اـلداخلـیة في بعض اـلدول العربـیة، وانخـفاض 
ة.   ة لبعض المنتجـات الزراعـی ــعـار العـالمـی في  األســ

ــلة،   بلغ العجز في المیزان التجاري الزراعي  المحصـ
ار دوالر62.2حوالي  2018عـام   د  و.ملـی ــھم  ـق أســ

ئیةع الغذاـالسللىـلب عـعدالت الطــاستمرار زیادة م

ــع النمو في اإلنـتاج الزراعي   الفجوة بـقاءفي وتواضــ
ة ذائـی ةالـغ ــتوـیات مرتفـع د مســ الرغم من تراجع  عـن ، ـب

لتـصل إلى2018في المائة في عام  3.2قیمتھا بنـسبة
ــكلت مجموعة الحبوب 33.6حوالي   ملیار دوالر. شـ
یلیـھا  ،في الـماـئة من إجـمالي قیـمة الفجوة61.8حوالي 
ــبة  اللحوم ــبة ،في المائة21.7بنسـ 9.9واأللبان بنسـ

في المائة. كما ســجلت  9.3الســكر بنســبة  في المائة و
ة   ذائـی ــلع الـغ ذاتي في ـعدد من الســ اء اـل نســــب االكتـف

ــة تراجعاً   ــبةفي المائة  3.9بلغالرئیس ،لحبوبلبالنس
في  4.8والسـكر بنسـبة  ،في المائة1.7والقمح بنسـبة 

ة اـئ ة  ،الـم ـــب ات بنســ ة. ـحافـظت في0.5والبقولـی اـئ الـم
ــتویات االكتفاء منھا،  ومنتجاتھا  األلبان  فیماعلى مســ

اء   ة االكتـف ـــب ت نســ ذاتي  ارتفـع الزیوتاللحوم ومناـل
ــحوم ــبوالش في المائة على  1.1في المائة و2.2ة  بنس

ــلعیة  ،. بالمقابلالتوالي حققت بعض المجموعات الســ
اك   ـــم األســ ذاتي ـك اء اـل ة من االكتـف ات مرتفـع ــتوـی مســ

في المائة  101.2والخضـار إذ تراوحت بین والفواكھ 
في المائة.111.5و

الناتج الزراعي العربي 
ــعــار   الزراعي العربي بــاألســ النــاتج  قیمــة  ارتفعــت 

،  2019ملیار دوالر في عام  131حوالي  الجاریة إلى  
في المائة، بینما لم  5.7بذلك نمواً بلغت نـسبتھ مـسجلةً 

أي الزراعي  ــاتج  الن ــدلیحقق  ــنويمع ســ في  نمو 
رقم  الملحق ،)2019-2010(خالل الفترة  المتوســط

).1) والجدول رقم (3/1(

ـــبب النمو المتحقق في الـناتج الزراعي  قیـمةیرجع ســ
إلى التحسـن الذي حققھ أداء النشـاط 2019خالل عام  

ــة  الدول العربیة الزربعضالزراعي في  اعیة الرئیسـ
والعراق  ومصرةسوریمن حیث األھمیة النسبیة مثل  

ــكل ناتجھا الزراعي حوال المائة من  37.8ي والتي شـ
عــام   ـل ي  رـب ـع اـل ي  زراـع اـل ج  نــاـت اـل ي  مــاـل ،2019إـج

ـــبة نموو ـھذه اـلدولفي  الـناتج الزراعيتراوـحت نســ
ة  10.8حوالي  بین   اـئ ة.  في  26وحواليفي الـم اـئ الـم

ــلع   ــعار الس ــن في أس ــوء التحس یأتي ھذا النمو في ض
ــواق العالمیة مثل الحبوب والبذور   الزراعیة في األسـ
ــجیع  ة واأللـیاف واللحوم، ـباإلضــــاـفة إلى تشــ الزیتـی
التصــدیر ودعم القطاع الخاص في مجال االســتثمار 
الزراعي واســتصــالح األراضــي الزراعیة. ســجلت  

بـدرجـات م تفـاوتـة في  الـدول العربیـة األخرى نمواً 
اتج الزراعي في عـام   ك 2019الـن ث تراوحـت تـل حـی
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مراعي ال
ــاـحة المراعي الطبیعـیة ـعام  حوالي  2018بلـغت مســ

دول  371 أربع  في  ــا  معظمھ یتركز  ــار،  ھكت ملیون 
ــعودـیة (عربـیة وھي   ــودان  في الـماـئة) و44الســ الســ

ــومـال (12.5( ة)، والصــ ة)،11في المـاـئ في المـاـئ
ــع في المائة)8.6والجزائر ( . ویتوزع الباقي على تس

وتعتبر   ــة.  عربی ــدول  دول  ال في  المراعي  ــة  ــاجی إنت
ة   اـق ل بكثیر من الـط اً، وھي أـق ة نوـع ــعیـف ة ضــ العربـی
ث ال یتجـاوز   ة، حـی ة الرعوـی ة للبیـئ ة الممكـن اجـی اإلنـت
الــدول   المراعي في  الھكتــار من  إنتــاجیــة  ــط  متوســ

ــة حوالي   نحو 5العربی أي  الحمراء  اللحوم  من  كغم 
خمس إنتاجیة الھكتار في الدول المتقدمة. ویعود سبب 

ــات الـخاطـئة ان خـفاض إنـتاجـیة المراعي إلى المـمارســ
ــتغاللھا حیث الرعي الجائر والمبكر، وإھمال   في اســ
التجدید والتسمید والرعایة وضعف اإلدارة المتكاملة.

الغابات 
قدرت مســــاحة الغابات والمناطق الحرجیة في الدول  

ام   ة ـع ار، أي  37.7بحوالي  2018العربـی ملیون ھكـت
ة م3حوالي   اـئ دول  في الـم ة لـل الـی ة اإلجـم ن المســـــاـح

مســـاحة الغابات في الدول العربیة شـــكلالعربیة. وت
في المائة من إجمالي مســاحة الغابات في  2.1حوالي

این إذ   التـب ة ـب دول العربـی ا في اـل الم. ویتمیز توزیعـھ الـع
في المائة من تلك المســـاحة في كل 82یتركز حوالي  

ــودان   ــومال (50(من الســ في  17في المائة) والصــ
ة) والمغرب ( اـئ ة)15الـم اـئ . وتتعرض الكثیر في الـم

ة   اـبات في اـلدول العربـی اـكات  لمن الـغ لتـعدـیات واالنتـھ
مثل االســتغالل التجاري الجائر واإلزالة والتحطیب، 
تغاللھا بصـفة  وعدم وجود خطط وبرامج لتنمیتھا واـس
مـستدامة. وقد أـسھم ذلك في انحـسار مـساحتھا وتراجع 

ا في بعض الدول العربیة كالســـودان  إنتاجیتھا وكثافتھ
ــاحة الغابات في الدول   ــت مسـ وموریتانیا، إذ انخفضـ

2010ملیون ھكتـار عـام  94.9العربیـة من حوالي  
ــام  37.7حواليإلى   ع في  ــار  ھكت أي  2018ملیون 

في المائة.10.9و  بمتوسط تراجع سنوي یقدر بنح

التصحر وحمایة البیئة الزراعیة
ــع البیئي في   ــم الوضــ دھور یتســ الـت ة ـب دول العربـی اـل

ــتخدام الموارد الطبیعیة  ــتمر نظراً لعدم كفاءة اس المس
الناتجة عن ضــعف الســیاســات المرتبطة بالمحافظة  

ولم   الـبـیئــة.  على  تـحظعـلى  الـحفــاظ  وبرامج  خـطط 
األولویة الالزمة، مما أسھم  بالوضع البیئي والزراعي  

ــتنزاف والتـدھور والتلوث  في زیـادة معـدالت االســ
الممارسات التي تتناقض مع االعتبارات البیئیة بـسبب  

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، التصحر في الدول العربیة. )1(

التنمیة المـستدامة، مثل االـستخدام المفرط مقتضـیات  و
للكیماویات الزراعیة من مبیدات وأســمدة، وما ترتب  
عن ذلك من تلوث التربة والمنتـجات الزراعـیة والمـیاه 

وتراجع إنتاجیة المراعي الطبیعیة والثروة الحرجیة.
بمختلف أـشكالھ أحد أھم نتائج االـستغالل  عد التـصحر  یُ 

د للموارد واتباع ممارســات زراعیة غیر  رشــَّ غیر المُ 
مناســبة. وتقدر مســاحات األراضــي الصــحراویة في  

ملیون كیلومتر مربع أي  10الـدول العربیـة بحوالي  
ــاـحة اإلجـمالـیة لـلدول  77حوالي   في الـماـئة من المســ

إقلیم شــبة  العربیة. وتمثل المســاحات الصــحراویة في
ة حوالي   ة من مســـــاـحة  90الجزیرة العربـی اـئ في الـم

في المائة في إقلیم المغرب العربي،  75إلقلیم، مقابل  ا
ـقرن  45و واـل یــل  ـن اـل ـحوض  م  ـی ـل إـق ـفي  مــائــة  اـل ـفي 

ــرق العربي.  37اإلفریقي، و في المائة في إقلیم المشــ
ــات ــاـحات المـھددة )1(وتـقدر بعض اـلدراســ أن المســ

ملیون كیلومتر مربع تتركز 3بالتصـــحر تبلغ حوالي
ـــبة األكبر منـھا ( في الـماـئة) في إقلیم حوض 41النســ

ــحر في   دة التصــ اوت ـح ل والقرن اإلفریقي. وتتـف النـی
الـدول العربیـة من دولـة ألخرى، حیـث توجـد أكبر 
ــر  ــحرة في ـكل من لیبـیا ومصــ ــاـحات المتصــ المســ
واإلمــارات  ـطر  ـق ر  ـب ـت ـع ـت مــا  ـك واألردن.  وـتي  ـب ـی وـج

الـدول العربیـة تـأثراً  والكویـت والبحر ھـذه  بین أكثر 
احات المتصـحرة في كل  الظاھرة، وبالمقابل تقل المـس

والصومال. ةوسوریمن تونس  

الموارد المائیة 
الواقع الراھن وتحدیات المستقبل  

عد ـشح الموارد المائیة واختالل التوازن بین العرض  یُ 
والطلب أھم ـسمات واقع المیاه في الدول العربیة. ففي  
اطق  ة من أفقر مـن ذه المنطـق ھ ـھ ذي تعتبر فـی ت اـل الوـق
العالم في الموارد المائیة وأقلھا من حیث حصــة الفرد  
من المیاه الســنویة المتجددة، فإنھا أیضــاً تشــھد نمواً 

ي الطلب على المیاه لمختلف االـستخدامات متواـصالً ف
ــب.   ل ـط واـل ـعرض  اـل ن  ـی ـب وازن  ـت اـل الل  ـت اـخ ى  إـل أدى 

ھذا الواقع المائي وتســــفر عن  تتضــــافر عدة عوامل  
ب العرض ھو   اـن ا في ـج ة وقوعالحرج، أھمـھ المنطـق

ــي القاحلة والجافة حیث یقدر  ــمن حزام األراضــ ضــ
ــنویاً بحوالي   ــیب الفرد من المیاه المتجددة سـ 10نصـ

ي الـماـئة من المـعدل الـعالمي، وـعاـمل التغیر المـناخي ف
اع إیؤدي  ذيالـ  ة وارتـف ــنوـی اقص األمطـار الســ لى تـن

الطلــب، فــإن أھم   الحرارة. أمــا في جــانــب  درجــات 
في ارتفــاع معــدل نمو   فیــھ یتمثــل  المؤثرة  العوامــل 

ــكان البالغ حوالي   ــعف المعدل  افي الم2الســ ئة (ضــ
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ة بين   ـــب ة في جيبوتي و  11.2النســ اـئ في    0.9في الـم
مر، وـبالمـقاـبل تراجع الـناتج الزراعي في  القُ   الـماـئة في

واألردن والجزائر    الســودان والكويت وتونس كل من
واـلـبـحرـين ـبـين    ،وـقـطر  اـلـتراـجع  ـفي    14.3وـتراوح 
  .في المائة في البحرين 0.2و  ،المائة في السودان

ــاهمـة النـاتج   دول العربيـة من حيـث مســـ تتفـاوت اـل
ـتـكون   إذ  ــاـلي،  اإلـجم ـمـحـلي  اـل ــاـتج  ن اـل ـفي  اـلزراـعي 

ــوريــة  كــل منمرتفعــة في   ــا والقُ   ســ ــاني مر وموريت
في عام والســـودان حيث بلغت نســـبة هذه المســـاهمة 

المــائــة   29.3ة وفي المــائــ 37.2 حوالي  2019 في 
على التوالي،  في المــائــة    20.2في المــائــة و  20.4و

الجزائر بنســبة و ،في المائة 18.5اليمن بنســبة  يليهما
ــبـة    12 في المـائـة   11.2في المـائـة والمغرب بنســ

في   10.4في المائة وتونس بنسـبة  11ومصـر بنسـبة 
ــبة   ــاهمة في  هذه الالمائة. وقد تراوحت نس كل من مس

مان والســعودية  وعُ فلســطين واألردن ولبنان والعراق  
ا بي اـئة و  7.2  نوليبـي اـئة  1.6في الـم وتنخفض    ،في الـم

تلك النسبة في الدول العربية ذات اإلمكانات الزراعية  
المـحدودة مـثل جيبوتي واإلـمارات والكوـيت والبحرين  

ث تراوحـت بين ة و  1.4  وقطر حـي في    0.2في المـاـئ
ــبـية للـناتج ـهذا    . يعكسالـماـئة التـباين في األهمـية النســ

دول   ة عـدم التوازن بين الزراعي في اـل ة حـاـل العربـي
ــادـية، حـيث تـتدنى ـهذه األهمـية في   القـطاـعات االقتصــ
الدول العربية التي تأخذ فيها الـصناعات االـستخراجية 

ــيب الفرد  ،دوراً ريادياً. من جانب آخر فقد ارتفع نصـ
ــبة  في   3.7من الناتج الزراعي في الدول العربية بنسـ

دوالراً.   318ليصـل إلى حوالي   2019المائة في عام  
ــط بين اـلدول العربـية، إذ بلغ   اوـقد تـفاوت ـهذ  المتوســ

ــورـية، وتراوح بين    591  219و  518دوالراً في ســ
مان وعُ   مردوالراً في كل من السـعودية والجزائر والقُ 

ــر واإلمـارات   والمغرب وموريتــانيــا وتونس ومصــ
ــطين واأل ان وفلســ  176بين    تراوح، بينمـا  ردنولبـن

و واليمن    دوالراً   46دوالراً  ــودان  الســ من  ــل  ك في 
  والعراق والكويت وقطر وليبيا والبحرين وجيبوتي.

  ) 1الجدول رقم (
  الناتج الزراعي باألسعار الجارية في الدول العربية 

  معدل النمو (%)   2019  2018  2017  2015  2010  
2010 -2019  2018 -2019  

  قيمة الناتج الزراعي 
  5.7  0.0  131.0  124.0  138.6  148.1  130.9  (مليار دوالر) 

مساهمة الناتج الزراعي في الناتج  
  4.2  2.9-  4.8  4.6  5.5  6.1  6.2  (%)   المحلي اإلجمالي

نصيب الفرد من الناتج الزراعي  
  3.7    1.8-  318  307  351  392  376  (دوالر) 

  ). 3/1المصدر: الملحق ( 
  

  الموارد الطبيعية
تمتـلك اـلدول العربـية تنوـعاً كبيراً في أـقاليمـها المـناخـية 

نــاخ المعتــدل، والحــار الممطر، حيــث يوجــد بهــا المُ 
ــيفي  الصــ والممطر  ــتوي،  الشــ والممطر  والجــاف، 
اد  ة وإيـج ذا التنوع في إثراء البيـئ ــهم ـه داري. أســ الـم

ــقـيه النـباتي والحيواني، وفي   وفرةتنوع بيولوجي بشــ
الموارد الوراثية النباتية. إال أن شــــح األمطار وتباين 

ــاليم   األق بين  ــا  ــدالته إلىمع التوا  أدى  في  ــل  زن  خل
الطبيعي البيئي، وهو ما شـكل أحد أهم المعوقات التي 

  تواجه التنمية الزراعية في الدول العربية.

  األراضي الزراعية
في   14تمثل مـساحة األراـضي القابلة للزراعة حوالي  

المائة من المســــاحة اإلجمالية للدول العربية، بينما ال 
في   33تتجاوز المساحة المستغلة منها زراعياً حوالي  

في المائة من  80المائة. ويعود ذلك إلى وقوع حوالي  

بة   األراضـي الزراعية العربية في المناطق الجافة وـش
ال يتعدى المعدل السـنوي لسـقوط األمطار  الجافة التي

مم ممــا ينتج عنــه محــدوديـة الموارد    300فيهــا  
  المائية الالزمة الستغاللها زراعياً.

قدرت مســاحة األراضــي المســتغلة لإلنتاج الزراعي  
مليون هكتار، أي بنسبة   77.2بحوالي    2018في عام  

در بنحو   ادة تـق ة مع عـام    9.8زـي ارـن المـق ة ـب اـئ في الـم
ــت  زُ ،  2017 ـحواـلي  رع ــا  ــار   9.2ـمـنه ـهـكت ـمـلـيون 

مليون هكتار   68.1بالمحاصــيل المســتديمة، وحوالي  
اضــي بالمحاصــيل الموســمية. شــكلت مســاحة األر

في المائة من مـساحة   62.2ة المطرية حوالي  يالزراع
ــمية. كما قُ  ــي الزراعية الموسـ ــاحة األرضـ درت مسـ

األراضــي الزراعية التي تركت دون اســتغالل خالل 
ــبة  13.8العام المذكور بحوالي   مليون هكتار أي بنسـ

ــي الزراعـية    20.3 في الـماـئة من مســــاـحة األراضــ
  . )3/2(رقم الموسمية، الملحق  
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مراعي ال
ــاـحة المراعي الطبیعـیة ـعام  حوالي  2018بلـغت مســ

دول  371 أربع  في  ــا  معظمھ یتركز  ــار،  ھكت ملیون 
ــعودـیة (عربـیة وھي   ــودان  في الـماـئة) و44الســ الســ

ــومـال (12.5( ة)، والصــ ة)،11في المـاـئ في المـاـئ
ــع في المائة)8.6والجزائر ( . ویتوزع الباقي على تس

وتعتبر   ــة.  عربی ــدول  دول  ال في  المراعي  ــة  ــاجی إنت
ة   اـق ل بكثیر من الـط اً، وھي أـق ة نوـع ــعیـف ة ضــ العربـی
ث ال یتجـاوز   ة، حـی ة الرعوـی ة للبیـئ ة الممكـن اجـی اإلنـت
الــدول   المراعي في  الھكتــار من  إنتــاجیــة  ــط  متوســ

ــة حوالي   نحو 5العربی أي  الحمراء  اللحوم  من  كغم 
خمس إنتاجیة الھكتار في الدول المتقدمة. ویعود سبب 

ــات الـخاطـئة ان خـفاض إنـتاجـیة المراعي إلى المـمارســ
ــتغاللھا حیث الرعي الجائر والمبكر، وإھمال   في اســ
التجدید والتسمید والرعایة وضعف اإلدارة المتكاملة.

الغابات 
قدرت مســــاحة الغابات والمناطق الحرجیة في الدول  

ام   ة ـع ار، أي  37.7بحوالي  2018العربـی ملیون ھكـت
ة م3حوالي   اـئ دول  في الـم ة لـل الـی ة اإلجـم ن المســـــاـح

مســـاحة الغابات في الدول العربیة شـــكلالعربیة. وت
في المائة من إجمالي مســاحة الغابات في  2.1حوالي

این إذ   التـب ة ـب دول العربـی ا في اـل الم. ویتمیز توزیعـھ الـع
في المائة من تلك المســـاحة في كل 82یتركز حوالي  

ــودان   ــومال (50(من الســ في  17في المائة) والصــ
ة) والمغرب ( اـئ ة)15الـم اـئ . وتتعرض الكثیر في الـم

ة   اـبات في اـلدول العربـی اـكات  لمن الـغ لتـعدـیات واالنتـھ
مثل االســتغالل التجاري الجائر واإلزالة والتحطیب، 
تغاللھا بصـفة  وعدم وجود خطط وبرامج لتنمیتھا واـس
مـستدامة. وقد أـسھم ذلك في انحـسار مـساحتھا وتراجع 

ا في بعض الدول العربیة كالســـودان  إنتاجیتھا وكثافتھ
ــاحة الغابات في الدول   ــت مسـ وموریتانیا، إذ انخفضـ

2010ملیون ھكتـار عـام  94.9العربیـة من حوالي  
ــام  37.7حواليإلى   ع في  ــار  ھكت أي  2018ملیون 

في المائة.10.9و  بمتوسط تراجع سنوي یقدر بنح

التصحر وحمایة البیئة الزراعیة
ــع البیئي في   ــم الوضــ دھور یتســ الـت ة ـب دول العربـی اـل

ــتخدام الموارد الطبیعیة  ــتمر نظراً لعدم كفاءة اس المس
الناتجة عن ضــعف الســیاســات المرتبطة بالمحافظة  

ولم   الـبـیئــة.  على  تـحظعـلى  الـحفــاظ  وبرامج  خـطط 
األولویة الالزمة، مما أسھم  بالوضع البیئي والزراعي  

ــتنزاف والتـدھور والتلوث  في زیـادة معـدالت االســ
الممارسات التي تتناقض مع االعتبارات البیئیة بـسبب  

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، التصحر في الدول العربیة. )1(

التنمیة المـستدامة، مثل االـستخدام المفرط مقتضـیات  و
للكیماویات الزراعیة من مبیدات وأســمدة، وما ترتب  
عن ذلك من تلوث التربة والمنتـجات الزراعـیة والمـیاه 

وتراجع إنتاجیة المراعي الطبیعیة والثروة الحرجیة.
بمختلف أـشكالھ أحد أھم نتائج االـستغالل  عد التـصحر  یُ 

د للموارد واتباع ممارســات زراعیة غیر  رشــَّ غیر المُ 
مناســبة. وتقدر مســاحات األراضــي الصــحراویة في  

ملیون كیلومتر مربع أي  10الـدول العربیـة بحوالي  
ــاـحة اإلجـمالـیة لـلدول  77حوالي   في الـماـئة من المســ

إقلیم شــبة  العربیة. وتمثل المســاحات الصــحراویة في
ة حوالي   ة من مســـــاـحة  90الجزیرة العربـی اـئ في الـم

في المائة في إقلیم المغرب العربي،  75إلقلیم، مقابل  ا
ـقرن  45و واـل یــل  ـن اـل ـحوض  م  ـی ـل إـق ـفي  مــائــة  اـل ـفي 

ــرق العربي.  37اإلفریقي، و في المائة في إقلیم المشــ
ــات ــاـحات المـھددة )1(وتـقدر بعض اـلدراســ أن المســ

ملیون كیلومتر مربع تتركز 3بالتصـــحر تبلغ حوالي
ـــبة األكبر منـھا ( في الـماـئة) في إقلیم حوض 41النســ

ــحر في   دة التصــ اوت ـح ل والقرن اإلفریقي. وتتـف النـی
الـدول العربیـة من دولـة ألخرى، حیـث توجـد أكبر 
ــر  ــحرة في ـكل من لیبـیا ومصــ ــاـحات المتصــ المســ
واإلمــارات  ـطر  ـق ر  ـب ـت ـع ـت مــا  ـك واألردن.  وـتي  ـب ـی وـج

الـدول العربیـة تـأثراً  والكویـت والبحر ھـذه  بین أكثر 
احات المتصـحرة في كل  الظاھرة، وبالمقابل تقل المـس

والصومال. ةوسوریمن تونس  

الموارد المائیة 
الواقع الراھن وتحدیات المستقبل  

عد ـشح الموارد المائیة واختالل التوازن بین العرض  یُ 
والطلب أھم ـسمات واقع المیاه في الدول العربیة. ففي  
اطق  ة من أفقر مـن ذه المنطـق ھ ـھ ذي تعتبر فـی ت اـل الوـق
العالم في الموارد المائیة وأقلھا من حیث حصــة الفرد  
من المیاه الســنویة المتجددة، فإنھا أیضــاً تشــھد نمواً 

ي الطلب على المیاه لمختلف االـستخدامات متواـصالً ف
ــب.   ل ـط واـل ـعرض  اـل ن  ـی ـب وازن  ـت اـل الل  ـت اـخ ى  إـل أدى 

ھذا الواقع المائي وتســــفر عن  تتضــــافر عدة عوامل  
ب العرض ھو   اـن ا في ـج ة وقوعالحرج، أھمـھ المنطـق

ــي القاحلة والجافة حیث یقدر  ــمن حزام األراضــ ضــ
ــنویاً بحوالي   ــیب الفرد من المیاه المتجددة سـ 10نصـ

ي الـماـئة من المـعدل الـعالمي، وـعاـمل التغیر المـناخي ف
اع إیؤدي  ذيالـ  ة وارتـف ــنوـی اقص األمطـار الســ لى تـن

الطلــب، فــإن أھم   الحرارة. أمــا في جــانــب  درجــات 
في ارتفــاع معــدل نمو   فیــھ یتمثــل  المؤثرة  العوامــل 

ــكان البالغ حوالي   ــعف المعدل  افي الم2الســ ئة (ضــ
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ة بين   ـــب ة في جيبوتي و  11.2النســ اـئ في    0.9في الـم
مر، وـبالمـقاـبل تراجع الـناتج الزراعي في  القُ   الـماـئة في

واألردن والجزائر    الســودان والكويت وتونس كل من
واـلـبـحرـين ـبـين    ،وـقـطر  اـلـتراـجع  ـفي    14.3وـتراوح 
  .في المائة في البحرين 0.2و  ،المائة في السودان

ــاهمـة النـاتج   دول العربيـة من حيـث مســـ تتفـاوت اـل
ـتـكون   إذ  ــاـلي،  اإلـجم ـمـحـلي  اـل ــاـتج  ن اـل ـفي  اـلزراـعي 

ــوريــة  كــل منمرتفعــة في   ــا والقُ   ســ ــاني مر وموريت
في عام والســـودان حيث بلغت نســـبة هذه المســـاهمة 

المــائــة   29.3ة وفي المــائــ 37.2 حوالي  2019 في 
على التوالي،  في المــائــة    20.2في المــائــة و  20.4و

الجزائر بنســبة و ،في المائة 18.5اليمن بنســبة  يليهما
ــبـة    12 في المـائـة   11.2في المـائـة والمغرب بنســ

في   10.4في المائة وتونس بنسـبة  11ومصـر بنسـبة 
ــبة   ــاهمة في  هذه الالمائة. وقد تراوحت نس كل من مس

مان والســعودية  وعُ فلســطين واألردن ولبنان والعراق  
ا بي اـئة و  7.2  نوليبـي اـئة  1.6في الـم وتنخفض    ،في الـم

تلك النسبة في الدول العربية ذات اإلمكانات الزراعية  
المـحدودة مـثل جيبوتي واإلـمارات والكوـيت والبحرين  

ث تراوحـت بين ة و  1.4  وقطر حـي في    0.2في المـاـئ
ــبـية للـناتج ـهذا    . يعكسالـماـئة التـباين في األهمـية النســ

دول   ة عـدم التوازن بين الزراعي في اـل ة حـاـل العربـي
ــادـية، حـيث تـتدنى ـهذه األهمـية في   القـطاـعات االقتصــ
الدول العربية التي تأخذ فيها الـصناعات االـستخراجية 

ــيب الفرد  ،دوراً ريادياً. من جانب آخر فقد ارتفع نصـ
ــبة  في   3.7من الناتج الزراعي في الدول العربية بنسـ

دوالراً.   318ليصـل إلى حوالي   2019المائة في عام  
ــط بين اـلدول العربـية، إذ بلغ   اوـقد تـفاوت ـهذ  المتوســ

ــورـية، وتراوح بين    591  219و  518دوالراً في ســ
مان وعُ   مردوالراً في كل من السـعودية والجزائر والقُ 

ــر واإلمـارات   والمغرب وموريتــانيــا وتونس ومصــ
ــطين واأل ان وفلســ  176بين    تراوح، بينمـا  ردنولبـن

و واليمن    دوالراً   46دوالراً  ــودان  الســ من  ــل  ك في 
  والعراق والكويت وقطر وليبيا والبحرين وجيبوتي.

  ) 1الجدول رقم (
  الناتج الزراعي باألسعار الجارية في الدول العربية 

  معدل النمو (%)   2019  2018  2017  2015  2010  
2010 -2019  2018 -2019  

  قيمة الناتج الزراعي 
  5.7  0.0  131.0  124.0  138.6  148.1  130.9  (مليار دوالر) 

مساهمة الناتج الزراعي في الناتج  
  4.2  2.9-  4.8  4.6  5.5  6.1  6.2  (%)   المحلي اإلجمالي

نصيب الفرد من الناتج الزراعي  
  3.7    1.8-  318  307  351  392  376  (دوالر) 

  ). 3/1المصدر: الملحق ( 
  

  الموارد الطبيعية
تمتـلك اـلدول العربـية تنوـعاً كبيراً في أـقاليمـها المـناخـية 

نــاخ المعتــدل، والحــار الممطر، حيــث يوجــد بهــا المُ 
ــيفي  الصــ والممطر  ــتوي،  الشــ والممطر  والجــاف، 
اد  ة وإيـج ذا التنوع في إثراء البيـئ ــهم ـه داري. أســ الـم

ــقـيه النـباتي والحيواني، وفي   وفرةتنوع بيولوجي بشــ
الموارد الوراثية النباتية. إال أن شــــح األمطار وتباين 

ــاليم   األق بين  ــا  ــدالته إلىمع التوا  أدى  في  ــل  زن  خل
الطبيعي البيئي، وهو ما شـكل أحد أهم المعوقات التي 

  تواجه التنمية الزراعية في الدول العربية.

  األراضي الزراعية
في   14تمثل مـساحة األراـضي القابلة للزراعة حوالي  

المائة من المســــاحة اإلجمالية للدول العربية، بينما ال 
في   33تتجاوز المساحة المستغلة منها زراعياً حوالي  

في المائة من  80المائة. ويعود ذلك إلى وقوع حوالي  

بة   األراضـي الزراعية العربية في المناطق الجافة وـش
ال يتعدى المعدل السـنوي لسـقوط األمطار  الجافة التي

مم ممــا ينتج عنــه محــدوديـة الموارد    300فيهــا  
  المائية الالزمة الستغاللها زراعياً.

قدرت مســاحة األراضــي المســتغلة لإلنتاج الزراعي  
مليون هكتار، أي بنسبة   77.2بحوالي    2018في عام  

در بنحو   ادة تـق ة مع عـام    9.8زـي ارـن المـق ة ـب اـئ في الـم
ــت  زُ ،  2017 ـحواـلي  رع ــا  ــار   9.2ـمـنه ـهـكت ـمـلـيون 

مليون هكتار   68.1بالمحاصــيل المســتديمة، وحوالي  
اضــي بالمحاصــيل الموســمية. شــكلت مســاحة األر

في المائة من مـساحة   62.2ة المطرية حوالي  يالزراع
ــمية. كما قُ  ــي الزراعية الموسـ ــاحة األرضـ درت مسـ

األراضــي الزراعية التي تركت دون اســتغالل خالل 
ــبة  13.8العام المذكور بحوالي   مليون هكتار أي بنسـ

ــي الزراعـية    20.3 في الـماـئة من مســــاـحة األراضــ
  . )3/2(رقم الموسمية، الملحق  
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ــتھالك ا دل اســ اد مـع المي)، وازدـی اه الـع لفرد من المـی
نظراً لتحســـن مســـتویات المعیشـــة والغذاء، والنمو 
الحـضري الـسریع، وغیاب النظرة الـشمولیة المتكاملة 
اتیة  ـس في إدارة موارد المیاه، وضـعف القدرات المؤـس
ــعف  ــریة القائمة على إدارة القطاع ومن ثم ضـ والبشـ
قدرتھا على متابعة أوضــاع العرض والطلب، فضــالً  

ت المناسبة لمعالجة االختالالت. عن رسم السیاسا
اه ــ ن المیــ رد مــ ة الفــ مر حصــ وامل تستــ ذه العــ بسبب ھ

د آخر، حیث ــ اً بعــ امــــ اض عــ فــ ي االنخــــــ ددة فــــ جــــ المت
ســنة (متر مكعب في  /3م3430انخفضــت من حوالي 

ــنة) في عام  ــنة في  /3م800إلى حوالي  1955السـ سـ
ســنة  /3م667ویقدر أن تصــل إلى حوالي  2019عام  

المــ 20، أي حوالي  2025بحلول عــام   ئــة ممــا افي 

ــتوى اـلدول  )2(1955ـكاـنت علـیھ في ـعام  . على مســ
من  2014فقد تراوحت ھذه الحصـة في عام ،العربیة

ة في الكوـیت  /3م5.1 ـــن ة في  /3م2.802لى  إســ ـــن ســ
ا، التي تُ  انـی ة موریـت دة المكتفـی ة الوحـی ة العربـی دوـل د اـل ـع

ــح الجدول رقم (ذاتیاً من  وضــــع) ال2المیاه. ویوضــ
المائي للدول العربیة.

ة إلى   اإلضـــــاـف ة، ـب ائـی ة الموارد الـم دودـی ل مـح ـــك تشــ
ــة   ــي الزراعیة التي ال تتجاوز حص محدودیة األراض

حوالي   ــا  ــالمي  0.18الفرد منھ الع ــدل  (المع ــار  ھكت
عربیة تتزاید ھكتار للفرد)، تحدیاً كبیراً للدول ال0.75

ــدیدة االعتماد  حدتھ عاماً بعد آخر. وھو ما یجعلھا شــ
ستیراد احتیاجاتھا من الغذاء.الخارج العلى 

تنمیة واستغالل الموارد المائیة  
للمنطقة ســـنویاً (المیاه تنقســـم الموارد المائیة المتاحة 

ــطحیة تقدر بحوالي  ملیار 274المتجددة) إلى میاه سـ
ة تـقدر بحوالي  3م اه تحلـی اه جوفـیة ومـی ملـیار 62، ومـی
ــم المیاه الســــطحیة 3م لى میاه أنھار إ. وبدورھا تنقســ

م121داخلیــة (حوالي   أنھــار 3ملیــار  ــاه  میــاه) ومی
ملیار 153مـشتركة تتدفق من خارج المنطقة (حوالي 

ـــبة الموارد الـمائـیة  3م ــط نســ مـیاه). ویـقدر أن متوســ
ئة من المیاه السـنویة  افي الم77المسـتغلة یبلغ حوالي 

المتجددة. وتعتبر ھذه النـسبة مرتفعة جداً بالمقارنة مع 
ماً أن نـسبة ئة). علافي الم7.5النـسبة العالمیة (حوالي 

في  2000االستغالل في بعض الدول العربیة تتجاوز
ــتنزاف الـماـئة،   حـیث یتم تغطـیة الـفارق من خالل اســ

). 3الجدول رقم (،المیاه الجوفیة

في  84وتـستخدم الدول العربیة، في المتوـسط، حوالي 
من المیاه المسـتغلة لألغراض الزراعیة والبقیة ئةاالم

ــتـخدامین المنزلي ( ـــناعي  افي المـ 9لالســ ـئة) والصــ
تتطلب التنمیة المســـتدامة  وئة). افي الم7(والتجاري 

ــتثـمارات ـعالـیة   للموارد الـمائـیة في اـلدول العربـیة اســ

والتنمیة)  2( للبیئة  العربي  (المنتدى   ،2008" العربیة:  ).  البیئة 
. )الموارد المائیة(الفصل الخامس "، المستقبلتحدیات 

ــیة لتعبئة الموارد ال ــاسـ (بناء  مائیةلتطویر البنیة األسـ
ــدود ومحطات تنقیة المیاه العادمة وتطویر حقول  السـ
المیاه الجوفیة وشـبكات اإلمداد لمختلف االسـتخدامات  

من   وللتمكین  التحلیــة)،  مـحطــات  ــیــد وبنــاء  ترشــ
ــتغالل   الفـاقـد في  بـأعلى كفـاءة ممكنـة واالســ تقلیـل 

وكذلك في قطاع الري،  وخصوصاً مختلف القطاعات
لمؤســـســـیة إلدارة ھذه  البشـــریة والتطویر القدرات  

ادة التوازن بین العرض   ھ إـع ا من شـــــأـن الموارد، بـم
والطلب.

فجوة  ــة من  العربی ــدول  ال في  ــاه  المی قطــاع  ویعــاني 
إذ   ـكـبـیرة،  ـعـلى  ـیـتراوح  ـتـموـیـلیــة  اـلـحـكوـمي  اإلـنفــاق 

ة من  ائـ في المـ 3.6لى  في المـائـة إ1.7ن  بیالقطـاع  
ــتثمــار   أقــل من االســ المحلي اإلجمــالي وھو  النــاتج 

. ـھذا على  )3(ـماـئةفي ال4.5وب والمـقدر بحوالي المطل
الرغم من أن بعض الدول العربیة (الجزائر ومصـــر 
الفترة ــاه خالل  المی ــاع  لقط ــصــــــت  والیمن) خصــ

ن  )2000-2010( ـی ـب راوح  ـت ـی ــا  ي30-20م ـف
إجمالي اإلنفاق االستثماري.  من ائةالم

حوكمة المیاه في ). "2013اإلنمائي، (مم المتحدة برنامج األ)3(
."المنطقة العربیة

) 2الجدول رقم (
الوضع المائي للدول العربیة بحسب حصة الفرد من المیاه السنویة المتجددة 

السكان  سنھ) /3حصة الفرد (مالوضع المائي 
البلدان (ملیون نسمھ)

موریتانیا 1,7004.077أكثر من اكتفاء ذاتي 
مر، جیبوتي العراق، الصومال، القُ 1,70056.396-1,000اجھاد مائي  

، مصر، السودان، المغربةسوریلبنان،  1,000201.865- 500ندرة میاه  

االمارات، البحرین،  مان، الكویت،  الیمن، السعودیة، عُ 500164.771أقل من فقر مائي حاد 
قطر، األردن، فلسطین، لیبیا، تونس، الجزائر

. )5على المنطقة العربیة شحیحة المیاه، ورقة السیاسات (19تأثیر كوفید  ).2020المصدر: اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا (
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ــات  تُ  ــیر بعض الدراس لى أن الدول العربیة ســوف إش
ــتثمـار مـا 2025-2015خالل الفترة (تحتـاج   ) الســ

ملیار دوالر في البنیة التحتیة من أجل  200یصل إلى  
تلبیة الطلب المتزاید على المیاه.

كفاءة استخدام الموارد المائیة في الري
قدر نســـبة األراضـــي المرویة في المشـــرق العربي  تُ 

في  18لى  إ7ئة، فیما تتراوح بین  افي الم43بحوالي 
وتبلغ  االمــ  العربي،  المغرب  ــدان  بل في  ــة  في  100ئ
كفاءة اـستخدام  ئة في مـصر. وبـصورة عامة تعتبر  االم

المـیاه في المنطـقة العربـیة مـتدنـیة في ـكاـفة القـطاـعات،  
إال أن الكم األكبر من الھـدر یحـدث في قطـاع الري  

ال یتجاوز إذ  لكونھ أكبر مســـتھلك للمیاه في المنطقة،
في  50متوســط كفاءة الري في الدول العربیة حوالي 

عزى ذلك إلى ـشیوع الري التقلیدي الـسطحي،  یُ المائة. 
لى ضــعف إدارة الطلب على المیاه، مثالً إباإلضــافة 

الري في معظم  لمیــاه  تعرفــھ  عــدم وجود  من حیــث 
الدول، وضـعف نظم الرقابة والسـیطرة على مصـادر  

ــاً في ــوصــ مناطق الري بالمیاه الجوفیة،  المیاه خصــ
وضـــعف الحافز لدى المزارعین للحرص على المیاه 
ل من   ة تقـل دیـث ار في نظم ري ـح ــتثـم ا واالســ وتوفیرـھ

.)4(االستھالك  

ــامـلة   تفتقر معظم اـلدول العربـیة لمنظوـمات رـقاـبة شــ
توى  واًء على مـس تخدامات المیاه في الري، ـس على اـس
ذا   ل أو الخزان الجوفي أو الحوض النھري، ولـھ الحـق
التي   ــاه  المی ــات  ــة حول كمی دقیق تتوفر معلومــات  ال 
ة  اجـی ــول واإلنـت ا المزارعون لـكل محصــ ــتـخدمـھ یســ

أرقام دقیقة حول  المحققة. مما یتعذر معھ التوصل إلى
ــبھ   ــتخدام المیاه في الري. غیر أن ھناك شــ كفاءة اســ
الري   ــاطق  من في  ــائي  م ــدر  ھ وجود  على  ــاع  إجم

ــطحي یتراوح بین  ئة. یحدث ھذا  افي الم30و25الس
الھدر بسـبب االفراط في عدد مرات ري المحصـول،  
تخدمة في كل مرة، أو   أو االفراط في كمیة المیاه المـس

 (4) FAO, (2008). “Irrigation in the Middle East 
region in figures”, AQUASTAT Survey,
FAO Water Report No. 34.

بســـبب التســـرب أو التبخر من قنوات الري الترابیة  
المفتوحة، أو الرتفاع معدل الترشـــح في الحقول ذات  
الترـبة ـعالـیة النـفاذـیة. وتتطـلب مواجـھة ـھذا الـتدني في  

ا لري، العمـل في عـدة اتجـاھـات، مثـل توفیر كفـاءة 
ري   ـنـظم  ـلـترـكیــب  ـلـلـمزارـعـین  ــرة  اـلـمیســ اـلـقروض 
ا من خالل خفض  ل على خفض تكلفتـھ ة، والعـم دیـث ـح
ــنیعھا محلیاً،  ــجیع تصـ ــومھا الجمركیة مثالً وتشـ رسـ

إدارة  وبناء القدرات البشــریة والمؤســســاتیة لتحســین  
ــم   ـــیل رســ اه، مثالً من خالل تحصــ الطـلب على المـی

ــ  ب مقابل اســتخدام المیاه، وتشــجیع المزارعین  مناس
لتنظیم أنفـسھم في روابط لمـستخدمي المیاه تـشارك في  

إدارة أجزاء من منظومات الري. 

االستراتیجیة المائیة العربیة 
تبنت العدید من الدول العربیة اســـتراتیجیات خاصـــة  
الموارد   الفعــالــة لھــذه  إلى الحوكمــة  تھــدف  بــالمیــاه 

. ففي  حققـت من خاللھـا نجـاحـات ملحوظـةالحیویـة
ة التي تبـنت   تونس مثالً، وھي من أواـئل اـلدول العربـی
استراتیجیة وطنیة للمیاه، حققت االستراتیجیة الوطنیة 
ــتقراراً في الطلب على میاه الري، على الرغم من   اسـ
الجفاف والتوـسع الزراعي، ونجحت في تأمین كمیات  

احتیاجات الســكان  والمیاه الالزمة ألغراض الســیاحة
دنفي   اه المغرب ركزت  . وفي  الـم ة المـی ــتراتیجـی اســ

ــیــد  على إدارة الطلــب على المیــاه الزراعیــة وترشــ
ــبـیة  ــتھالك من خالل المـقارـنة بین التكلـفة النســ االســ
ذي یتم توفیره في   اه اـل للمتر المكعـب الواحـد من المـی
ك  دبیر تـل ة ـت التنقیط مع تكلـف ذ بنظم الري ـب ة األـخ اـل ـح

ــجیع إمن موارد ـمائـیة ـجدـیدة، مـما أدى الكمـیة لى تشــ
ار على  المزارعین اعتـب التنقیط ـب ب نظم الري ـب تركـی

ــادر جدیدة للمیاه.  أن تكلفتھا أقل من تكلفة إیجاد مصــ
وقد حققت ھذه االســتراتیجیة فوائد عدیدة حیث زادت  
من القیمة المضــافة للمنتجات الزراعیة ورفعت دخل  

د ب ا حقـقت فواـئ ة من خالل الـحد من  المزارعین كـم یئـی
اسـتنزاف المیاه. وفي السـعودیة، ھدفت االسـتراتیجیة  

) 3الجدول رقم (
مستویات استغالل الموارد المائیة في الدول العربیة 

ً النسبة بین كمیة السحب السنوي من المیاه   والكمیة المتجددة سنویا
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ــتھالك ا دل اســ اد مـع المي)، وازدـی اه الـع لفرد من المـی
نظراً لتحســـن مســـتویات المعیشـــة والغذاء، والنمو 
الحـضري الـسریع، وغیاب النظرة الـشمولیة المتكاملة 
اتیة  ـس في إدارة موارد المیاه، وضـعف القدرات المؤـس
ــعف  ــریة القائمة على إدارة القطاع ومن ثم ضـ والبشـ
قدرتھا على متابعة أوضــاع العرض والطلب، فضــالً  

ت المناسبة لمعالجة االختالالت. عن رسم السیاسا
اه ــ ن المیــ رد مــ ة الفــ مر حصــ وامل تستــ ذه العــ بسبب ھ

د آخر، حیث ــ اً بعــ امــــ اض عــ فــ ي االنخــــــ ددة فــــ جــــ المت
ســنة (متر مكعب في  /3م3430انخفضــت من حوالي 

ــنة) في عام  ــنة في  /3م800إلى حوالي  1955السـ سـ
ســنة  /3م667ویقدر أن تصــل إلى حوالي  2019عام  

المــ 20، أي حوالي  2025بحلول عــام   ئــة ممــا افي 

ــتوى اـلدول  )2(1955ـكاـنت علـیھ في ـعام  . على مســ
من  2014فقد تراوحت ھذه الحصـة في عام ،العربیة

ة في الكوـیت  /3م5.1 ـــن ة في  /3م2.802لى  إســ ـــن ســ
ا، التي تُ  انـی ة موریـت دة المكتفـی ة الوحـی ة العربـی دوـل د اـل ـع

ــح الجدول رقم (ذاتیاً من  وضــــع) ال2المیاه. ویوضــ
المائي للدول العربیة.

ة إلى   اإلضـــــاـف ة، ـب ائـی ة الموارد الـم دودـی ل مـح ـــك تشــ
ــة   ــي الزراعیة التي ال تتجاوز حص محدودیة األراض

حوالي   ــا  ــالمي  0.18الفرد منھ الع ــدل  (المع ــار  ھكت
عربیة تتزاید ھكتار للفرد)، تحدیاً كبیراً للدول ال0.75

ــدیدة االعتماد  حدتھ عاماً بعد آخر. وھو ما یجعلھا شــ
ستیراد احتیاجاتھا من الغذاء.الخارج العلى 

تنمیة واستغالل الموارد المائیة  
للمنطقة ســـنویاً (المیاه تنقســـم الموارد المائیة المتاحة 

ــطحیة تقدر بحوالي  ملیار 274المتجددة) إلى میاه سـ
ة تـقدر بحوالي  3م اه تحلـی اه جوفـیة ومـی ملـیار 62، ومـی
ــم المیاه الســــطحیة 3م لى میاه أنھار إ. وبدورھا تنقســ

م121داخلیــة (حوالي   أنھــار 3ملیــار  ــاه  میــاه) ومی
ملیار 153مـشتركة تتدفق من خارج المنطقة (حوالي 

ـــبة الموارد الـمائـیة  3م ــط نســ مـیاه). ویـقدر أن متوســ
ئة من المیاه السـنویة  افي الم77المسـتغلة یبلغ حوالي 

المتجددة. وتعتبر ھذه النـسبة مرتفعة جداً بالمقارنة مع 
ماً أن نـسبة ئة). علافي الم7.5النـسبة العالمیة (حوالي 

في  2000االستغالل في بعض الدول العربیة تتجاوز
ــتنزاف الـماـئة،   حـیث یتم تغطـیة الـفارق من خالل اســ

). 3الجدول رقم (،المیاه الجوفیة

في  84وتـستخدم الدول العربیة، في المتوـسط، حوالي 
من المیاه المسـتغلة لألغراض الزراعیة والبقیة ئةاالم

ــتـخدامین المنزلي ( ـــناعي  افي المـ 9لالســ ـئة) والصــ
تتطلب التنمیة المســـتدامة  وئة). افي الم7(والتجاري 

ــتثـمارات ـعالـیة   للموارد الـمائـیة في اـلدول العربـیة اســ

والتنمیة)  2( للبیئة  العربي  (المنتدى   ،2008" العربیة:  ).  البیئة 
. )الموارد المائیة(الفصل الخامس "، المستقبلتحدیات 

ــیة لتعبئة الموارد ال ــاسـ (بناء  مائیةلتطویر البنیة األسـ
ــدود ومحطات تنقیة المیاه العادمة وتطویر حقول  السـ
المیاه الجوفیة وشـبكات اإلمداد لمختلف االسـتخدامات  

من   وللتمكین  التحلیــة)،  مـحطــات  ــیــد وبنــاء  ترشــ
ــتغالل   الفـاقـد في  بـأعلى كفـاءة ممكنـة واالســ تقلیـل 

وكذلك في قطاع الري،  وخصوصاً مختلف القطاعات
لمؤســـســـیة إلدارة ھذه  البشـــریة والتطویر القدرات  

ادة التوازن بین العرض   ھ إـع ا من شـــــأـن الموارد، بـم
والطلب.

فجوة  ــة من  العربی ــدول  ال في  ــاه  المی قطــاع  ویعــاني 
إذ   ـكـبـیرة،  ـعـلى  ـیـتراوح  ـتـموـیـلیــة  اـلـحـكوـمي  اإلـنفــاق 

ة من  ائـ في المـ 3.6لى  في المـائـة إ1.7ن  بیالقطـاع  
ــتثمــار   أقــل من االســ المحلي اإلجمــالي وھو  النــاتج 

. ـھذا على  )3(ـماـئةفي ال4.5وب والمـقدر بحوالي المطل
الرغم من أن بعض الدول العربیة (الجزائر ومصـــر 
الفترة ــاه خالل  المی ــاع  لقط ــصــــــت  والیمن) خصــ

ن  )2000-2010( ـی ـب راوح  ـت ـی ــا  ي30-20م ـف
إجمالي اإلنفاق االستثماري.  من ائةالم

حوكمة المیاه في ). "2013اإلنمائي، (مم المتحدة برنامج األ)3(
."المنطقة العربیة

) 2الجدول رقم (
الوضع المائي للدول العربیة بحسب حصة الفرد من المیاه السنویة المتجددة 

السكان  سنھ) /3حصة الفرد (مالوضع المائي 
البلدان (ملیون نسمھ)

موریتانیا 1,7004.077أكثر من اكتفاء ذاتي 
مر، جیبوتي العراق، الصومال، القُ 1,70056.396-1,000اجھاد مائي  

، مصر، السودان، المغربةسوریلبنان،  1,000201.865- 500ندرة میاه  

االمارات، البحرین،  مان، الكویت،  الیمن، السعودیة، عُ 500164.771أقل من فقر مائي حاد 
قطر، األردن، فلسطین، لیبیا، تونس، الجزائر

. )5على المنطقة العربیة شحیحة المیاه، ورقة السیاسات (19تأثیر كوفید  ).2020المصدر: اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا (
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ــات  تُ  ــیر بعض الدراس لى أن الدول العربیة ســوف إش
ــتثمـار مـا 2025-2015خالل الفترة (تحتـاج   ) الســ

ملیار دوالر في البنیة التحتیة من أجل  200یصل إلى  
تلبیة الطلب المتزاید على المیاه.

كفاءة استخدام الموارد المائیة في الري
قدر نســـبة األراضـــي المرویة في المشـــرق العربي  تُ 

في  18لى  إ7ئة، فیما تتراوح بین  افي الم43بحوالي 
وتبلغ  االمــ  العربي،  المغرب  ــدان  بل في  ــة  في  100ئ
كفاءة اـستخدام  ئة في مـصر. وبـصورة عامة تعتبر  االم

المـیاه في المنطـقة العربـیة مـتدنـیة في ـكاـفة القـطاـعات،  
إال أن الكم األكبر من الھـدر یحـدث في قطـاع الري  

ال یتجاوز إذ  لكونھ أكبر مســـتھلك للمیاه في المنطقة،
في  50متوســط كفاءة الري في الدول العربیة حوالي 

عزى ذلك إلى ـشیوع الري التقلیدي الـسطحي،  یُ المائة. 
لى ضــعف إدارة الطلب على المیاه، مثالً إباإلضــافة 

الري في معظم  لمیــاه  تعرفــھ  عــدم وجود  من حیــث 
الدول، وضـعف نظم الرقابة والسـیطرة على مصـادر  

ــاً في ــوصــ مناطق الري بالمیاه الجوفیة،  المیاه خصــ
وضـــعف الحافز لدى المزارعین للحرص على المیاه 
ل من   ة تقـل دیـث ار في نظم ري ـح ــتثـم ا واالســ وتوفیرـھ

.)4(االستھالك  

ــامـلة   تفتقر معظم اـلدول العربـیة لمنظوـمات رـقاـبة شــ
توى  واًء على مـس تخدامات المیاه في الري، ـس على اـس
ذا   ل أو الخزان الجوفي أو الحوض النھري، ولـھ الحـق
التي   ــاه  المی ــات  ــة حول كمی دقیق تتوفر معلومــات  ال 
ة  اجـی ــول واإلنـت ا المزارعون لـكل محصــ ــتـخدمـھ یســ

أرقام دقیقة حول  المحققة. مما یتعذر معھ التوصل إلى
ــبھ   ــتخدام المیاه في الري. غیر أن ھناك شــ كفاءة اســ
الري   ــاطق  من في  ــائي  م ــدر  ھ وجود  على  ــاع  إجم

ــطحي یتراوح بین  ئة. یحدث ھذا  افي الم30و25الس
الھدر بسـبب االفراط في عدد مرات ري المحصـول،  
تخدمة في كل مرة، أو   أو االفراط في كمیة المیاه المـس

 (4) FAO, (2008). “Irrigation in the Middle East 
region in figures”, AQUASTAT Survey,
FAO Water Report No. 34.

بســـبب التســـرب أو التبخر من قنوات الري الترابیة  
المفتوحة، أو الرتفاع معدل الترشـــح في الحقول ذات  
الترـبة ـعالـیة النـفاذـیة. وتتطـلب مواجـھة ـھذا الـتدني في  

ا لري، العمـل في عـدة اتجـاھـات، مثـل توفیر كفـاءة 
ري   ـنـظم  ـلـترـكیــب  ـلـلـمزارـعـین  ــرة  اـلـمیســ اـلـقروض 
ا من خالل خفض  ل على خفض تكلفتـھ ة، والعـم دیـث ـح
ــنیعھا محلیاً،  ــجیع تصـ ــومھا الجمركیة مثالً وتشـ رسـ

إدارة  وبناء القدرات البشــریة والمؤســســاتیة لتحســین  
ــم   ـــیل رســ اه، مثالً من خالل تحصــ الطـلب على المـی

ــ  ب مقابل اســتخدام المیاه، وتشــجیع المزارعین  مناس
لتنظیم أنفـسھم في روابط لمـستخدمي المیاه تـشارك في  

إدارة أجزاء من منظومات الري. 

االستراتیجیة المائیة العربیة 
تبنت العدید من الدول العربیة اســـتراتیجیات خاصـــة  
الموارد   الفعــالــة لھــذه  إلى الحوكمــة  تھــدف  بــالمیــاه 

. ففي  حققـت من خاللھـا نجـاحـات ملحوظـةالحیویـة
ة التي تبـنت   تونس مثالً، وھي من أواـئل اـلدول العربـی
استراتیجیة وطنیة للمیاه، حققت االستراتیجیة الوطنیة 
ــتقراراً في الطلب على میاه الري، على الرغم من   اسـ
الجفاف والتوـسع الزراعي، ونجحت في تأمین كمیات  

احتیاجات الســكان  والمیاه الالزمة ألغراض الســیاحة
دنفي   اه المغرب ركزت  . وفي  الـم ة المـی ــتراتیجـی اســ

ــیــد  على إدارة الطلــب على المیــاه الزراعیــة وترشــ
ــبـیة  ــتھالك من خالل المـقارـنة بین التكلـفة النســ االســ
ذي یتم توفیره في   اه اـل للمتر المكعـب الواحـد من المـی
ك  دبیر تـل ة ـت التنقیط مع تكلـف ذ بنظم الري ـب ة األـخ اـل ـح

ــجیع إمن موارد ـمائـیة ـجدـیدة، مـما أدى الكمـیة لى تشــ
ار على  المزارعین اعتـب التنقیط ـب ب نظم الري ـب تركـی

ــادر جدیدة للمیاه.  أن تكلفتھا أقل من تكلفة إیجاد مصــ
وقد حققت ھذه االســتراتیجیة فوائد عدیدة حیث زادت  
من القیمة المضــافة للمنتجات الزراعیة ورفعت دخل  

د ب ا حقـقت فواـئ ة من خالل الـحد من  المزارعین كـم یئـی
اسـتنزاف المیاه. وفي السـعودیة، ھدفت االسـتراتیجیة  

) 3الجدول رقم (
مستویات استغالل الموارد المائیة في الدول العربیة 

ً النسبة بین كمیة السحب السنوي من المیاه   والكمیة المتجددة سنویا
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ــتھالك المیاه إلى   ــتدامة إلى خفض اسـ الزراعیة المسـ
ــیة   النصــف عن طریق الحد من زراعة أعالف الماش

اج القمح ة على  .  وخفض إنـت دوـل ت اـل وفي العراق عمـل
وضع استراتیجیة لتبني أنظمة الري المغلقة ومحطات  

ــخ لت قلیل فقدان المیاه، وزیادة كفاءة الري، والحد  الض
ــبعھا. كذلك تبنى األردن والیمن  من تملح التربة وتشــ
ومـصر ولبنان ـسیاـسات مائیة ذات مرتكزات وأھداف  

مشابھة.  
وعلى الصـــعید العربي المشـــترك، فقد اعتمدت القمة  
ام   داد ـع دت في بـغ ة والثالثین التي انعـق انـی ة الـث العربـی

ة2012 ــتراتیجـی ائي في الوطن  اســ ة لألمن الـم عربـی
ــتجیب   ــتدامة تس العربي، تھدف إلى "تحقیق تنمیة مس
ــادـیة   ـــمل أـھداـفاً اقتصــ ــتقـبل"، وتشــ لمتطلـبات المســ

ــاـفة   ـــیة ـباإلضــ ـــیاســ لى أـھداف تتعلق  إوتنموـیة وســ
بالتطویر المؤســســي وتنمیة القدرات البشــریة والفنیة 
والوعي المجتمعي بمشــكلة المیاه في المنطقة. ویمكن  

ة في:  إج ــتراتیجـی ة لالســ ـــی ــاســ مـال المحـاور األســـ
االســــتمرار في دعم الدراســــات اإلقلیمیة حول واقع  
مصادر المیاه في الوطن العربي وبناء نظام معلوماتي 
ل وتوطین  ائي عربي، وتطویر البحـث العلمي، ونـق ـم
التكنولوجـیا الـحدیـثة، ومواجـھة ـظاھرة التغیر المـناخي 

المــائیــة على الموارد  في الوطن العربي  وتــأثیراتھــا 
وسـبل التكیف معھا، وإرسـاء مبادئ اإلدارة المتكاملة 
ة  اـف ــیق الجھود بین ـك ل تنســ ا یكـف ة بـم ائـی للموارد الـم
مؤســـســـات وأجھزة الدولة على المســـتوى الوطني 
ال  ــتعـم اءة اســ ة، ورفع كـف داـم ـــت ة المســ لتحقیق التنمـی
ــریة في   ــاتیة والبشــ ــســ المیاه، وبناء القدرات المؤســ

عالوةالقطــاع ــائي على  .  الم الوعي  ــتوى  مســ رفع 
ــات  ــســـ والبیئي لـدى أفراد المجتمع، وتطویر مؤســ
وتشریعات وقوانین المیاه، وتعزیز وتشجیع المشاركة  
ــارـكة القـطاع الـخاص، والتـكاـمل بین  ــعبـیة ومشــ الشــ
ــتراتیجیات   ــتراتیجیة األمن المائي العربي واالســ اســ
دول   ة لـل ائـی ة الحقوق الـم اـی ة، وحـم ة ذات العالـق العربـی

ائل واآللیات ا تراتیجیة الوـس لعربیة. كما تضـمنت االـس
ة تكـامـل  ذھـا والتي ركزت على أھمـی المقترحـة لتنفـی
ودعم   ــة  ــائی الم ــة  األزم ــة  لمواجھ ــة  العربی الخبرات 
ار  اعتـب اه ـب ات والمجلس الوزاري العربي للمـی الحكوـم
أن ھذه االســتراتیجیة تمثل حلقة وصــل بین الســیاســة  

ــة ا ــیاس لمائیة العربیة التي تھدف المائیة القطریة والس
ــتدامة في المنطقة العربیة .)5(إلى تحقیق التنمیة المســ

ائي العربي   ة األمن الـم ــتراتیجـی ذكر أن اســ اـل دیر ـب ـج
ائي  ــع الـم ــتمر الوضــ ة اســ ھ في حـاـل ــیر إلى أـن تشــ
في   األخــذ  وبــدون  علیــھ،  ھو  مــا  عـلى  والزراعي 
المنــاخ  تغیر  لظــاھرة  المحتملــة  التــأثیرات  االعتبــار 

اهالمجلس العربي  )5( دریبي  ). "2015، (للمـی ل الـت دلـی عـداد إلاـل
ستراتیجیات المائیة وخطط العمل مع تضمینھا تأثیر التغیرات  اال
".ناخیةالمُ 

ــتطیع  یتوقع أال  ھالـعالمي، ـفإنـ  المنطـقة العربـیة أن  تســ
ن الغذاء.ئة من حاجتھا مافي الم24تؤمن سوى 

ناخ  البیئة والمُ 
الخصائص البیئیة والمناخیة للمنطقة العربیة  

ــي   ــنف أراضـ أوقاحلة  أنھامعظم الدول العربیة تصـ
ــبھ رطبة، إذ ال تتلقى ھذه   ـــبھ قاحلة وجافة إلى شــ شــ

ـــكل حوالي ــر المنطـقة، رغم أنـھا تشــ ــاـحة  ُعشــ مســ
ئة من المتوســـط العالمي  افي الم2الیابســـة، ســـوى 

ئة من  افي الم1للھطوالت السنویة على الیابسة ونحو 
ــنوـیاً. اه الـعالم المتـجددة ســ ة المنطـقة  مـی ولـھذا ـفإن بیـئ

ــة حیث تتعرض   ــاش ــم بالھش لموجات متكررة من  تتس
ــرف   ــانات. ویفاقم التلوث بمیاه الصـ الجفاف والفیضـ
ــناعي والزراعي من التدھور النوعي   ــحي والص الص
للموارد المائیة ویقلص من صالحیة كمیات كبیرة من  
ــتخـدام.   ة لالســ ات الجوفـی اه الخزاـن اه األنھـار ومـی مـی

ةً   ة إوتؤدي ـھذه العواـمل مجتمـع دان دول المنطـق لى فـق
ــیھا الزراعیة نتیجة تملح  لمســـاحات كبیرة من أراضـ
التربة وتلوثھا وتعریتھا وانجرافھا. كما تـسھم عملیات 
ة في   ــتنزاف الموارد الطبیعـی ة واســ اف والتعرـی الجـف

تفاقم التدھور البیئي.

المنطقة   في  المستقبلي  المناخي  التغیر  أنماط 
العربیة 

ً تـشكل ظاھرة التغیر المناخي  د الدول  جدیاً لجھوتحدیا
. وھو ما أكدت علیھ  العربیة لتحقیق التنمیة المســتدامة

ة  ة العربـی القرارات الصــــادرة عن المـجالس الوزارـی
المختصـة بالزراعة والمیاه والصـحة والبیئة وغیرھا،  

ــفر عن تبني   أثر  "ممــا أســ لتقییم  المبــادرة االقلیمیــة 
أثر القطـاعـات   ة ـت ابلـی ة وـق ائـی اخ على الموارد الـم المـن

العربیــة، االجتمــا في المنطقــة  ــادیــة  عیــة واالقتصـــ
ار( ائي في عـام  )ریـك "، والتي صـــــدر تقریرھـا النـھ

ــكلت تلك المبادرة والنتائج التي تم .  )6(2017 ولقد شــ
اً لتطویر الدول العربیة لعملھا في   اـس التوصـل الیھا أـس

ویســـتند ھذا الجزء من التقریر .مجال التغیر المناخي
التغیر المناخي  والتي تبین أن  على نتائج تلك الدراسـة  

ـسوف یتـسبب بـشكل أـساـسي في مزید من تقلیص قدرة  
ــكانھا من الغذاء   الدول العربیة على تأمین حاجات ســ
ك نتیجـة  أتي ذـل ة. وـی ات المختلـف ــتخـداـم والمـاء لالســ
ـمعــدالت  ـفي  ـنـقص  واـل اـلـحرارة،  درجــات  فــاع  ارـت

نـتاج  مـطار وكمـیات الـتدفـقات النھرـیة، وانخـفاض اإلاأل
الزراعي، وتراجع الغطاء النباتي والتنوع الحیوي.

اإل)6( المــائیــة  المبــادرة  الموارد  على  المنــاخ  أثر  لتقییم  قلیمیــة 
ة اعـی ات االجتـم أثر القطـاـع ة ـت ابلـی ة اوـق ة في المنطـق القتصـــــادـی

).2017ریكار (-العربیة
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تم في الدراســة المذكورة تقســیم الدول العربیة ضــمن  
المشــــرق ھ الجزیرة العربیة، ســــتة أقالیم، ھي: شــــب

شــمال شــرق أفریقیا، القرن األفریقي، جبال  العربي، 
ن ثم دراسة األثر البیئي أطلس، الصحراء الكبرى. وم

ــینــاریوھین لالنبعــاثـات   المنــاخي في ظـل ســ للتغیر 
انبعــاثــات   األول في  ــینــاریو  الســ الغــازیــة. ویتمثــل 

ــطة   الدول بتبني نظم جیدة یام في ظل افتراض قمتوس
ــیناریو الثاني فیتمثل  لتقلیل االنبعاثات الغازیة . أما الس

ة   ات عـالـی اـث دول ألفي انبـع ة عـدم اتخـاذ اـل ي في حـاـل
نبـعاثات أكثر مـما ھو متـخذ جراءات لتقلـیل االإتدابیر و

 ً . شـملت الدراسـة تأثیر تغیر المناخ على درجات  حالیا
الحرارة، والتســاقطات (األمطار والثلوج)، والجریان  
السطحي والتبخر النتحي، وعلى القطاع الزراعي من  

النظم الزراعیة والمحاصیل، والثروة الحیوانیة،  حیث 
.سمكيمكیة واالستزراع الوالثروة الس

ـبـینــت  اـلـحرارة،  درجــات  ـعـلى  اـلتــأـثـیر  ـحیــث  ـفـمن 
الدراســة أن درجة الحرارة في الدول العربیة ســوف  

ــتمرة حتى ــورة مســ د بصــ ة القرنتتزاـی اـی ا ،نـھ وبـم

ــیـناریو  4.8و1.2یتراوح بین   درـجة مئوـیة تبـعا للســ
المناخي والفترة الزمنیة.

ــاع نطـاق معـدل تغیر درجـات الحرارة   یعكس اتســـ
التغیر المنـاخي من منطقـة  التفـاوت الكبیر في تـأثیر 
ــف القرن یكون أعلى ارتفاع في   ألخرى. ففي منتصــ

ــحراء ا ة وفي الصــ اطق غیر الســـــاحلـی لكبرى.  المـن
ــبح الزیـادة في درجـات  وبح لول نھـایـة القرن، تصــ

اطق التي   ة كلھـا. والمـن الحرارة أكثر حـدة في المنطـق
ــحراء كـكل  ـــجل أعلى الزـیادات ھي منطـقة الصــ تســ

الجدول  ،وشــرق أفریقیا، بما فیھا المغرب وموریتانیا
.)4رقم (

ــیر بعض نـماذج المـحاـكاة التي ـقاـمت بـھا مراكز و تشــ
ـــیلإنأاـلدولـیة إلىالبحوث   یمكن أن  نـتاجـیة المـحاصــ
1.5بنحوة لـكل ارتـفاع  ائـ في المـ 30بحوالي  تنخفض  

3ة لـكل ائـ في المـ 60درـجة مئوـیة، وبحوالي  2.5لى إ
درـجات مئوـیة، مع وجود تـفاوت في حجم ـھذا  4لى  إ

التأثیر بین أقالیم المنطقة

التساقطات (األمطار والثلوج)التأثیر على 
المطري  الھطول  ــط  متوســ ــاقص  تن ــاطق  من تتركز 
ــط   ــرق وجنوب البحر األبیض المتوس ــنوي في ش الس
وـشرق البحر األحمر وأعالي نھر النیل وـسلـسلة جبال 
ـــبھ الجزیرة العربـیة، بینـما تتركز   ــط شــ أطلس ووســ
ــرق الجزیرة العربیــة  التزایـد في جنوب شــ منــاطق 

اطق ـومال) والمنـوتي والصـریقي (جیبــاألفرن  ــوالق
ـــھد   ــیشــ الجنوبـیة في لیبـیا والجزائر وموریـتانـیا. وســ
ــي دجـلة والفرات تزاـیداً في الھطول المطري  حوضــ

) وتناقصـــاً في 1في حالة ســـیناریو االنبعاثات رقم (
). وبوجھ عام، فإن التراجعات 2حالة السـیناریو رقم (

90تتراوح بین  رن حتى نـھاـیة القفي كمـیات األمـطار 
مللیمتر في السنة.120و

التأثیر على الجریان السطحي والتبخر النتحي  
ــط  ــرق البحر األبیض المتوسـ ــھد مناطق شـ ســـوف تشـ
وجبال الیمن وأعالي نھر النیل وســــلســــلة جبال أطلس  
ــاً في الجریـان  انخفـاضـــ ــر في لیبیـا  والجبـل األخضــ
الســـطحي. في حین یزید الجریان الســـطحي في جنوب  

وریتانیا وجنوب شـــرق شـــبھ الجزیرة العربیة والقرن  م
ــفوح الجنوبیــة لجبــال  الجزائر والســ األفریقي وجنوب 
ــي دجـلة والفرات، یتوقع أن   ـــبة لحوضــ أطلس. وـبالنســ
یشــھدا تزایداً في الجریان الســطحي في حالة ســیناریو  

) وتناقصــــاً في حالة الســــیناریو رقم 1االنبعاثات رقم (

) 4الجدول رقم (
التغیر في درجات الحرارة في المنطقة العربیة (درجة مئویة) 

)1سیناریو (
تبني نظم جیدة -(انبعاثات غازیة متوسطة

لتخفیف االنبعاثات)

)2سیناریو (
بقاء الوضع  -(انبعاثات غازیة مرتفعة

الراھن كما ھو علیھ) 
القرن فترة منتصف 

)2046-2065(
فترة نھایة القرن  

)2081-2100 (
فترة منتصف القرن 

)2046-2065(
فترة نھایة القرن  

)2081-2100 (
معدل التغیر 

 ً 4.8-2.63.2-2.31.7-1.91.5-1.2المنطقة العربیة عموما
متوسط معدل التغیر

2.072.632.905.45شمال شرق أفریقیا 
1.982.552.805.21الصحراء الكبرى 
1.962.492.774.99المشرق العربي 
1.902.502.615.01القرن األفریقي 

1.882.472.584.95شبھ الجزیرة العربیة 
1.802.312.635.02جبال أطلس 

المبادرة اإلقلیمیة لتقییم أثر تغیر المناخ على الموارد المائیة وقابلیة ): المصدر: التقریر العربي حول تقییم تغیر المناخ (التقریر الرئیسي
. RICAR ،2017)تأثر القطاعات االجتماعیة واالقتصادیة في المنطقة العربیة (ریكار 
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ــتھالك المیاه إلى   ــتدامة إلى خفض اسـ الزراعیة المسـ
ــیة   النصــف عن طریق الحد من زراعة أعالف الماش

اج القمح ة على  .  وخفض إنـت دوـل ت اـل وفي العراق عمـل
وضع استراتیجیة لتبني أنظمة الري المغلقة ومحطات  

ــخ لت قلیل فقدان المیاه، وزیادة كفاءة الري، والحد  الض
ــبعھا. كذلك تبنى األردن والیمن  من تملح التربة وتشــ
ومـصر ولبنان ـسیاـسات مائیة ذات مرتكزات وأھداف  

مشابھة.  
وعلى الصـــعید العربي المشـــترك، فقد اعتمدت القمة  
ام   داد ـع دت في بـغ ة والثالثین التي انعـق انـی ة الـث العربـی

ة2012 ــتراتیجـی ائي في الوطن  اســ ة لألمن الـم عربـی
ــتجیب   ــتدامة تس العربي، تھدف إلى "تحقیق تنمیة مس
ــادـیة   ـــمل أـھداـفاً اقتصــ ــتقـبل"، وتشــ لمتطلـبات المســ

ــاـفة   ـــیة ـباإلضــ ـــیاســ لى أـھداف تتعلق  إوتنموـیة وســ
بالتطویر المؤســســي وتنمیة القدرات البشــریة والفنیة 
والوعي المجتمعي بمشــكلة المیاه في المنطقة. ویمكن  

ة في:  إج ــتراتیجـی ة لالســ ـــی ــاســ مـال المحـاور األســـ
االســــتمرار في دعم الدراســــات اإلقلیمیة حول واقع  
مصادر المیاه في الوطن العربي وبناء نظام معلوماتي 
ل وتوطین  ائي عربي، وتطویر البحـث العلمي، ونـق ـم
التكنولوجـیا الـحدیـثة، ومواجـھة ـظاھرة التغیر المـناخي 

المــائیــة على الموارد  في الوطن العربي  وتــأثیراتھــا 
وسـبل التكیف معھا، وإرسـاء مبادئ اإلدارة المتكاملة 
ة  اـف ــیق الجھود بین ـك ل تنســ ا یكـف ة بـم ائـی للموارد الـم
مؤســـســـات وأجھزة الدولة على المســـتوى الوطني 
ال  ــتعـم اءة اســ ة، ورفع كـف داـم ـــت ة المســ لتحقیق التنمـی
ــریة في   ــاتیة والبشــ ــســ المیاه، وبناء القدرات المؤســ

عالوةالقطــاع ــائي على  .  الم الوعي  ــتوى  مســ رفع 
ــات  ــســـ والبیئي لـدى أفراد المجتمع، وتطویر مؤســ
وتشریعات وقوانین المیاه، وتعزیز وتشجیع المشاركة  
ــارـكة القـطاع الـخاص، والتـكاـمل بین  ــعبـیة ومشــ الشــ
ــتراتیجیات   ــتراتیجیة األمن المائي العربي واالســ اســ
دول   ة لـل ائـی ة الحقوق الـم اـی ة، وحـم ة ذات العالـق العربـی

ائل واآللیات ا تراتیجیة الوـس لعربیة. كما تضـمنت االـس
ة تكـامـل  ذھـا والتي ركزت على أھمـی المقترحـة لتنفـی
ودعم   ــة  ــائی الم ــة  األزم ــة  لمواجھ ــة  العربی الخبرات 
ار  اعتـب اه ـب ات والمجلس الوزاري العربي للمـی الحكوـم
أن ھذه االســتراتیجیة تمثل حلقة وصــل بین الســیاســة  

ــة ا ــیاس لمائیة العربیة التي تھدف المائیة القطریة والس
ــتدامة في المنطقة العربیة .)5(إلى تحقیق التنمیة المســ

ائي العربي   ة األمن الـم ــتراتیجـی ذكر أن اســ اـل دیر ـب ـج
ائي  ــع الـم ــتمر الوضــ ة اســ ھ في حـاـل ــیر إلى أـن تشــ
في   األخــذ  وبــدون  علیــھ،  ھو  مــا  عـلى  والزراعي 
المنــاخ  تغیر  لظــاھرة  المحتملــة  التــأثیرات  االعتبــار 

اهالمجلس العربي  )5( دریبي  ). "2015، (للمـی ل الـت دلـی عـداد إلاـل
ستراتیجیات المائیة وخطط العمل مع تضمینھا تأثیر التغیرات  اال
".ناخیةالمُ 

ــتطیع  یتوقع أال  ھالـعالمي، ـفإنـ  المنطـقة العربـیة أن  تســ
ن الغذاء.ئة من حاجتھا مافي الم24تؤمن سوى 

ناخ  البیئة والمُ 
الخصائص البیئیة والمناخیة للمنطقة العربیة  

ــي   ــنف أراضـ أوقاحلة  أنھامعظم الدول العربیة تصـ
ــبھ رطبة، إذ ال تتلقى ھذه   ـــبھ قاحلة وجافة إلى شــ شــ

ـــكل حوالي ــر المنطـقة، رغم أنـھا تشــ ــاـحة  ُعشــ مســ
ئة من المتوســـط العالمي  افي الم2الیابســـة، ســـوى 

ئة من  افي الم1للھطوالت السنویة على الیابسة ونحو 
ــنوـیاً. اه الـعالم المتـجددة ســ ة المنطـقة  مـی ولـھذا ـفإن بیـئ

ــة حیث تتعرض   ــاش ــم بالھش لموجات متكررة من  تتس
ــرف   ــانات. ویفاقم التلوث بمیاه الصـ الجفاف والفیضـ
ــناعي والزراعي من التدھور النوعي   ــحي والص الص
للموارد المائیة ویقلص من صالحیة كمیات كبیرة من  
ــتخـدام.   ة لالســ ات الجوفـی اه الخزاـن اه األنھـار ومـی مـی

ةً   ة إوتؤدي ـھذه العواـمل مجتمـع دان دول المنطـق لى فـق
ــیھا الزراعیة نتیجة تملح  لمســـاحات كبیرة من أراضـ
التربة وتلوثھا وتعریتھا وانجرافھا. كما تـسھم عملیات 
ة في   ــتنزاف الموارد الطبیعـی ة واســ اف والتعرـی الجـف

تفاقم التدھور البیئي.

المنطقة   في  المستقبلي  المناخي  التغیر  أنماط 
العربیة 

ً تـشكل ظاھرة التغیر المناخي  د الدول  جدیاً لجھوتحدیا
. وھو ما أكدت علیھ  العربیة لتحقیق التنمیة المســتدامة

ة  ة العربـی القرارات الصــــادرة عن المـجالس الوزارـی
المختصـة بالزراعة والمیاه والصـحة والبیئة وغیرھا،  

ــفر عن تبني   أثر  "ممــا أســ لتقییم  المبــادرة االقلیمیــة 
أثر القطـاعـات   ة ـت ابلـی ة وـق ائـی اخ على الموارد الـم المـن

العربیــة، االجتمــا في المنطقــة  ــادیــة  عیــة واالقتصـــ
ار( ائي في عـام  )ریـك "، والتي صـــــدر تقریرھـا النـھ

ــكلت تلك المبادرة والنتائج التي تم .  )6(2017 ولقد شــ
اً لتطویر الدول العربیة لعملھا في   اـس التوصـل الیھا أـس

ویســـتند ھذا الجزء من التقریر .مجال التغیر المناخي
التغیر المناخي  والتي تبین أن  على نتائج تلك الدراسـة  

ـسوف یتـسبب بـشكل أـساـسي في مزید من تقلیص قدرة  
ــكانھا من الغذاء   الدول العربیة على تأمین حاجات ســ
ك نتیجـة  أتي ذـل ة. وـی ات المختلـف ــتخـداـم والمـاء لالســ
ـمعــدالت  ـفي  ـنـقص  واـل اـلـحرارة،  درجــات  فــاع  ارـت

نـتاج  مـطار وكمـیات الـتدفـقات النھرـیة، وانخـفاض اإلاأل
الزراعي، وتراجع الغطاء النباتي والتنوع الحیوي.

اإل)6( المــائیــة  المبــادرة  الموارد  على  المنــاخ  أثر  لتقییم  قلیمیــة 
ة اعـی ات االجتـم أثر القطـاـع ة ـت ابلـی ة اوـق ة في المنطـق القتصـــــادـی

).2017ریكار (-العربیة

الزراعة والمیاه الفصل الثالث: قطاع

59

تم في الدراســة المذكورة تقســیم الدول العربیة ضــمن  
المشــــرق ھ الجزیرة العربیة، ســــتة أقالیم، ھي: شــــب

شــمال شــرق أفریقیا، القرن األفریقي، جبال  العربي، 
ن ثم دراسة األثر البیئي أطلس، الصحراء الكبرى. وم

ــینــاریوھین لالنبعــاثـات   المنــاخي في ظـل ســ للتغیر 
انبعــاثــات   األول في  ــینــاریو  الســ الغــازیــة. ویتمثــل 

ــطة   الدول بتبني نظم جیدة یام في ظل افتراض قمتوس
ــیناریو الثاني فیتمثل  لتقلیل االنبعاثات الغازیة . أما الس

ة   ات عـالـی اـث دول ألفي انبـع ة عـدم اتخـاذ اـل ي في حـاـل
نبـعاثات أكثر مـما ھو متـخذ جراءات لتقلـیل االإتدابیر و

 ً . شـملت الدراسـة تأثیر تغیر المناخ على درجات  حالیا
الحرارة، والتســاقطات (األمطار والثلوج)، والجریان  
السطحي والتبخر النتحي، وعلى القطاع الزراعي من  

النظم الزراعیة والمحاصیل، والثروة الحیوانیة،  حیث 
.سمكيمكیة واالستزراع الوالثروة الس

ـبـینــت  اـلـحرارة،  درجــات  ـعـلى  اـلتــأـثـیر  ـحیــث  ـفـمن 
الدراســة أن درجة الحرارة في الدول العربیة ســوف  

ــتمرة حتى ــورة مســ د بصــ ة القرنتتزاـی اـی ا ،نـھ وبـم

ــیـناریو  4.8و1.2یتراوح بین   درـجة مئوـیة تبـعا للســ
المناخي والفترة الزمنیة.

ــاع نطـاق معـدل تغیر درجـات الحرارة   یعكس اتســـ
التغیر المنـاخي من منطقـة  التفـاوت الكبیر في تـأثیر 
ــف القرن یكون أعلى ارتفاع في   ألخرى. ففي منتصــ

ــحراء ا ة وفي الصــ اطق غیر الســـــاحلـی لكبرى.  المـن
ــبح الزیـادة في درجـات  وبح لول نھـایـة القرن، تصــ

اطق التي   ة كلھـا. والمـن الحرارة أكثر حـدة في المنطـق
ــحراء كـكل  ـــجل أعلى الزـیادات ھي منطـقة الصــ تســ

الجدول  ،وشــرق أفریقیا، بما فیھا المغرب وموریتانیا
.)4رقم (

ــیر بعض نـماذج المـحاـكاة التي ـقاـمت بـھا مراكز و تشــ
ـــیلإنأاـلدولـیة إلىالبحوث   یمكن أن  نـتاجـیة المـحاصــ
1.5بنحوة لـكل ارتـفاع  ائـ في المـ 30بحوالي  تنخفض  

3ة لـكل ائـ في المـ 60درـجة مئوـیة، وبحوالي  2.5لى إ
درـجات مئوـیة، مع وجود تـفاوت في حجم ـھذا  4لى  إ

التأثیر بین أقالیم المنطقة

التساقطات (األمطار والثلوج)التأثیر على 
المطري  الھطول  ــط  متوســ ــاقص  تن ــاطق  من تتركز 
ــط   ــرق وجنوب البحر األبیض المتوس ــنوي في ش الس
وـشرق البحر األحمر وأعالي نھر النیل وـسلـسلة جبال 
ـــبھ الجزیرة العربـیة، بینـما تتركز   ــط شــ أطلس ووســ
ــرق الجزیرة العربیــة  التزایـد في جنوب شــ منــاطق 

اطق ـومال) والمنـوتي والصـریقي (جیبــاألفرن  ــوالق
ـــھد   ــیشــ الجنوبـیة في لیبـیا والجزائر وموریـتانـیا. وســ
ــي دجـلة والفرات تزاـیداً في الھطول المطري  حوضــ

) وتناقصـــاً في 1في حالة ســـیناریو االنبعاثات رقم (
). وبوجھ عام، فإن التراجعات 2حالة السـیناریو رقم (

90تتراوح بین  رن حتى نـھاـیة القفي كمـیات األمـطار 
مللیمتر في السنة.120و

التأثیر على الجریان السطحي والتبخر النتحي  
ــط  ــرق البحر األبیض المتوسـ ــھد مناطق شـ ســـوف تشـ
وجبال الیمن وأعالي نھر النیل وســــلســــلة جبال أطلس  
ــاً في الجریـان  انخفـاضـــ ــر في لیبیـا  والجبـل األخضــ
الســـطحي. في حین یزید الجریان الســـطحي في جنوب  

وریتانیا وجنوب شـــرق شـــبھ الجزیرة العربیة والقرن  م
ــفوح الجنوبیــة لجبــال  الجزائر والســ األفریقي وجنوب 
ــي دجـلة والفرات، یتوقع أن   ـــبة لحوضــ أطلس. وـبالنســ
یشــھدا تزایداً في الجریان الســطحي في حالة ســیناریو  

) وتناقصــــاً في حالة الســــیناریو رقم 1االنبعاثات رقم (

) 4الجدول رقم (
التغیر في درجات الحرارة في المنطقة العربیة (درجة مئویة) 

)1سیناریو (
تبني نظم جیدة -(انبعاثات غازیة متوسطة

لتخفیف االنبعاثات)

)2سیناریو (
بقاء الوضع  -(انبعاثات غازیة مرتفعة

الراھن كما ھو علیھ) 
القرن فترة منتصف 

)2046-2065(
فترة نھایة القرن  

)2081-2100 (
فترة منتصف القرن 

)2046-2065(
فترة نھایة القرن  

)2081-2100 (
معدل التغیر 

 ً 4.8-2.63.2-2.31.7-1.91.5-1.2المنطقة العربیة عموما
متوسط معدل التغیر

2.072.632.905.45شمال شرق أفریقیا 
1.982.552.805.21الصحراء الكبرى 
1.962.492.774.99المشرق العربي 
1.902.502.615.01القرن األفریقي 

1.882.472.584.95شبھ الجزیرة العربیة 
1.802.312.635.02جبال أطلس 

المبادرة اإلقلیمیة لتقییم أثر تغیر المناخ على الموارد المائیة وقابلیة ): المصدر: التقریر العربي حول تقییم تغیر المناخ (التقریر الرئیسي
. RICAR ،2017)تأثر القطاعات االجتماعیة واالقتصادیة في المنطقة العربیة (ریكار 
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د نفس  ). ویتبع نمط تغیر ال2( تبخر النتحي إلى حـد بعـی
.نمط التغییر في الجریان السطحي 

التأثیر على القطاع الزراعي 
ــار ن تقریر المـبادرة االقلیمـیة المُ بیّ  لـیھ آنـفاً أن ـتأثیر  إشــ

ــى درجات الحرارة وموارد المیاه  التغیر المناخي علـــــ
ــاع االجتماعیة   ــتكون لھ تداعیات على األوضـ العذبة سـ
واالقتـصادیة والبیئیة فـــــیھا، وإن كان ذلـــــك بدرجات  
ة  أثیر على النظم الزراعـی ك من خالل الـت ة، وذـل اوـت متـف
ة  ــمكـی ة، والثروة الســ ل، والثروة الحیوانـی ـــی اصــ والمـح

. السمكي ستزراع االو 

النظم الزراعیة والمحاـصیل، بین  فمن حیث التأثیر على  
في التقریر المـذكور إن أعلى النظم الزراعیـة إنتـا جیـةً 

ا   اـن ــاـف ة وزراعـة الســـ ة، وھي الزراعـة المروـی المنطـق
الجافة، ـستكون األـشد عرـضة للتأثر بتغیر المناخ، إذ أن  

ئة من مساحة أراضي ھذه النظم افي الم90-85حوالي  
مجتمعة تقع ضــمن الفئتین األعلى في قابلیة التأثر. ومن  
ــتتـأثر القمح والـذرة الرفیعـة   أھم المزروعـات التي ســ

ــ  ا (الســ ــي المزروـعة بھـم رغم) لوقوع معظم األراضــ
ــمن ـھاتین الفئتین  كـما بین التقریر أن منطـقة وادي  .ضــ

ــتكون من أكثر المـناطق ــیـما النـیل ســ قابلـیة للـتأثر ال ســ
االجزاء الشــمالیة منھ، وكذلك منطقة الدلتا التي ســتتأثر  
أیـضاً نتیجة ارتفاع مـستوى ـسطح البحر، حیث یتوقع أن  

ئة من مســــاحة الدلتا في افي الم30یتأثر ســــلباً حوالي 
غضـــون القرن الحالي. كذلك من المناطق األشـــد قابلیة  
والفرات، وجنوب   ــة  نھري دجل ــة حوض  منطق ــأثر  للت

ــبـھ الجزیرة العربیـة، واأل جزاء الغربیـة من غرب شــ
شمال أفریقیا في جبال االطلس. 

أثیر على   ا من حـیث الـت ة،  أـم إن  الثروة الحیوانـی النقص  ـف
دور في المیـ  ان اـل ــیلعـب اع درجـات الحرارة ســ اه وارتـف

القطــاع من خالل نقص   ھــذا  التــأثیر على  الرئیس في 
وتــدھور   الجفــاف المتكرر  ــبــب  واألعالف بســ المیــاه 
ــد المـناطق ـتأثرا بتغیر   ــحر. وتقع أشــ المراعي والتصــ

مـتداد وادي نھر النـیل وفي القرن األفریقي  االمـناخ على  
ــبـھ الجزیرة العربیـة، تلیھـا منـاطق  وجنوب غرب شــ
الھالل الخصـــیب وشـــمال أفریقیا وإن كان على نطاق 

أضیق. 

ــمكـیة فیـما یتعلق بـتأثیر التغیر المـناخي على   الثروة الســ
واالـستزراع الـسمكي یرجح أن تتأثر تربیة األـسماك في 

ان ـعدـیدة في المنطـقة، ولربـما یـتأثر المـیاه الـعذـبة في بـلد
ھذا القطاع أیـضاً بالفیـضانات والجفاف وارتفاع درجات  
الحرارة. وینبغي اإلشـارة إلى أن الضـغط الذي یتعرض  

لھ التنوع البیولوجي نتیجة لكثافة أنشـطة صـید األسـماك  
ة والنظم   ــمكـی ة على الثروة الســ ــلبـی ات ســ داعـی یخلف ـت

ر المناخ. ونتیجة لإلفراط  اإلیكولوجیة یفوق تداعیات تغی
الشـدید في اسـتغالل العدید من مصـادر األسـماك یرجح  
ــماك  أن یؤدي تغیر المناخ إلى اختفاء بعض أنواع األسـ
ــبط وتنظیم   ــماك لضــ ــید األســ ــن ادارة صــ مالم تحســ

استغاللھا.

الموارد البشریة 
القوى العاملة في الزراعة 

ــكّـ  ـــكان الزراعیون حوالي  شــ اـئة من في  21ل الســ الـم
ـــكان في الدول العربـیة في عام   2018إجـمالي عدد الســ

. ومع التطور 2010في المائة في عام  23بالمقارنة مع 
العلمي والتقاني والصناعي یتجھ عدد السكان الزراعیین  
إلى التـناقص، وـبالـتالي ـعدد القوى الـعامـلة في الزراـعة، 
حیث أن تطور واتساع القطاعات غیر الزراعیة وبصفة 
خاصـــة قطاعي الصـــناعة والخدمات، یزید من حاجتھا 
ــول على جزء منـھا من  إلى الـید الـعامـلة التي یتم الحصــ
ـــبب   الریف، الذي تتـناقص حاجـتھ إلى القوى الـعامـلة بســ
ــة  المكنن ــار  ازدھ عن  ــاجم  الن الزراعي  العلمي  ــدم  التق
ــطة والعملیات   ــمل مختلف األنش الزراعیة التي غالباً تش

الــدول ــنعــة، وترفع من العربیــةالزراعیــة في  المصــ
ــت  إنـتاجـیة الـعاـمل الزراعي، و  ـبالـتالي من الـحاـجة قلصــ

إلى الید العاملة الزراعیة المباشرة.

2018مثـلت القوى الـعامـلة في القـطاع الزراعي في عام  
ة17.8حوالي   امـل الي القوى الـع ة من إجـم اـئ في في الـم

. ویعود  2010في المائة عام  24.1مقابل  الدول العربیة
اع  ل من القـط ال قوى العـم ذا التراجع إلى انتـق ب ـھ ـــب ســ
الزراعي إلى القطـاعـات األخرى لكونھـا مراكز جـذب  
ألبناء الریف لتحســـین أوضـــاعھم المعیشـــیة وتحســـین  

القوى البشـــریة الزراعیة، التي تضـــم  ت دخولھم. شـــكل
ــكان الزراعیین الذین تتراوح أعمارھم  ــریحة الس بین  ش

في المائة من إجمالي الســكان 52ســنة، حوالي 15-64
ــمة وھم  45أي حوالي 2018الزراعیین عام   ملیون نس

ــادیاً، فیـما یعتبر الـباقون ( ــطون اقتصــ ملیون  42الـناشــ
نســمة) قوة بشــریة زراعیة معطلة. تمثل القوى العاملة  
ــكـان الزراعیین في الـدول  الزراعیـة إلى إجمـالي الســ

وھي  2018في المـائـة في عـام  28.1العربیـة حوالي  
ــعف بالمقارنة مع الدول األخرى ــبة األض الجدول ،النس

).5رقم (
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) 5الجدول رقم (
2018السكان الزراعیون والقوى العاملة النشطة اقتصادیاً في الزراعة لعام 

)نسمةملیون (

السكان  
الزراعیون 

القوى  إجمالي 
العاملة  

القوى العاملة في  
القطاع الزراعي 

نسبة القوى العاملة في  
القطاع الزراعي إلى  
إجمالي القوى العاملة 

نسبة القوى العاملة في  
القطاع الزراعي إلى إجمالي 

السكان الزراعیین
87.513424.618.428.1الدول العربیة 

60542022052.436.4الدول اإلفریقیة 
2,1202,0101,10054.751.9الدول اآلسیویة 

48390266.754.2الدول األوروبیة 
. 2019منظمة األغذیة والزراعیة لألمم المتحدة، بیانات قاعدة المعلومات المصدر: 

وتتفاوت نســبة العاملین في القطاع الزراعي إلى عدد  
العاملین في القطاعات االقتصــادیة من دولة ألخرى، 

تتجاوز تلك النـسبة نصف عدد العاملین في جیبوتي  إذ  
عن  والقُ  ــل  وتق ــودان،  50مر،  الســ في  ــة  ــائ الم في 

ة22.3نوتتراوح بی اـئ ة في ـكل 38وفي الـم اـئ في الـم
كما  من المغرب ومصـــر وعمان وموریتانیا والیمن،

المــائــة و5.1بین  تتراوح المــائــة في 18.8في  في 
األردن وفلســـطین والســـعودیة وســـوریة والجزائر 

ة و0.8تتراوح بین  بینمـاوتونس،   في 3.8في المـاـئ
ــا   ولیبی ــان  ولبن وقطر  البحرین  من  ــل  ك في  ــة  ــائ الم

.واإلمارات والعراق والكویت

بلغ نصـــیب العامل الزراعي من القیمة المضـــافة في 
حوالي 2018ي الدول العربیة عام  القطاع الزراعي ف

بلغ حوالي 5,074 ــلبي  ســ نمو  بمعــدل  أي  دوالراً، 
ــابق. ویمـثل  11.7 في الـماـئة ـبالمـقارـنة مع الـعام الســ

14نصـیب العامل الزراعي في الدول العربیة حوالي 
دول  ل الزراعي في اـل اـم ب الـع ـــی ة من نصــ اـئ في الـم

ة فرادى دول العربـی ــتوى اـل ة. على مســ دـم إن ،المتـق ـف
ة  ن دول العربـی ل الزراعي في اـل اـم ب الـع ـــی ة  صــ الغنـی
ــاـفة في الزراـعة  بـ  الموارد الزراعـیة من القیـمة المضــ

ل بین   اـم ب الـع ـــی اض إذ یتراوح نصــ االنخـف ــم ـب یتســ
دوالراً في كل من السودان  11,967دوالراً و1,957

ل اـب المـق ة. ـب ــورـی ــر والمغرب والجزائر وســ ، ومصــ
لمضــافة  یتفاوت نصــیب العامل الزراعي من القیمة ا

إذ  األخرى  ــة  العربی ــدول  ال بین  ــا  فیم ــة  الزراع في 
ر ـت ن  اوـی ـی ـب و159ح  ي  وـت ـب ـی ـج ي  ـف 52,982دوالراً 

. )3/4، الملحق (دوالراً في لبنان

رجع ـسبب ھذا التفاوت إلى البنى األـساـسیة الزراعیة  ی
المتاحة، ومستوى مدخالت اإلنتاج، والظروف البیئیة  

الكفاءة االقتصادیة: نسبة الناتج الزراعي من الناتج المحلي  )7(
اإلجمالي/ نسبة العاملین في الزراعة إلى القوى العاملة الكلیة. 

ــات  ــیاسـ ــور السـ ــتثماریة في والمناخیة، وقصـ االسـ
الزراعیــة   التقــانــة  ــتخــدام  اســ ــعف  الزراعــة، وضــ

في  )7(واإلرشـاد. وبلغت الكفاءة االقتصـادیة الزراعیة
ام   ة ـع ة مجتمـع دول العربـی في 0.26حوالي  2018اـل

ة  دول العربـی د اـل ــعـی ا تراوـحت على صــ ة، بینـم اـئ الـم
في 2.69وفي المـائـة في جیبوتي  0.02فرادى بین  

ــورـیة. یر اـئة في ســ اءة  انخـفاضجع  الـم لى إـھذه الكـف
إنـتاجـیة الـعاـمل الزراعي في اـلدول العربـیة، انخـفاض

ــتخدام  ــینھا من خالل التوســع في اس والتي یمكن تحس
ة،   ة الزراعـی اـف ة، والتركیز على الكـث ة الزراعـی اـن التـق

واعتماد أسالیب الري الحدیث وترشید استخدامھ.

الھجرة من الریف إلى المدینة
رة من الریف إلى الحضــر من أھم تعتبر ظاھرة الھج

ة، إذ  دول العربـی المعوـقات التي تواـجھ الزراـعة في اـل
ــة   اـلعــاـمل اـلیــد  أـجور  ـفي  ـیر  ـكـب ارـتفــاع  إـلى  ـتؤدي 
اج بمعـدالت   ادة تكـالیف اإلنـت الي زـی الـت ة، وـب الزراعـی

من ثم  أعلى من ارتفاع أســـعار المنتجات الزراعیة، و
االستثمار.تقلیل الھوامش الربحیة وتراجع 

امي ظـاھرة الھجرة من الریف إلى  ب تـن ـــب ویعود ســ
دخـل من  ة اـل ة إلى قـل دول العربـی ة في معظم اـل دیـن الـم
ــتوى الـخدـمات   ــعف مســ ـــطة الزراعـیة، وضــ األنشــ
األساسیة في الوسط الریفي، وارتفاع معدالت األجور 
ة  اعـی ـــن ة األخرى الصــ في النشـــــاـطات االقتصـــــادـی

في تلك القطاعات والخدمیة. إذ أن متوـسط دخل الفرد  
یعادل حوالي ثالثة إلى ســتة أضــعاف متوســط الدخل  
ــھم الھجرة من الریف إلى  ــاط الزراعي. وتس في النش

اـحة ـلدى القـطاـعات الـمدیـنة بتـجاوز فرص العـمل المـت
االقتصــادیة األخرى، وإمكانات االســتیعاب المحدودة 
للمدن العربیة. وتدل البیانات أن المعدل الوسطي لنمو  
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د نفس  ). ویتبع نمط تغیر ال2( تبخر النتحي إلى حـد بعـی
.نمط التغییر في الجریان السطحي 

التأثیر على القطاع الزراعي 
ــار ن تقریر المـبادرة االقلیمـیة المُ بیّ  لـیھ آنـفاً أن ـتأثیر  إشــ

ــى درجات الحرارة وموارد المیاه  التغیر المناخي علـــــ
ــاع االجتماعیة   ــتكون لھ تداعیات على األوضـ العذبة سـ
واالقتـصادیة والبیئیة فـــــیھا، وإن كان ذلـــــك بدرجات  
ة  أثیر على النظم الزراعـی ك من خالل الـت ة، وذـل اوـت متـف
ة  ــمكـی ة، والثروة الســ ل، والثروة الحیوانـی ـــی اصــ والمـح

. السمكي ستزراع االو 

النظم الزراعیة والمحاـصیل، بین  فمن حیث التأثیر على  
في التقریر المـذكور إن أعلى النظم الزراعیـة إنتـا جیـةً 

ا   اـن ــاـف ة وزراعـة الســـ ة، وھي الزراعـة المروـی المنطـق
الجافة، ـستكون األـشد عرـضة للتأثر بتغیر المناخ، إذ أن  

ئة من مساحة أراضي ھذه النظم افي الم90-85حوالي  
مجتمعة تقع ضــمن الفئتین األعلى في قابلیة التأثر. ومن  
ــتتـأثر القمح والـذرة الرفیعـة   أھم المزروعـات التي ســ

ــ  ا (الســ ــي المزروـعة بھـم رغم) لوقوع معظم األراضــ
ــمن ـھاتین الفئتین  كـما بین التقریر أن منطـقة وادي  .ضــ

ــتكون من أكثر المـناطق ــیـما النـیل ســ قابلـیة للـتأثر ال ســ
االجزاء الشــمالیة منھ، وكذلك منطقة الدلتا التي ســتتأثر  
أیـضاً نتیجة ارتفاع مـستوى ـسطح البحر، حیث یتوقع أن  

ئة من مســــاحة الدلتا في افي الم30یتأثر ســــلباً حوالي 
غضـــون القرن الحالي. كذلك من المناطق األشـــد قابلیة  
والفرات، وجنوب   ــة  نھري دجل ــة حوض  منطق ــأثر  للت

ــبـھ الجزیرة العربیـة، واأل جزاء الغربیـة من غرب شــ
شمال أفریقیا في جبال االطلس. 

أثیر على   ا من حـیث الـت ة،  أـم إن  الثروة الحیوانـی النقص  ـف
دور في المیـ  ان اـل ــیلعـب اع درجـات الحرارة ســ اه وارتـف

القطــاع من خالل نقص   ھــذا  التــأثیر على  الرئیس في 
وتــدھور   الجفــاف المتكرر  ــبــب  واألعالف بســ المیــاه 
ــد المـناطق ـتأثرا بتغیر   ــحر. وتقع أشــ المراعي والتصــ

مـتداد وادي نھر النـیل وفي القرن األفریقي  االمـناخ على  
ــبـھ الجزیرة العربیـة، تلیھـا منـاطق  وجنوب غرب شــ
الھالل الخصـــیب وشـــمال أفریقیا وإن كان على نطاق 

أضیق. 

ــمكـیة فیـما یتعلق بـتأثیر التغیر المـناخي على   الثروة الســ
واالـستزراع الـسمكي یرجح أن تتأثر تربیة األـسماك في 

ان ـعدـیدة في المنطـقة، ولربـما یـتأثر المـیاه الـعذـبة في بـلد
ھذا القطاع أیـضاً بالفیـضانات والجفاف وارتفاع درجات  
الحرارة. وینبغي اإلشـارة إلى أن الضـغط الذي یتعرض  

لھ التنوع البیولوجي نتیجة لكثافة أنشـطة صـید األسـماك  
ة والنظم   ــمكـی ة على الثروة الســ ــلبـی ات ســ داعـی یخلف ـت

ر المناخ. ونتیجة لإلفراط  اإلیكولوجیة یفوق تداعیات تغی
الشـدید في اسـتغالل العدید من مصـادر األسـماك یرجح  
ــماك  أن یؤدي تغیر المناخ إلى اختفاء بعض أنواع األسـ
ــبط وتنظیم   ــماك لضــ ــید األســ ــن ادارة صــ مالم تحســ

استغاللھا.

الموارد البشریة 
القوى العاملة في الزراعة 

ــكّـ  ـــكان الزراعیون حوالي  شــ اـئة من في  21ل الســ الـم
ـــكان في الدول العربـیة في عام   2018إجـمالي عدد الســ

. ومع التطور 2010في المائة في عام  23بالمقارنة مع 
العلمي والتقاني والصناعي یتجھ عدد السكان الزراعیین  
إلى التـناقص، وـبالـتالي ـعدد القوى الـعامـلة في الزراـعة، 
حیث أن تطور واتساع القطاعات غیر الزراعیة وبصفة 

خاصـــة قطاعي الصـــناعة والخدمات، یزید من حاجتھا 
ــول على جزء منـھا من  إلى الـید الـعامـلة التي یتم الحصــ
ـــبب   الریف، الذي تتـناقص حاجـتھ إلى القوى الـعامـلة بســ
ــة  المكنن ــار  ازدھ عن  ــاجم  الن الزراعي  العلمي  ــدم  التق
ــطة والعملیات   ــمل مختلف األنش الزراعیة التي غالباً تش

الــدول ــنعــة، وترفع من العربیــةالزراعیــة في  المصــ
ــت  إنـتاجـیة الـعاـمل الزراعي، و  ـبالـتالي من الـحاـجة قلصــ

إلى الید العاملة الزراعیة المباشرة.

2018مثـلت القوى الـعامـلة في القـطاع الزراعي في عام  
ة17.8حوالي   امـل الي القوى الـع ة من إجـم اـئ في في الـم

. ویعود  2010في المائة عام  24.1مقابل  الدول العربیة
اع  ل من القـط ال قوى العـم ذا التراجع إلى انتـق ب ـھ ـــب ســ
الزراعي إلى القطـاعـات األخرى لكونھـا مراكز جـذب  
ألبناء الریف لتحســـین أوضـــاعھم المعیشـــیة وتحســـین  

القوى البشـــریة الزراعیة، التي تضـــم  ت دخولھم. شـــكل
ــكان الزراعیین الذین تتراوح أعمارھم  ــریحة الس بین  ش

في المائة من إجمالي الســكان 52ســنة، حوالي 15-64
ــمة وھم  45أي حوالي 2018الزراعیین عام   ملیون نس

ــادیاً، فیـما یعتبر الـباقون ( ــطون اقتصــ ملیون  42الـناشــ
نســمة) قوة بشــریة زراعیة معطلة. تمثل القوى العاملة  
ــكـان الزراعیین في الـدول  الزراعیـة إلى إجمـالي الســ

وھي  2018في المـائـة في عـام  28.1العربیـة حوالي  
ــعف بالمقارنة مع الدول األخرى ــبة األض الجدول ،النس
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2018السكان الزراعیون والقوى العاملة النشطة اقتصادیاً في الزراعة لعام 

)نسمةملیون (

السكان  
الزراعیون 

القوى  إجمالي 
العاملة  

القوى العاملة في  
القطاع الزراعي 

نسبة القوى العاملة في  
القطاع الزراعي إلى  
إجمالي القوى العاملة 

نسبة القوى العاملة في  
القطاع الزراعي إلى إجمالي 

السكان الزراعیین
87.513424.618.428.1الدول العربیة 

60542022052.436.4الدول اإلفریقیة 
2,1202,0101,10054.751.9الدول اآلسیویة 

48390266.754.2الدول األوروبیة 
. 2019منظمة األغذیة والزراعیة لألمم المتحدة، بیانات قاعدة المعلومات المصدر: 

وتتفاوت نســبة العاملین في القطاع الزراعي إلى عدد  
العاملین في القطاعات االقتصــادیة من دولة ألخرى، 

تتجاوز تلك النـسبة نصف عدد العاملین في جیبوتي  إذ  
عن  والقُ  ــل  وتق ــودان،  50مر،  الســ في  ــة  ــائ الم في 

ة22.3نوتتراوح بی اـئ ة في ـكل 38وفي الـم اـئ في الـم
كما  من المغرب ومصـــر وعمان وموریتانیا والیمن،

المــائــة و5.1بین  تتراوح المــائــة في 18.8في  في 
األردن وفلســـطین والســـعودیة وســـوریة والجزائر 

ة و0.8تتراوح بین  بینمـاوتونس،   في 3.8في المـاـئ
ــا   ولیبی ــان  ولبن وقطر  البحرین  من  ــل  ك في  ــة  ــائ الم

.واإلمارات والعراق والكویت

بلغ نصـــیب العامل الزراعي من القیمة المضـــافة في 
حوالي 2018ي الدول العربیة عام  القطاع الزراعي ف

بلغ حوالي 5,074 ــلبي  ســ نمو  بمعــدل  أي  دوالراً، 
ــابق. ویمـثل  11.7 في الـماـئة ـبالمـقارـنة مع الـعام الســ

14نصـیب العامل الزراعي في الدول العربیة حوالي 
دول  ل الزراعي في اـل اـم ب الـع ـــی ة من نصــ اـئ في الـم

ة فرادى دول العربـی ــتوى اـل ة. على مســ دـم إن ،المتـق ـف
ة  ن دول العربـی ل الزراعي في اـل اـم ب الـع ـــی ة  صــ الغنـی
ــاـفة في الزراـعة  بـ  الموارد الزراعـیة من القیـمة المضــ

ل بین   اـم ب الـع ـــی اض إذ یتراوح نصــ االنخـف ــم ـب یتســ
دوالراً في كل من السودان  11,967دوالراً و1,957

ل اـب المـق ة. ـب ــورـی ــر والمغرب والجزائر وســ ، ومصــ
لمضــافة  یتفاوت نصــیب العامل الزراعي من القیمة ا

إذ  األخرى  ــة  العربی ــدول  ال بین  ــا  فیم ــة  الزراع في 
ر ـت ن  اوـی ـی ـب و159ح  ي  وـت ـب ـی ـج ي  ـف 52,982دوالراً 

. )3/4، الملحق (دوالراً في لبنان

رجع ـسبب ھذا التفاوت إلى البنى األـساـسیة الزراعیة  ی
المتاحة، ومستوى مدخالت اإلنتاج، والظروف البیئیة  

الكفاءة االقتصادیة: نسبة الناتج الزراعي من الناتج المحلي  )7(
اإلجمالي/ نسبة العاملین في الزراعة إلى القوى العاملة الكلیة. 

ــات  ــیاسـ ــور السـ ــتثماریة في والمناخیة، وقصـ االسـ
الزراعیــة   التقــانــة  ــتخــدام  اســ ــعف  الزراعــة، وضــ

في  )7(واإلرشـاد. وبلغت الكفاءة االقتصـادیة الزراعیة
ام   ة ـع ة مجتمـع دول العربـی في 0.26حوالي  2018اـل

ة  دول العربـی د اـل ــعـی ا تراوـحت على صــ ة، بینـم اـئ الـم
في 2.69وفي المـائـة في جیبوتي  0.02فرادى بین  

ــورـیة. یر اـئة في ســ اءة  انخـفاضجع  الـم لى إـھذه الكـف
إنـتاجـیة الـعاـمل الزراعي في اـلدول العربـیة، انخـفاض

ــتخدام  ــینھا من خالل التوســع في اس والتي یمكن تحس
ة،   ة الزراعـی اـف ة، والتركیز على الكـث ة الزراعـی اـن التـق

واعتماد أسالیب الري الحدیث وترشید استخدامھ.

الھجرة من الریف إلى المدینة
رة من الریف إلى الحضــر من أھم تعتبر ظاھرة الھج

ة، إذ  دول العربـی المعوـقات التي تواـجھ الزراـعة في اـل
ــة   اـلعــاـمل اـلیــد  أـجور  ـفي  ـیر  ـكـب ارـتفــاع  إـلى  ـتؤدي 
اج بمعـدالت   ادة تكـالیف اإلنـت الي زـی الـت ة، وـب الزراعـی

من ثم  أعلى من ارتفاع أســـعار المنتجات الزراعیة، و
االستثمار.تقلیل الھوامش الربحیة وتراجع 

امي ظـاھرة الھجرة من الریف إلى  ب تـن ـــب ویعود ســ
دخـل من  ة اـل ة إلى قـل دول العربـی ة في معظم اـل دیـن الـم
ــتوى الـخدـمات   ــعف مســ ـــطة الزراعـیة، وضــ األنشــ
األساسیة في الوسط الریفي، وارتفاع معدالت األجور 
ة  اعـی ـــن ة األخرى الصــ في النشـــــاـطات االقتصـــــادـی

في تلك القطاعات والخدمیة. إذ أن متوـسط دخل الفرد  
یعادل حوالي ثالثة إلى ســتة أضــعاف متوســط الدخل  
ــھم الھجرة من الریف إلى  ــاط الزراعي. وتس في النش

اـحة ـلدى القـطاـعات الـمدیـنة بتـجاوز فرص العـمل المـت
االقتصــادیة األخرى، وإمكانات االســتیعاب المحدودة 
للمدن العربیة. وتدل البیانات أن المعدل الوسطي لنمو  
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في المائة 4.5كان المدن العربیة قد بلغ حوالي  عدد سـ 
في المائة لنمو الســكان 1.2مقابل حوالي  2018عام  

للنمو   العــام  المعــدل  ــط  بلغ متوســ الزراعیین، بینمــا 
ة حوالي   دول العربـی اني في اـل ـــك ة، 2.2الســ اـئ في الـم

وھذا یدل بوضــوح على ارتفاع معدالت ھجرة القوى 
ى القطاعات األخرى.العاملة من القطاع الزراعي إل

ــل  یمث ــة  ــدین الم إلى  الریف  الھجرة من  الحــد من  إن 
ضــرورة ملحة للقطاعین الریفي والحضــري، ویمكن 
ــة  الریفی ــة  التنمی برامج  ــذ  تنفی ــك من خالل  ذل تحقیق 
ـــتداـمة، وتوفیر فرص العـمل المجزي  المتـكامـلة المســ
لســكان الریف من خالل اســتغالل الموارد األرضــیة 

ة، وا ــتغـل ــتخـدام التكثیف  غیر المســ ــع في اســ لتوســ
ــاـحة بتوظیف  الزراعي أي زـیادة إنـتاجـیة وـحدة المســ

.المزید من العمال ورأس المال

ثبتت الدراسات أن ھكتاراً من الزراعة الكثیفة یحتاج  أ
ـــعاف العـماـلة التي یحـتاجـھا 6إلى  3ـما بین  إلى أضــ

ــع في  ــافة إلى التوسـ ھكتار الزراعة التقلیدیة، باإلضـ
الغــ  ــنــاعــات  المنتجــات  الصــ التي تعتمــد على  ذائیــة 

ة والمرافق  ـــی ــین البنى األســـــاســ ة، وتحســ الزراعـی
ــدود  ــبكات الري والسـ ــیة من شـ ــاسـ والخدمات األسـ
ــرب  اه الشــ اج والتخزین، وتوفیر مـی ومنشــــآت اإلنـت
ــحـیة، ودعم  ــحي والـخدـمات الصــ ــرف الصــ والصــ

الصناعات الریفیة.

اإلنتاج النباتي والحیواني والسمكي
النباتياإلنتاج  

ــجل 2019تدل تقدیرات اإلنتاج الزراعي لعام  أنھ سـ
ة مع العـام 4.4نمواً بلغ حوالي   المقـارـن ة ـب في المـاـئ

الســابق، نظراً لزیادة إنتاج معظم محاصــیل الحبوب،  
ـــبة   ـــجل إنـتاج القمح زـیادة بنســ ،في الـماـئة1.6إذ ســ

والذرة الشـامیة بنسـبة ،في المائة8.2والشـعیر بنسـبة 
المــ 3.5 ــةفي  الائ ذلــك على  ــأتي  ی رغم من تراجع . 

بة   احة المحصـولیة بنـس في 6.6و،في المائة3.8المـس
كـما التوالي،في الـماـئة لـكل منھـما على  4.9و،الـماـئة
في المائة28.8بنسبة زیادة الرفیعة  الذرة  نتاج  إسجل  

. في المائة6.7ومساحتھا المحصولیة زیادة بنسبة  

5.7یرجع ھذا النمو إلى تحســن مســتوى الغلة بنســبة  
ة،   اـئ ة،15.8في الـم اـئ ة8.8في الـم اـئ 20.7،في الـم

في المائة على التوالي، من جراء التوـسع في اـستخدام  
ـــنة والري  الحزم التقنـیة المتـكامـلة مـثل الـبذور المحســ

في برامج اإلرشاد الزراعي. التكمیلي والتوسع 

ة المنتـجة للقمح  دول العربـی ادة في اـل تركزت تـلك الزـی
، وسـجل إنتاج الشـعیر ةمثل مصـر والمغرب وسـوری

الزیادة المذكورة نظراً لتحـسن الغلة بـسبب التوـسع في 
ــناف المُ  ــنة ذات اإلنتاجیة المرتفعة  زراعة األصـ حسـ

ــب مع الظروف الب یئـیة  المـقاومة للجـفاف والتي تتـناســ
ت  ــجـل ة. وســ دول العربـی دة في اـل ــاـئ ة الســـ اخـی والمـن
ــیـل المطریـة األخرى والمرویـة تطورات  المحـاصــ

ـــكل )6) والـجدول رقم (3/5متـفاوـتة، الملحق ( والشــ
)1.(

) 6الجدول رقم (
) 2019-2018(نسب التغیر في اإلنتاج الزراعي  

)مئویةةنسب(

المساحة اإلنتاجالمحصول 
المساحة اإلنتاجالمحصول الغلة المحصولیة 

الغلة المحصولیة 

5.04.30.7البقولیات 5.10.34.7الحبوب 

39.013.822.1البذور الزیتیة 3.85.7-1.6(القمح)

2.8-1.44.3الخضروات 6.615.8-8.2(الشعیر)

2.40.8-1.6-الفواكھ 4.98.8-3.5(الذرة الشامیة) 
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).3/5المصدر: الملحق رقم (

یتضح مما سبق أن اإلنتاج الزراعي النباتي في الدول  
ناخیة بالظروف البیئیة والمُ العربیة یتأثر بدرجة كبیرة  

والـمائـیة من جـھة، وھطول األمـطار من حـیث مالئـمة  
ــتخدامھا من جھة أخرى.   كمیاتھا وتوزیعھا وكفاءة اس

ــكل حوالي   80یتمیز اإلنتاج النباتي المطري الذي یش
ات  ــاحـة المزروعـة بحـدة التقلـب ة من المســـ في المـاـئ
ــاحة واإلنتاج، وتدني وتقلب  ــنویة من حیث المسـ السـ
معدالت اإلنتاجیة مما ینعكس ســــلباً على مســــتویات  

األمن درجـة  الـدخـل الزراعي والتجـارة الزراعیـة و
الغذائي العربي.

اإلنتاجیة الزراعیة العربیة 
الزراعیـة في الـدول   ــي  تعتبر إنتـاجیـة األراضــ

ــر، التي تعتمـد   اء مصــ ــتثـن اســ ة، ـب اً على  العربـی كلـی
ـبالمـقارـنة مع اـلدول الـنامـیة،  ، مـتدنـیة  الزراـعة المروـیة

این  ة نظراً لتـب ل الزراعـی ـــی اصــ ك في معظم المـح وذـل
ــة   والمروی ــة  المطری ــة  الزراع في  ــة  الغل ــط  متوســ
كمحـصلة للتفاوت في األـسالیب والتطبیقات الزراعیة.  
ھــذه الظــاھرة، وھي  ــدر مجموعــة الحبوب  وتتصـــ
ــات  المســــــاح ــث  حی من  ــة  أھمی األكثر  ــة  المجموع

ــغلھـ  ة التي تشــ ــولـی ة  المحصــ ا االقتصـــــادـی ا وقیمتـھ
دول رقم ــح الـج ة. یوضــ ذائـی ة بعض )7(والـغ اجـی إنـت

في الدول العربیة بالمقارنة معالمحاصـــیل الزراعیة
األـخرى االقــاـلـیم  ــك  ـمـجـموعــات  ـتل ـحـققــت  ـحیــث   ،

اإلنتاجیة مســتویات واعدة وبصــفة خاصــة المطریة  
. ئةفي الما4.0في المائة و14.0منھا، وتراوحت بین  

نتــائج   ــارت  التطبیقیــة  أشـــ التي  البحوث والتجــارب 
الوطنیــة وتلــك أجرتھــا التجریبیــة  البحوث  محطــات 

الـدولیـة واإلقلیمیـة بـالتعـاون مع  التـابعـة للمنظمـات 
ة،  دول العربـی ة في اـل ة الوطنـی برامج البحوث الزراعـی

أن اإلنتاجیة الفعلیة لبعض المحاصـــیل الزراعیة  إلى
قد حققت زیادة تراوحت لمجموعة الحبوب واألعالف

ــة  35بین   ــائ الم ــة50وفي  ــائ الم تطبیق في  نتیجــة 
.التقانات المتطورة

ب  ة یتطـل دول العربـی اتي في اـل اج النـب إن تطویر اإلنـت
تكثیف الجھود في مجال التوســــع األفقي والرأســــي،  
وتعبـئة مزـید من الموارد الـمائـیة وتنمیتـھا ورفع كـفاءة  
اســتغاللھا، وتشــجیع االســتثمار في مجال اســتغالل 

ازات العلمیة  الموارد الزراعیة، واالســـتفادة من اإلنج
في مجال التقانة الحیویة.

اإلنتاج الحیواني 

ام   اج الحیواني خالل ـع ــیر تطورات اإلنـت 2019تشــ
حوالي   بلغ  نمو  ــدل  مع تحقیق  ــة  1.7إلى  ــائ الم في 

) 7الجدول رقم (
إنتاجیة بعص المحاصیل الزراعیة في الدول العربیة  

) 2019(بالمقارنة مع الدول األخرى
(كلغم/ ھكتار) 

الدول  
العربیة 

الدول  
اإلفریقیة 

الدول  
اآلسیویة 

الدول  
العالم األوروبیة 

1.7781.6224.2304.2444.069الحبوب
2.9852.8643.3853.9953.425(القمح)

1.4131.6992.0823.5472.951(الشعیر)
9467728641.712980البقولیات

20.0549.10030.03825.20318.811الخضروات
.2019المصدر: منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، بیانات الحاسب اآللي 

): تطور اإلنتاج الـزراعي من المحاصیل الزراعیة الرئیسة 1(الشكل 
)2019-2018(في الـدول العـربیـة 
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في المائة 4.5كان المدن العربیة قد بلغ حوالي  عدد سـ 
في المائة لنمو الســكان 1.2مقابل حوالي  2018عام  

للنمو   العــام  المعــدل  ــط  بلغ متوســ الزراعیین، بینمــا 
ة حوالي   دول العربـی اني في اـل ـــك ة، 2.2الســ اـئ في الـم

وھذا یدل بوضــوح على ارتفاع معدالت ھجرة القوى 
ى القطاعات األخرى.العاملة من القطاع الزراعي إل

ــل  یمث ــة  ــدین الم إلى  الریف  الھجرة من  الحــد من  إن 
ضــرورة ملحة للقطاعین الریفي والحضــري، ویمكن 
ــة  الریفی ــة  التنمی برامج  ــذ  تنفی ــك من خالل  ذل تحقیق 
ـــتداـمة، وتوفیر فرص العـمل المجزي  المتـكامـلة المســ
لســكان الریف من خالل اســتغالل الموارد األرضــیة 

ة، وا ــتغـل ــتخـدام التكثیف  غیر المســ ــع في اســ لتوســ
ــاـحة بتوظیف  الزراعي أي زـیادة إنـتاجـیة وـحدة المســ

.المزید من العمال ورأس المال

ثبتت الدراسات أن ھكتاراً من الزراعة الكثیفة یحتاج  أ
ـــعاف العـماـلة التي یحـتاجـھا 6إلى  3ـما بین  إلى أضــ

ــع في  ــافة إلى التوسـ ھكتار الزراعة التقلیدیة، باإلضـ
الغــ  ــنــاعــات  المنتجــات  الصــ التي تعتمــد على  ذائیــة 

ة والمرافق  ـــی ــین البنى األســـــاســ ة، وتحســ الزراعـی
ــدود  ــبكات الري والسـ ــیة من شـ ــاسـ والخدمات األسـ
ــرب  اه الشــ اج والتخزین، وتوفیر مـی ومنشــــآت اإلنـت
ــحـیة، ودعم  ــحي والـخدـمات الصــ ــرف الصــ والصــ

الصناعات الریفیة.

اإلنتاج النباتي والحیواني والسمكي
النباتياإلنتاج  

ــجل 2019تدل تقدیرات اإلنتاج الزراعي لعام  أنھ سـ
ة مع العـام 4.4نمواً بلغ حوالي   المقـارـن ة ـب في المـاـئ

الســابق، نظراً لزیادة إنتاج معظم محاصــیل الحبوب،  
ـــبة   ـــجل إنـتاج القمح زـیادة بنســ ،في الـماـئة1.6إذ ســ

والذرة الشـامیة بنسـبة ،في المائة8.2والشـعیر بنسـبة 
المــ 3.5 ــةفي  الائ ذلــك على  ــأتي  ی رغم من تراجع . 

بة   احة المحصـولیة بنـس في 6.6و،في المائة3.8المـس
كـما التوالي،في الـماـئة لـكل منھـما على  4.9و،الـماـئة
في المائة28.8بنسبة زیادة الرفیعة  الذرة  نتاج  إسجل  

. في المائة6.7ومساحتھا المحصولیة زیادة بنسبة  

5.7یرجع ھذا النمو إلى تحســن مســتوى الغلة بنســبة  
ة،   اـئ ة،15.8في الـم اـئ ة8.8في الـم اـئ 20.7،في الـم

في المائة على التوالي، من جراء التوـسع في اـستخدام  
ـــنة والري  الحزم التقنـیة المتـكامـلة مـثل الـبذور المحســ

في برامج اإلرشاد الزراعي. التكمیلي والتوسع 

ة المنتـجة للقمح  دول العربـی ادة في اـل تركزت تـلك الزـی
، وسـجل إنتاج الشـعیر ةمثل مصـر والمغرب وسـوری

الزیادة المذكورة نظراً لتحـسن الغلة بـسبب التوـسع في 
ــناف المُ  ــنة ذات اإلنتاجیة المرتفعة  زراعة األصـ حسـ

ــب مع الظروف الب یئـیة  المـقاومة للجـفاف والتي تتـناســ
ت  ــجـل ة. وســ دول العربـی دة في اـل ــاـئ ة الســـ اخـی والمـن
ــیـل المطریـة األخرى والمرویـة تطورات  المحـاصــ

ـــكل )6) والـجدول رقم (3/5متـفاوـتة، الملحق ( والشــ
)1.(

) 6الجدول رقم (
) 2019-2018(نسب التغیر في اإلنتاج الزراعي  

)مئویةةنسب(

المساحة اإلنتاجالمحصول 
المساحة اإلنتاجالمحصول الغلة المحصولیة 

الغلة المحصولیة 

5.04.30.7البقولیات 5.10.34.7الحبوب 

39.013.822.1البذور الزیتیة 3.85.7-1.6(القمح)

2.8-1.44.3الخضروات 6.615.8-8.2(الشعیر)

2.40.8-1.6-الفواكھ 4.98.8-3.5(الذرة الشامیة) 

0.214.1-13.8األلیاف 28.86.720.7(الذرة الرفیعة) 
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).3/5المصدر: الملحق رقم (

یتضح مما سبق أن اإلنتاج الزراعي النباتي في الدول  
ناخیة بالظروف البیئیة والمُ العربیة یتأثر بدرجة كبیرة  

والـمائـیة من جـھة، وھطول األمـطار من حـیث مالئـمة  
ــتخدامھا من جھة أخرى.   كمیاتھا وتوزیعھا وكفاءة اس

ــكل حوالي   80یتمیز اإلنتاج النباتي المطري الذي یش
ات  ــاحـة المزروعـة بحـدة التقلـب ة من المســـ في المـاـئ
ــاحة واإلنتاج، وتدني وتقلب  ــنویة من حیث المسـ السـ
معدالت اإلنتاجیة مما ینعكس ســــلباً على مســــتویات  

األمن درجـة  الـدخـل الزراعي والتجـارة الزراعیـة و
الغذائي العربي.

اإلنتاجیة الزراعیة العربیة 
الزراعیـة في الـدول   ــي  تعتبر إنتـاجیـة األراضــ

ــر، التي تعتمـد   اء مصــ ــتثـن اســ ة، ـب اً على  العربـی كلـی
ـبالمـقارـنة مع اـلدول الـنامـیة،  ، مـتدنـیة  الزراـعة المروـیة

این  ة نظراً لتـب ل الزراعـی ـــی اصــ ك في معظم المـح وذـل
ــة   والمروی ــة  المطری ــة  الزراع في  ــة  الغل ــط  متوســ
كمحـصلة للتفاوت في األـسالیب والتطبیقات الزراعیة.  
ھــذه الظــاھرة، وھي  ــدر مجموعــة الحبوب  وتتصـــ
ــات  المســــــاح ــث  حی من  ــة  أھمی األكثر  ــة  المجموع

ــغلھـ  ة التي تشــ ــولـی ة  المحصــ ا االقتصـــــادـی ا وقیمتـھ
دول رقم ــح الـج ة. یوضــ ذائـی ة بعض )7(والـغ اجـی إنـت

في الدول العربیة بالمقارنة معالمحاصـــیل الزراعیة
األـخرى االقــاـلـیم  ــك  ـمـجـموعــات  ـتل ـحـققــت  ـحیــث   ،

اإلنتاجیة مســتویات واعدة وبصــفة خاصــة المطریة  
. ئةفي الما4.0في المائة و14.0منھا، وتراوحت بین  

نتــائج   ــارت  التطبیقیــة  أشـــ التي  البحوث والتجــارب 
الوطنیــة وتلــك أجرتھــا التجریبیــة  البحوث  محطــات 

الـدولیـة واإلقلیمیـة بـالتعـاون مع  التـابعـة للمنظمـات 
ة،  دول العربـی ة في اـل ة الوطنـی برامج البحوث الزراعـی

أن اإلنتاجیة الفعلیة لبعض المحاصـــیل الزراعیة  إلى
قد حققت زیادة تراوحت لمجموعة الحبوب واألعالف

ــة  35بین   ــائ الم ــة50وفي  ــائ الم تطبیق في  نتیجــة 
.التقانات المتطورة

ب  ة یتطـل دول العربـی اتي في اـل اج النـب إن تطویر اإلنـت
تكثیف الجھود في مجال التوســــع األفقي والرأســــي،  
وتعبـئة مزـید من الموارد الـمائـیة وتنمیتـھا ورفع كـفاءة  
اســتغاللھا، وتشــجیع االســتثمار في مجال اســتغالل 

ازات العلمیة  الموارد الزراعیة، واالســـتفادة من اإلنج
في مجال التقانة الحیویة.

اإلنتاج الحیواني 

ام   اج الحیواني خالل ـع ــیر تطورات اإلنـت 2019تشــ
حوالي   بلغ  نمو  ــدل  مع تحقیق  ــة  1.7إلى  ــائ الم في 

) 7الجدول رقم (
إنتاجیة بعص المحاصیل الزراعیة في الدول العربیة  

) 2019(بالمقارنة مع الدول األخرى
(كلغم/ ھكتار) 

الدول  
العربیة 

الدول  
اإلفریقیة 

الدول  
اآلسیویة 

الدول  
العالم األوروبیة 

1.7781.6224.2304.2444.069الحبوب
2.9852.8643.3853.9953.425(القمح)

1.4131.6992.0823.5472.951(الشعیر)
9467728641.712980البقولیات

20.0549.10030.03825.20318.811الخضروات
.2019المصدر: منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، بیانات الحاسب اآللي 

): تطور اإلنتاج الـزراعي من المحاصیل الزراعیة الرئیسة 1(الشكل 
)2019-2018(في الـدول العـربیـة 
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ام   ة مع ـع ارـن المـق ذا النمو 2018ـب ب ـھ ـــب . ویرجع ســ
داد   دوث أي تطورات في أـع دم ـح ــع إلى ـع المتواضــ

الـدول العربیـة 2019الثروة الحیوانیـة في عـام   في 
ــودان اـلذي یمتـلك حوالي  ــة مـثل الســ في  65الرئیســ

الـماـئة من إجـمالي األبـقار واألغـنام في اـلدول العربـیة. 
اج اللحوم  إوھو مـا أدى   ادة في إنـت ــع الزـی لى تواضــ

ان والتي بلغـت   ة و0.3الحمراء واأللـب 1.4في المـاـئ
اج اللحوم   ل حقق إنـت اـب المـق ة على التوالي. وـب اـئ في الـم

ــبة   ــاء والبیض زیادة بنسـ 3.9في المائة و3.7البیضـ
التوالي، نظراً النتشــار تربیة الدواجن  في المائة على

في الدول العربیة على نطاق تجاري واســع وفقاً لنظم 
الكبیر ال ــصاإلنتــاج  تعتمــد  متخصــ بینمــا  والمكثف. 

اـلرـعوي   ـــلوب  األســ ـعـلى  اـلـحـیواـنیــة  اـلـثروة  ـترـبیــة 
ــغیرة   ة الصــ دـی ة التقلـی ازات الزراعـی دي أو الحـی التقلـی

ــع في  ومـحدودـیة اإلمـكاـنات الـمادـیة على نـطاق   واســ
اللحوم   األبقــار من  إنتــاجیــة  الــدول العربیــة. وتعتبر 
ة مع  ارـن المـق ة منخفضـــــة ـب دول العربـی ان في اـل واأللـب
ــتوى إنـتاجـیة  اـلدول االخرى، إذ تبلغ حوالي ثـلث مســ
ــترالیا، وحوالي ربع إنتاجیة األبقار في   األبقار في اسـ

ة، وحوالي   ات المتحـدة األمریكـی ة  15الوالـی اـئ في الـم
ا في كل من أوروبا والدول النامیة.من مستواھ

ة وتحقیق   إن تطویر الثروة الحیوانـی من ـجاـنب آخر، ـف
ــتویات جـیدة من اإلنـتاج لمواجـھة الطـلب المتزاید  مســ

ھا یتطلب توفیر التـسھیالت للقطاع الخاص إلنـشاء یعل
ــة في اإلنتاج الحدیث،   ــص ــاریع الكبیرة المتخص المش

ــین الكفا ــحیة، وتحس ءة اإلنتاجیة وتوفیر الرعایة الص
مع  والخلط  التھجین  خالل  من  ــة  المحلی ــالالت  للســ
ة، وتطویر   الـی ة الـع اجـی ــالالت األخرى ذات اإلنـت الســ
وتنظیم اســتغالل المراعي الطبیعیة وحمایتھا، وإعادة  
ة   ــي على نظم التربـی ب مربي المواشــ درـی ل وـت أھـی ـت

الحدیثة.

اإلنتاج السمكي 

ــمكي في اـلدول الع ــادر اإلنـتاج الســ ربـیة  تتمیز مصــ
ــطحات المائیة  ــواحل البحریة والمس بالتنوع حیث الس

لى أن اإلنتاج إوالخزانات والـسدود. وتـشیر التقدیرات 
ملیون طن  5.8قد بلغ حوالي  2019الـسمكي في عام  

ادة بلـغت حوالي   ة مع 2.8أي بزـی ارـن المـق ة ـب اـئ في الـم
ام   اج حوالي  2018ـع ذا اإلنـت ل ـھ ـــك في  72.5. ویشــ

ــمكي المائة من الطاقة اإل نتاجیة. ویتفاوت اإلنتاج السـ
حسـب مجموعات الدول العربیة المنتجة، إذ بلغ إنتاج 
الدول المطلة على المحیط األطلسـي، حیث اإلمكانات 

ــة، حوالي   المرتفع ــة  ــاجی ــة من  48.1اإلنت ــائ الم في 
الــدول المطلــة على البحر   یلیھــا  اإلجمــالي،  اإلنتــاج 

ــط بحوالي   ة، ومن ثم ا37.4المتوســ دول  في المـاـئ ـل
ـبـحواـلي  اـلـعرب  وـبـحر  اـلـعرـبي  اـلـخـلـیج  ـعـلى  اـلـمـطلــة 

الــدول العربیــة 13.2 تعتبر  المــائــة. وبــالمقــابــل  في 
ــل   األق ــدي  الھن والمحیط  األحمر  البحر  ــة على  المطل

في الـماـئة من إجـمالي إنـتاج اـلدول  1.3نـتاـجاً بحوالي  إ
یــة ـعرـب ـحق،اـل ـل ـم ماـل (3/7(رـق رـقم  واـلجــدول   (8(
).2والشكل (

) 8الجدول رقم (
اإلنتاج السمكي للدول العربیة حسب األقالیم

)2010 ،2015 ،2018-2019 (

اإلقلیم
معدل النمو (%) اإلنتاج السمكي (ألف طن) 

20102015201820192010-20192018-2019

1,780.62,144.12,780.62,804.75.20.9المحیط األطلسي 

1,562.61,770.82,093.02,179.63.84.1البحر األبیض المتوسط 

639.8744.0727.4769.52.15.8الخلیج العربي وبحر العرب 

2.94.0-103.269.776.479.5البحر األحمر والمحیط الھندي 

4,086.24,728.65,677.45834.04.02.8اإلجمالي 

).3/7(المصدر: الملحق  
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).3/7المصدر: الملحق (

ــتوى الدول العربیة فرادى ــجل اإلنتاج ،  على مســ ســ
ام   ــمكي في ـع ام  2019الســ ة مع ـع ارـن المـق 2018ـب

الرئیسـة، تراوحت بین زیادة في بعض الدول المنتجة  
و0.7 المغرب  في  ــة  ــائ الم في  1.1في  ــة  ــائ الم في 

موریتانیا. بالمقابل سجل اإلنتاج تراجعاً في أربع دول  
ك   ا وذـل ان ولیبـی ة والبحرین ولبـن ــورـی ة ھي ســ عربـی

ة، 1.4بنســـــب تراوـحت بین   ــورـی ة في ســ اـئ في الـم
).3/7(الملحق ،في المائة في لیبیا25.9و

فرد من االنتاج الســمكي في  یتفاوت متوســط حصــة ال
ــنـة في  جكیلو321بینالـدول العربیـة،   رام في الســ

ا، و انـی ة في المغربجكیلو42موریـت ـــن ،رام في الســ
في  جكیلو  82و بین حوالي  عُ رام  8مــان، ویتراوح 
ــارات جكیلو19و اإلم كــل من  في  ــة  ــن الســ في  رام 

ــر،  رام في  جكیلو5و1بین  ووالبحرین وتونس ومص
مر والصومال لـسودان والعراق والقُ الـسنة في كل من ا

ــة   ــعودی والســ ــت  والكوی والجزائر  والیمن  وجیبوتي 
ل من كیلو،وقطر ا ینخفض إلى أـق د في  جكـم رام واـح

ویبلغ كل من سوریة واألردن ولیبیا ولبنان وفلسطین.
متوـسط اـستھالك الفرد من األـسماك في الدول العربیة 

رام في السنة.جكیلو13.7حوالي 

العربیة  الدول  في  السمكي  اإلنتاج  تطویر  یعترض 
عدداً من المعوقات تتمثل في ضعف االستثمار الموجھ 
لھذا القطاع، وضعف استخدام التقانات المتطورة في 

المدربة العمالة  في  والنقص  والمتخصصة،  الصید، 
ونقص  بالصید،  المرتبطة  األساسیة  البنى  وضعف 

السمكیــة، وضعـف واردــركة للمــالمسوحات المشت

ــغار   ــر لصـ ــویق وقنوات التمویل المیسـ خدمات التسـ
الصیادین.

التجارة الزراعیة العربیة
الصادرات الزراعیة

2018حققت الصـادرات الزراعیة العربیة خالل عام  
ادة   ة  زـی ـــب اـئة عن ـعام  1.8بنســ ، حـیث 2017في الـم

ملیــار دوالر، 29.8إلى  29.3ارتفعــت من حوالي  
في المائة  5.4متوســطة ســنویةمقابل زیادتھا بنســبة

. شكلت صادرات مصر  )2018-2010(خالل الفترة 
71واإلمارات والســعودیة والمغرب واألردن حوالي  

، إذ  2018في المائة من إجمالي قیمة الصـادرات لعام 
بین   قیمتھــا  ملیــار دوالر. كمــا 2.2و6.4تراوحــت 

مان زیادة بنســــبة  حققت كل من تونس وموریتانیا وعُ 
ا تراوـحت بین   ة. في  1.7و5.3صـــــادراتـھ اـئ في الـم

لیبیـا قیمـةحین تراجعـت   ــادرات في كـل من  الصـــ
والیمن والـصومال بنـسب  ةوفلـسطین والعراق وـسوری

ـــبب  في الـماـئة،  0.2إلى 6.7تراوـحت بین   وذـلك بســ
عزى ـسبب ـضعف  األحداث الداخلیة في ھذه الدول. ویُ 

لى جملة أســباب أھمھا اتســاع الھوة إنمو الصــادرات  
ــلع   ــتھالك، وازدیاد الطلب على الس بین اإلنتاج واالس
الغذائیة في األســـواق المحلیة نتیجة للزیادة الســـكانیة 
المرتفعة وتحـسن مـستوى المعیـشة لـشرائح مختلفة من  

كانال ات التصـدیر  ، یـس ـس ضـاف إلى ذلك ضـعف مؤـس
الزراعي، والمنافـسة الـشدیدة في األـسواق العالمیة من  
البنى  ــفــات والتكــالیف، وعــدم توفر  المواصــ حیــث 
ــعف اـلدعم   ــاـئل النـقل، وضــ الـخدمـیة المتطورة ووســ

الجدول  ،المـصدرةوالتـسھیالت التي تحظى بھا الـسلع
).3/8) والملحق رقم (9رقم (

األسماك في الدول العربیة): تطور إنتاج 2( الشكل
) 2019-2015و2010(

3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200

2010 2015 2016 2017 2018 2019

ألف طــن

64



لفصل الثالث: قطاع الزراعة والمیاه ا

64

ام   ة مع ـع ارـن المـق ذا النمو 2018ـب ب ـھ ـــب . ویرجع ســ
داد   دوث أي تطورات في أـع دم ـح ــع إلى ـع المتواضــ

الـدول العربیـة 2019الثروة الحیوانیـة في عـام   في 
ــودان اـلذي یمتـلك حوالي  ــة مـثل الســ في  65الرئیســ

الـماـئة من إجـمالي األبـقار واألغـنام في اـلدول العربـیة. 
اج اللحوم  إوھو مـا أدى   ادة في إنـت ــع الزـی لى تواضــ

ان والتي بلغـت   ة و0.3الحمراء واأللـب 1.4في المـاـئ
اج اللحوم   ل حقق إنـت اـب المـق ة على التوالي. وـب اـئ في الـم

ــبة   ــاء والبیض زیادة بنسـ 3.9في المائة و3.7البیضـ
التوالي، نظراً النتشــار تربیة الدواجن  في المائة على

في الدول العربیة على نطاق تجاري واســع وفقاً لنظم 
الكبیر ال ــصاإلنتــاج  تعتمــد  متخصــ بینمــا  والمكثف. 

اـلرـعوي   ـــلوب  األســ ـعـلى  اـلـحـیواـنیــة  اـلـثروة  ـترـبیــة 
ــغیرة   ة الصــ دـی ة التقلـی ازات الزراعـی دي أو الحـی التقلـی

ــع في  ومـحدودـیة اإلمـكاـنات الـمادـیة على نـطاق   واســ
اللحوم   األبقــار من  إنتــاجیــة  الــدول العربیــة. وتعتبر 
ة مع  ارـن المـق ة منخفضـــــة ـب دول العربـی ان في اـل واأللـب
ــتوى إنـتاجـیة  اـلدول االخرى، إذ تبلغ حوالي ثـلث مســ
ــترالیا، وحوالي ربع إنتاجیة األبقار في   األبقار في اسـ

ة، وحوالي   ات المتحـدة األمریكـی ة  15الوالـی اـئ في الـم
ا في كل من أوروبا والدول النامیة.من مستواھ

ة وتحقیق   إن تطویر الثروة الحیوانـی من ـجاـنب آخر، ـف
ــتویات جـیدة من اإلنـتاج لمواجـھة الطـلب المتزاید  مســ

ھا یتطلب توفیر التـسھیالت للقطاع الخاص إلنـشاء یعل
ــة في اإلنتاج الحدیث،   ــص ــاریع الكبیرة المتخص المش

ــین الكفا ــحیة، وتحس ءة اإلنتاجیة وتوفیر الرعایة الص
مع  والخلط  التھجین  خالل  من  ــة  المحلی ــالالت  للســ
ة، وتطویر   الـی ة الـع اجـی ــالالت األخرى ذات اإلنـت الســ
وتنظیم اســتغالل المراعي الطبیعیة وحمایتھا، وإعادة  
ة   ــي على نظم التربـی ب مربي المواشــ درـی ل وـت أھـی ـت

الحدیثة.

اإلنتاج السمكي 

ــمكي في اـلدول الع ــادر اإلنـتاج الســ ربـیة  تتمیز مصــ
ــطحات المائیة  ــواحل البحریة والمس بالتنوع حیث الس

لى أن اإلنتاج إوالخزانات والـسدود. وتـشیر التقدیرات 
ملیون طن  5.8قد بلغ حوالي  2019الـسمكي في عام  

ادة بلـغت حوالي   ة مع 2.8أي بزـی ارـن المـق ة ـب اـئ في الـم
ام   اج حوالي  2018ـع ذا اإلنـت ل ـھ ـــك في  72.5. ویشــ

ــمكي المائة من الطاقة اإل نتاجیة. ویتفاوت اإلنتاج السـ
حسـب مجموعات الدول العربیة المنتجة، إذ بلغ إنتاج 
الدول المطلة على المحیط األطلسـي، حیث اإلمكانات 

ــة، حوالي   المرتفع ــة  ــاجی ــة من  48.1اإلنت ــائ الم في 
الــدول المطلــة على البحر   یلیھــا  اإلجمــالي،  اإلنتــاج 

ــط بحوالي   ة، ومن ثم ا37.4المتوســ دول  في المـاـئ ـل
ـبـحواـلي  اـلـعرب  وـبـحر  اـلـعرـبي  اـلـخـلـیج  ـعـلى  اـلـمـطلــة 

الــدول العربیــة 13.2 تعتبر  المــائــة. وبــالمقــابــل  في 
ــل   األق ــدي  الھن والمحیط  األحمر  البحر  ــة على  المطل

في الـماـئة من إجـمالي إنـتاج اـلدول  1.3نـتاـجاً بحوالي  إ
یــة ـعرـب ـحق،اـل ـل ـم ماـل (3/7(رـق رـقم  واـلجــدول   (8(
).2والشكل (

) 8الجدول رقم (
اإلنتاج السمكي للدول العربیة حسب األقالیم

)2010 ،2015 ،2018-2019 (

اإلقلیم
معدل النمو (%) اإلنتاج السمكي (ألف طن) 

20102015201820192010-20192018-2019

1,780.62,144.12,780.62,804.75.20.9المحیط األطلسي 

1,562.61,770.82,093.02,179.63.84.1البحر األبیض المتوسط 

639.8744.0727.4769.52.15.8الخلیج العربي وبحر العرب 

2.94.0-103.269.776.479.5البحر األحمر والمحیط الھندي 

4,086.24,728.65,677.45834.04.02.8اإلجمالي 

).3/7(المصدر: الملحق  

الزراعة والمیاه الفصل الثالث: قطاع

65

).3/7المصدر: الملحق (

ــتوى الدول العربیة فرادى ــجل اإلنتاج ،  على مســ ســ
ام   ــمكي في ـع ام  2019الســ ة مع ـع ارـن المـق 2018ـب

الرئیسـة، تراوحت بین زیادة في بعض الدول المنتجة  
و0.7 المغرب  في  ــة  ــائ الم في  1.1في  ــة  ــائ الم في 

موریتانیا. بالمقابل سجل اإلنتاج تراجعاً في أربع دول  
ك   ا وذـل ان ولیبـی ة والبحرین ولبـن ــورـی ة ھي ســ عربـی

ة، 1.4بنســـــب تراوـحت بین   ــورـی ة في ســ اـئ في الـم
).3/7(الملحق ،في المائة في لیبیا25.9و

فرد من االنتاج الســمكي في  یتفاوت متوســط حصــة ال
ــنـة في  جكیلو321بینالـدول العربیـة،   رام في الســ

ا، و انـی ة في المغربجكیلو42موریـت ـــن ،رام في الســ
في  جكیلو  82و بین حوالي  عُ رام  8مــان، ویتراوح 
ــارات جكیلو19و اإلم كــل من  في  ــة  ــن الســ في  رام 

ــر،  رام في  جكیلو5و1بین  ووالبحرین وتونس ومص
مر والصومال لـسودان والعراق والقُ الـسنة في كل من ا

ــة   ــعودی والســ ــت  والكوی والجزائر  والیمن  وجیبوتي 
ل من كیلو،وقطر ا ینخفض إلى أـق د في  جكـم رام واـح

ویبلغ كل من سوریة واألردن ولیبیا ولبنان وفلسطین.
متوـسط اـستھالك الفرد من األـسماك في الدول العربیة 

رام في السنة.جكیلو13.7حوالي 

العربیة  الدول  في  السمكي  اإلنتاج  تطویر  یعترض 
عدداً من المعوقات تتمثل في ضعف االستثمار الموجھ 
لھذا القطاع، وضعف استخدام التقانات المتطورة في 

المدربة العمالة  في  والنقص  والمتخصصة،  الصید، 
ونقص  بالصید،  المرتبطة  األساسیة  البنى  وضعف 

السمكیــة، وضعـف واردــركة للمــالمسوحات المشت

ــغار   ــر لصـ ــویق وقنوات التمویل المیسـ خدمات التسـ
الصیادین.

التجارة الزراعیة العربیة
الصادرات الزراعیة

2018حققت الصـادرات الزراعیة العربیة خالل عام  
ادة   ة  زـی ـــب اـئة عن ـعام  1.8بنســ ، حـیث 2017في الـم

ملیــار دوالر، 29.8إلى  29.3ارتفعــت من حوالي  
في المائة  5.4متوســطة ســنویةمقابل زیادتھا بنســبة

. شكلت صادرات مصر  )2018-2010(خالل الفترة 
71واإلمارات والســعودیة والمغرب واألردن حوالي  

، إذ  2018في المائة من إجمالي قیمة الصـادرات لعام 
بین   قیمتھــا  ملیــار دوالر. كمــا 2.2و6.4تراوحــت 

مان زیادة بنســــبة  حققت كل من تونس وموریتانیا وعُ 
ا تراوـحت بین   ة. في  1.7و5.3صـــــادراتـھ اـئ في الـم

لیبیـا قیمـةحین تراجعـت   ــادرات في كـل من  الصـــ
والیمن والـصومال بنـسب  ةوفلـسطین والعراق وـسوری

ـــبب  في الـماـئة،  0.2إلى 6.7تراوـحت بین   وذـلك بســ
عزى ـسبب ـضعف  األحداث الداخلیة في ھذه الدول. ویُ 

لى جملة أســباب أھمھا اتســاع الھوة إنمو الصــادرات  
ــلع   ــتھالك، وازدیاد الطلب على الس بین اإلنتاج واالس
الغذائیة في األســـواق المحلیة نتیجة للزیادة الســـكانیة 
المرتفعة وتحـسن مـستوى المعیـشة لـشرائح مختلفة من  

كانال ات التصـدیر  ، یـس ـس ضـاف إلى ذلك ضـعف مؤـس
الزراعي، والمنافـسة الـشدیدة في األـسواق العالمیة من  
البنى  ــفــات والتكــالیف، وعــدم توفر  المواصــ حیــث 
ــعف اـلدعم   ــاـئل النـقل، وضــ الـخدمـیة المتطورة ووســ

الجدول  ،المـصدرةوالتـسھیالت التي تحظى بھا الـسلع
).3/8) والملحق رقم (9رقم (

األسماك في الدول العربیة): تطور إنتاج 2( الشكل
) 2019-2015و2010(
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الزراعیة الواردات  
ارب  ــتوى متـق ة على مســ ـحافـظت الواردات الزراعـی

حـیث ارتفـعت قیمتـھا من  2018-2017خالل ـعامي  
ة 92إلى حوالي91.6حوالي ـــب ار دوالر وبنســ ملـی

في الـماـئة، في حین بلـغت زـیادتـھا حوالي  0.4حوالي  
اـلـفـترة  4 ـخالل  اـلمــائــة  ــد  )2018-2010(ـفي  وق  .

ــر والجزائر   ــعودـیة ومصــ ــتحوذت ـكل من الســ اســ
ـــبة األكبر من   واإلـمارات ولبـنان والمغرب على النســ

69.6قیمـة الواردات، وبلغـت قیمـة وارداتھـا حوالي  
في المائة من إجمالي  75.7حوالي  ملیار دوالر تشكل  

قیمـة الواردات. وقـد تراجعـت الواردات في كـل من  

والیمن ولیبیا والصــومال وفلســطین بنســب  ةســوری
ة و6.2تتراوح بین   ة0.4في المـاـئ ك  ،في المـاـئ وذـل

ــار   ـــبب األـحداث اـلداخلـیة في تـلك اـلدول والحصــ بســ
ــطینیة. وقد   ــي الفلسـ والقیود على التجارة في األراضـ

ـلدول الخلیج  ت قیـمة واردات دول مجلس التـعاون  بلغـ 
ــكــل حوالي  39.1حوالي  العربیــة ملیــار دوالر تشــ

ة 42.5 ة الواردات الزراعـی الي قیـم ة من إجـم اـئ الـم .  ـب
ــتقر ال عند  دول العربیة للعجز التجاري الزراعي  واسـ
ــتوى   للعـام  2018عـام  فيملیـار دوالر62.2مســ

ث على التوالي، الجـدول رقم ( اـل الملحق رقم  ) و9الـث
).3والشكل ()3/8(

)3/8(المصدر: الملحق

ةسالصادرات من السلع الغذائیة الرئی
الغذائیة الرئیسة  ارتفعت الصادرات العربیة من السلع  

ة  2018خالل عـام   ـــب ث 4.4بنســ ة من حـی اـئ في الـم
في المائة من حیث كمیتھا، وبلغت  7.9قیمتھا وبنسبة  

وـقد تحقق ـھذا النمو للـعام  .ملـیار دوالر22.5حوالي  
تلـك  الثـاني على التوالي. وفي المقـابـل فقـد ارتفعـت 

ـــبة   ــادرات بنســ في الـماـئة من حـیث الكمـیة  5.2الصــ
ـــبة   في الـماـئة من حـیث القیـمة خالل الفترة 4.7وبنســ

ــة  )2010-2018( ـقـیم زیــادة  ـعن  ذلــك  ـنـتج  وقــد   .

) 9الجدول رقم (
) 2018-2015و2010(الصادرات والواردات الزراعیة العربیة

)دوالرار ملی(
معدل النمو السنوي % الصادرات والواردات الزراعیة 

201020152016201720182010-20182017-2018

19.56925.14228.49929.25129.7725.41.8الصادرات 

67.23985.09390.57691.61891.95740.4الواردات 

47.67059.95162.07762.36762.185صافي الواردات (العجز) 

29.129.531.531.932.4نسبة الصادرات إلى الواردات % 

.)3/8(المصدر: الملحق

ربیةالزراعیة العالصادرات والواردات): 3الشكل (
) 2018-2015و2010(
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في المائة والبذور  16.5صــــادرات الحبوب بنســــبة 
ــبة   ــبة 16.3الزیتیة بنس ــماك بنس 16في المائة واألس

ــبة   في المائة والســكر 12.6في المائة والبقولیات بنس
5.4بنســـبةسفي المائة والبطاط12.2الخام بنســـبة 

في  1.8و3.8في المائة والخضروات والفواكھ بنسبة 
المائة. وتمثل قیمة صــادرات الســلع الغذائیة الرئیســة  

في المائة من قیمة واردات ھذه السلع. 75.5حوالي 
ــة   ــلع الرئیس ــادرات الس ــعف قیمة ص ــتمر ض وقد اس

ضـــعف نســـبة :ھمھاألعقود متتالیة ألســـباب عدیدة 
ــص للتنمـیة ــتثـمار المخصــ الزراعـیة في خطط االســ

ــعف التنمیة و ــتثمار المواردض المتاحة،  الزراعیة  اس
وضــعف اإلنتاج واإلنتاجیة، والمنافســة الشــدیدة في  
األـسواق من حیث المواـصفات واألـسعار والتـسھیالت  

التي یفتقدھا المصدرون.

ةسالواردات من السلع الغذائیة الرئی
ئیـسة بین ارتفعت قیمة الواردات من الـسلع الغذائیة الر

74.1إلى  73.5من حوالي)  2018-2017(عـامي  
في  0.8حوالي ملیار دوالر وبنسـبة نمو بلغت حوالي 

اتـھا من حوالي   ملیون طن  142الـماـئة، وازدادت كمـی
ملیون طن وبنسـبة نمو بلغت حوالي  145إلى حوالي 

ــبة نمو  2.1 في  4.2في المائة. وذلك مقابل زیادة بنس
في المائة من  4.0المائة من حیث القیمة وبنســبة نمو

.  )2018-2010(خالل الفترة حیث الكمیة

ة عام  ســ قد شــكلت قیمة واردات الســلع الغذائیة الرئیو
ــة 80.5حوالي  2018 قیم ــالي  إجم ــة من  ــائ الم في 

الواردات الزراعیة، وذلك بسبب ارتفاع قیمة واردات  
الحبوب واللحوم والزیوت النـباتـیة واأللـبان ومنتـجاتـھا  

ــكـلت قیـمة وارداتـھا حوالي   ـئة  في الـما66.6حـیث شــ
من قیمة واردات السلع الغذائیة الرئیسة. 

یعود ـسبب تراجع قیمة الواردات الغذائیة الرئیسة عن  
زیادة اھتمام :ھمھاأعدة أســباب إلى  معدالتھا الســابقة  

ــة   الغــذائی ـــلع  الســ من  عــدد  إنتــاج  بزیــادة  الــدول 
ــة   الزیتی ــذور  والب والقمح  كــالحبوب  ــة  ــتراتیجی االســ

اـجات   ــروات لتلبـیة االحتـی المحلـیة والـحد من  والخضــ
لى جانب انخفاض أـسعار بعض السلع في  إاالـستیراد، 

السوق العالمیة، وتراجع الطلب على السلع في أسواق  
ــبب االضــطرابات الداخلیة   عدد من الدول العربیة بس

،والھجرة، وانتشــار الفقر وضــعف القدرة الشــرائیة 
).3/9) والملحق رقم (10الجدول رقم (

التجارة العربیة البینیة 
ة   ارة الزراعـی الي التـج ة بین تراجع إجـم ة البینـی العربـی

ملیــار دوالر 36من حوالي  2018و2017عــامي  
في المائة.  1.5ة  ملیار دوالر وبنـسب35.5إلى حوالي 

في المائة،  3.1كما تراجعت الصـادرات البینیة بنـسبة 
وـحافـظت الواردات البینـیة على قیمتـھا. وخالل الفترة 

تراجعت قیمة الواردات البینیة بنسبة )2015-2018(
ــادرات البینیة 0.2 ــت قیمة الصـ في المائة، وانخفضـ

في المائة وتراجع إجمالي التجارة البینیة 0.3بنســـبة  
ة   ـــب ة  0.2بنســ ارة الزراعـی ت التـج ــكـل ة. شــ اـئ في الـم

في المـائـة من إجمـالي  29.1العربیـة البینیـة حوالي  
. وقد اســتحوذت 2018التجارة الزراعیة العربیة عام 

على  مان  ألردن وعُ اإلمارات والســـعودیة ومصـــر وا
قیمة ب2018الجزء األكبر من الصــادرات البینیة عام 

ملـیار دوالر. كـما 1.2ملـیار دوالر و3.8تتراوح بین  
في الـماـئة  10.9ازدادت قیـمة واردات العراق حوالي  

ان  وعُ  ان  4.1ـم ة ولبـن اـئ ا 3.7في الـم ة ولیبـی اـئ في الـم
2.2في المائة والكویت 2.6في المائة ومصــــر 3.1

في المائة. في حین تراجعت 2.1ي المائة وفلسـطین ف
مر بنســبة في المائة والقُ 20واردات ســوریة بنســبة  

ــبة 16.7 ــودان بنســ في المائة  13.5في المائة والســ
في  7.8في المائة والمغرب بنسـبة  7.9بنسـبة  والیمن

في المائة وموریتانیا بنســبة 4.2المائة وتونس بنســبة  
ة واال2.4 ة  مـاراتفي المـاـئ ـــب ة 2.3بنســ في المـاـئ

في المائة.1.7والجزائر بنسبة 
یعود ضــعف التجارة البینیة العربیة إلى أســباب عدة،  
أھمھا تأثیر الســـیاســـات الزراعیة القطریة وضـــعف 
برامج التكامل الزراعي العربي، ومحدودیة االـستفادة 
بیة لكل دولة،   من التنوع البیئي الواـسع والمیزات النـس

ــعف منظ ــة  وضــ ــدیر لمواجھة المنافســ ومات التصــ
ــواق. ویمثل إطالق منطقة  ــلع في األسـ ــدیدة للسـ الشـ
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الزراعیة الواردات  
ارب  ــتوى متـق ة على مســ ـحافـظت الواردات الزراعـی

حـیث ارتفـعت قیمتـھا من  2018-2017خالل ـعامي  
ة 92إلى حوالي91.6حوالي ـــب ار دوالر وبنســ ملـی

في الـماـئة، في حین بلـغت زـیادتـھا حوالي  0.4حوالي  
اـلـفـترة  4 ـخالل  اـلمــائــة  ــد  )2018-2010(ـفي  وق  .

ــر والجزائر   ــعودـیة ومصــ ــتحوذت ـكل من الســ اســ
ـــبة األكبر من   واإلـمارات ولبـنان والمغرب على النســ

69.6قیمـة الواردات، وبلغـت قیمـة وارداتھـا حوالي  
في المائة من إجمالي  75.7حوالي  ملیار دوالر تشكل  

قیمـة الواردات. وقـد تراجعـت الواردات في كـل من  

والیمن ولیبیا والصــومال وفلســطین بنســب  ةســوری
ة و6.2تتراوح بین   ة0.4في المـاـئ ك  ،في المـاـئ وذـل

ــار   ـــبب األـحداث اـلداخلـیة في تـلك اـلدول والحصــ بســ
ــطینیة. وقد   ــي الفلسـ والقیود على التجارة في األراضـ

ـلدول الخلیج  ت قیـمة واردات دول مجلس التـعاون  بلغـ 
ــكــل حوالي  39.1حوالي  العربیــة ملیــار دوالر تشــ

ة 42.5 ة الواردات الزراعـی الي قیـم ة من إجـم اـئ الـم .  ـب
ــتقر ال عند  دول العربیة للعجز التجاري الزراعي  واسـ
ــتوى   للعـام  2018عـام  فيملیـار دوالر62.2مســ

ث على التوالي، الجـدول رقم ( اـل الملحق رقم  ) و9الـث
).3والشكل ()3/8(

)3/8(المصدر: الملحق

ةسالصادرات من السلع الغذائیة الرئی
الغذائیة الرئیسة  ارتفعت الصادرات العربیة من السلع  

ة  2018خالل عـام   ـــب ث 4.4بنســ ة من حـی اـئ في الـم
في المائة من حیث كمیتھا، وبلغت  7.9قیمتھا وبنسبة  

وـقد تحقق ـھذا النمو للـعام  .ملـیار دوالر22.5حوالي  
تلـك  الثـاني على التوالي. وفي المقـابـل فقـد ارتفعـت 

ـــبة   ــادرات بنســ في الـماـئة من حـیث الكمـیة  5.2الصــ
ـــبة   في الـماـئة من حـیث القیـمة خالل الفترة 4.7وبنســ

ــة  )2010-2018( ـقـیم زیــادة  ـعن  ذلــك  ـنـتج  وقــد   .

) 9الجدول رقم (
) 2018-2015و2010(الصادرات والواردات الزراعیة العربیة

)دوالرار ملی(
معدل النمو السنوي % الصادرات والواردات الزراعیة 

201020152016201720182010-20182017-2018

19.56925.14228.49929.25129.7725.41.8الصادرات 

67.23985.09390.57691.61891.95740.4الواردات 

47.67059.95162.07762.36762.185صافي الواردات (العجز) 

29.129.531.531.932.4نسبة الصادرات إلى الواردات % 

.)3/8(المصدر: الملحق

ربیةالزراعیة العالصادرات والواردات): 3الشكل (
) 2018-2015و2010(
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في المائة والبذور  16.5صــــادرات الحبوب بنســــبة 
ــبة   ــبة 16.3الزیتیة بنس ــماك بنس 16في المائة واألس

ــبة   في المائة والســكر 12.6في المائة والبقولیات بنس
5.4بنســـبةسفي المائة والبطاط12.2الخام بنســـبة 

في  1.8و3.8في المائة والخضروات والفواكھ بنسبة 
المائة. وتمثل قیمة صــادرات الســلع الغذائیة الرئیســة  

في المائة من قیمة واردات ھذه السلع. 75.5حوالي 
ــة   ــلع الرئیس ــادرات الس ــعف قیمة ص ــتمر ض وقد اس

ضـــعف نســـبة :ھمھاألعقود متتالیة ألســـباب عدیدة 
ــص للتنمـیة ــتثـمار المخصــ الزراعـیة في خطط االســ

ــعف التنمیة و ــتثمار المواردض المتاحة،  الزراعیة  اس
وضــعف اإلنتاج واإلنتاجیة، والمنافســة الشــدیدة في  
األـسواق من حیث المواـصفات واألـسعار والتـسھیالت  

التي یفتقدھا المصدرون.

ةسالواردات من السلع الغذائیة الرئی
ئیـسة بین ارتفعت قیمة الواردات من الـسلع الغذائیة الر

74.1إلى  73.5من حوالي)  2018-2017(عـامي  
في  0.8حوالي ملیار دوالر وبنسـبة نمو بلغت حوالي 

اتـھا من حوالي   ملیون طن  142الـماـئة، وازدادت كمـی
ملیون طن وبنسـبة نمو بلغت حوالي  145إلى حوالي 

ــبة نمو  2.1 في  4.2في المائة. وذلك مقابل زیادة بنس
في المائة من  4.0المائة من حیث القیمة وبنســبة نمو

.  )2018-2010(خالل الفترة حیث الكمیة

ة عام  ســ قد شــكلت قیمة واردات الســلع الغذائیة الرئیو
ــة 80.5حوالي  2018 قیم ــالي  إجم ــة من  ــائ الم في 

الواردات الزراعیة، وذلك بسبب ارتفاع قیمة واردات  
الحبوب واللحوم والزیوت النـباتـیة واأللـبان ومنتـجاتـھا  

ــكـلت قیـمة وارداتـھا حوالي   ـئة  في الـما66.6حـیث شــ
من قیمة واردات السلع الغذائیة الرئیسة. 

یعود ـسبب تراجع قیمة الواردات الغذائیة الرئیسة عن  
زیادة اھتمام :ھمھاأعدة أســباب إلى  معدالتھا الســابقة  

ــة   الغــذائی ـــلع  الســ من  عــدد  إنتــاج  بزیــادة  الــدول 
ــة   الزیتی ــذور  والب والقمح  كــالحبوب  ــة  ــتراتیجی االســ

اـجات   ــروات لتلبـیة االحتـی المحلـیة والـحد من  والخضــ
لى جانب انخفاض أـسعار بعض السلع في  إاالـستیراد، 

السوق العالمیة، وتراجع الطلب على السلع في أسواق  
ــبب االضــطرابات الداخلیة   عدد من الدول العربیة بس

،والھجرة، وانتشــار الفقر وضــعف القدرة الشــرائیة 
).3/9) والملحق رقم (10الجدول رقم (

التجارة العربیة البینیة 
ة   ارة الزراعـی الي التـج ة بین تراجع إجـم ة البینـی العربـی

ملیــار دوالر 36من حوالي  2018و2017عــامي  
في المائة.  1.5ة  ملیار دوالر وبنـسب35.5إلى حوالي 

في المائة،  3.1كما تراجعت الصـادرات البینیة بنـسبة 
وـحافـظت الواردات البینـیة على قیمتـھا. وخالل الفترة 

تراجعت قیمة الواردات البینیة بنسبة )2015-2018(
ــادرات البینیة 0.2 ــت قیمة الصـ في المائة، وانخفضـ

في المائة وتراجع إجمالي التجارة البینیة 0.3بنســـبة  
ة   ـــب ة  0.2بنســ ارة الزراعـی ت التـج ــكـل ة. شــ اـئ في الـم

في المـائـة من إجمـالي  29.1العربیـة البینیـة حوالي  
. وقد اســتحوذت 2018التجارة الزراعیة العربیة عام 

على  مان  ألردن وعُ اإلمارات والســـعودیة ومصـــر وا
قیمة ب2018الجزء األكبر من الصــادرات البینیة عام 

ملـیار دوالر. كـما 1.2ملـیار دوالر و3.8تتراوح بین  
في الـماـئة  10.9ازدادت قیـمة واردات العراق حوالي  

ان  وعُ  ان  4.1ـم ة ولبـن اـئ ا 3.7في الـم ة ولیبـی اـئ في الـم
2.2في المائة والكویت 2.6في المائة ومصــــر 3.1

في المائة. في حین تراجعت 2.1ي المائة وفلسـطین ف
مر بنســبة في المائة والقُ 20واردات ســوریة بنســبة  

ــبة 16.7 ــودان بنســ في المائة  13.5في المائة والســ
في  7.8في المائة والمغرب بنسـبة  7.9بنسـبة  والیمن

في المائة وموریتانیا بنســبة 4.2المائة وتونس بنســبة  
ة واال2.4 ة  مـاراتفي المـاـئ ـــب ة 2.3بنســ في المـاـئ

في المائة.1.7والجزائر بنسبة 
یعود ضــعف التجارة البینیة العربیة إلى أســباب عدة،  
أھمھا تأثیر الســـیاســـات الزراعیة القطریة وضـــعف 
برامج التكامل الزراعي العربي، ومحدودیة االـستفادة 
بیة لكل دولة،   من التنوع البیئي الواـسع والمیزات النـس

ــعف منظ ــة  وضــ ــدیر لمواجھة المنافســ ومات التصــ
ــواق. ویمثل إطالق منطقة  ــلع في األسـ ــدیدة للسـ الشـ

)10(الجدول رقم 
نسبة التغیر في الواردات من السلع الغذائیة األساسیة 

)2017-2018 (
)مئویةةنسب(
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في المائة. وقد ـشملت المجموعة   76.4واللحوم بنـسبة 
ــلع العجز الـغذائي وهي البقولـيات والزيوت   الـثالـثة ســ
كر والحبوب والقمح، وقد حققت نسـب  والشـحوم والـس

اء   اـئة و  50.9في الـماـئة و  59.1اكتـف في    38.4في الـم
في المــائــة، على   37.7في المــائــة و  37.9المــائــة و

ــع البرامج والخطط   ــتدعي وضــ التوالي. وهو ما يســ
ــذاتي ال ــاء  االكتف ــات   لتعزيز  المقوم توفرت  ــا  ــالم ط

  ).3/11الملحق رقم (  ،االقتصادية لذلك

  السياسات الزراعية واألمن الغذائي
ــراً  يرتبط تحقيق األمن الغذائي العربي ارتباطاً مباشــ

ية والتنســيق المشــترك الســتثمار  بالســياســات الزراع
اً   اـم ة اهتـم دول العربـي ت اـل د أوـل الموارد المتوفرة. وـق
بالقطاع الزراعي ووضعت الخطط لزيادة إنتاج السلع  
ت على تحرير القطـاع الزراعي من  ة، وعمـل الغـذائـي
التخطيط المركزي، وتحرير أســعار الســلع الزراعية  

مار  ورفع الدعم، وأـصدرت التـشريعات لتـشجع االـستث
عملت . كما الزراعي، وألغت الرســــوم والضــــرائب

على توفير مســــتلزمات اإلنتاج والقروض الميســــرة  
ــجيع  دـيد من االجراءات لتشــ للمزارعين واتـخذت الـع
التصـدير، وقامت بإنشـاء السـدود ومشـروعات الري 
ــنيع الزراعي.   ت في التصــ ـــع ة وتوســ والبنى التحتـي

ة التـجارة الحر ة العربـية وأطلـقت اـلدول العربـية منطـق
الكبرى التي وفرت الفرص النسـياب السـلع الزراعية  
المــاليــة واإلداريــة   القيود  العربيــة ورفع  الــدول  بين 
ة  ة مع المجموـع ــراـك ا في شــ ـــه ل بعضــ ا، ودـخ عنـه
ــارة   التج ــة  منظم إلى  البعض  ــم  وانضــ ــة،  األوروبي

  العالمية.
ذه اإلجراءات ة ـه الرغم من أهمـي ــتوى   ،ـب إال أن مســ

ــتوى  ــن في مســ لم يبلغ من الغذائي العربي األالتحســ
، بسـبب تزاحم األولويات التنموية  المسـتوى المطلوب

ــتيراد و ـــكان    األـغذـية  زـيادة اســ لتلبـية احتـياـجات الســ
  .المتزايدة

ــعف اإلمكانات،   ــاع وضـ ــة األوضـ ــاشـ وظهرت هشـ
وغياب العمل العربي المشــترك في مواجهة األزمات  
ة  ة األزـم ا حـدث خالل مواجـه ة، كـم ة الطـارـئ ذائـي الـغ

شحت في األسواق  ، حيث  2008المالية والغذائية عام  
ا،   ارـه ـــع ة وتضــــاعـفت أســ ذائـي ــلع الـغ ـعدد من الســ

ــررتو ــعة من  تض ــية لقطاعات واس األحوال المعيش
   األسر في الريف.

عربية الزراعية  ال  اتـسياـسال ـضعفوقد تبين بوـضوح  
عام يعتمد قواعد   طارإل  والحاجة الماســة مشــتركة،ال

رية والعلمية   تثمار الموارد الزراعية والبـش محددة الـس
قواعد راسـخة لالسـتثمار  وإرسـاءوالمالية الضـخمة،  

 عدداً منمن الغذائي. كما تبين أن تحقيق األلالزراعي  
الدول العربية ال توجد فيها ســياســات زراعية مؤطرة  
بخطط وزمن محدد. وعلى مســـتوى األقاليم ال يتوفر  

لتنسـيق بين دول حوض النيل أو دول حوض الفرات ا
العربي لمواج ــايــا ودجلــة، أو دول الغرب  هــة قضـــ

  زراعية ومائية مشتركة.
ياـسة زراعية عربية بناءة  تنـسيقيفرض هذا الواقع   ـس

تحدد أولويات التنمية، وترـصد االـستثمارات الالزمة، 
وتضـع الخطط والبرامج المنبثقة عن هذه السـياسـات،  

 ً ـــطة األـجل، ويتم   وتـحدد لـها أـهداـفا ــيرة ومتوســ قصــ
ا ة لـه دورـي ات اـل ب   ،إجراء المراجـع ث أســـــالـي دـي وتـح

االســــتثمار الزراعي، وإدخال برامج التحول الرقمي 
ــار التقنيات المحمولة    في ــتفادة من انتش الزراعة لالس

وخدمات االـستـشعار عن بعد لتيـسير تعميم المعلومات  
  وتبسـيط سـالسـل اإلمداد وخفض التكاليف التشـغيلية، 

) رقم  من   ))1(اإلطــار  ــة  العربي ــدول  ال تتمكن  لكي 
اسـتثمار كافة الموارد المتوفرة بكفاءة، وزيادة اإلنتاج  

ــحيحة التي تحيط بها  واإلنتاجية ووقف هدر المياه الش
ــذاـئي   اـلغ األـمن  وـتـحـقـيق  ــة،  ــاـثل م ــة  ـمي ـي إـقـل ــار  أـخط

  واالستقرار االجتماعي.

  التعاون العربي في مجال األمن الغذائي
تتوفر في المنطقـة العربيـة وبيئـاتهـا المتعـددة كـافـة 
  مقومات التكامل بشــكل ليس له مثيل في مناطق العالم 

ـجـغراألـخرى اـل ــا  ه ـع ـموـق ـيوـفر  ــث  ـحي ــاالً ،  ـمج اـفي 
اقتصــادياً مرموقا، وترتبط شــعوبها بروابط اجتماعية 
ــتى المجاالت، في   عميقة توفر المجال للتعاون في شــ

مليون نسـمة وتتمتع  420منطقة يتجاوز عدد سـكانها 
ــكانية الفريدة، و ــوبة والحيوية السـ توفر فيها  تبالخصـ

ــتثمر أقل من  ــي زراعية يسـ موارد هائلة، من أراضـ
ــفهـا، وميـاه ي ــفهـا، وكفـاءات علميـة نصــ هـدر نصــ

واقتصـادية وزراعية، وموارد مالية ضـخمة. ويحتاج 
 اســتغالل هذه الميزات الفريدة إلى نظرة اســتراتيجية

  .المنطقة العربية في تحوالً تحدث 
ومن منظور هـذا الواقع عملـت الـدول العربيـة على 
إصــدار قرارات وتشــكيل مؤســســات لبناء منظومة 
التكامل العربي منذ منتصـــف القرن الماضـــي، وذلك  

إقــامــة هيئــات   ــتركــة  عبر  الوحــدة  مشــ مثــل مجلس 
ــترـكة  ــوق العربـية المشــ ــادـية العربـية والســ االقتصــ
ــاء   بــإنشـــ قــامــت  كمــا  العربي.  الجمركي  واالتحــاد 

ت متخصــصــة بالتنمية الزراعية، كالمنظمة مؤســســا
ــات   العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراس
ــي الـقاحـلة، والهيـئة العربية  المـناطق الـجافة واألراضــ
ــتثمار الزراعي، والشــركة العربية لتنمية الثروة   لالس
وأـقرت  ــاك.  ــم ـلألســ اـلـعرـبي  ــاد  واالـتح ــة،  اـلـحـيواـني

لفصل الثالث: قطاع الزراعة والمياه ا  

68 
 

ة الحرة الكبرى   ارة العربـي ادة حجم    فرصـــــةً التـج لزـي
التجارة الزراعية البينية خـصوـصاً في ـضوء مجاالت  

أوسـع للتجارة بسـبب قرب األسـواق وخفض وأفضـل  
ــة   التكــاليف، المنطق في  ــة  ــذائي الغ ــاط  األنم ــل  ــاث وتم

  .)3/10، الملحق رقم (بيةالعر

 األمن الغذائي العربي 
  الفجوة الغذائية 

ملـيار دوالر   33.6بلـغت قيـمة الفجوة الـغذائـية حوالي  
في الـماـئة عن ـعام   3.2ـبانخـفاض حوالي    2018ـعام  

ــبة  زايد ت  بالمقابل. 2017  في المائة 1.7ت قيمتها بنسـ
 ً ــنويا . ولم تتغير بنـية )2018-2010(  خالل الفترة  ســ

ــيين اضــ دين الـم ة خالل العـق ذائـي إذ بلـغت   ،الفجوة الـغ
مليار دوالر تشـــكل  20.8قيمة فجوة الحبوب حوالي  

الغــذائيــة،   61.8حوالي   في المــائــة من قيمــة الفجوة 
ار دوالر أي   9.5وبلـغت قيـمة فجوة القمح حوالي   ملـي

بة   28.3في المائة من قيمة فجوة الحبوب و 45.7بنـس
اـئة من قيـمة الفجوة ا بلـغت قيـمة    في الـم ة. كـم الـي اإلجـم

ـحواـلي   ـــكر  الســ واـلزـيوت    9.3ـفـجوة  ــة،  ــائ اـلم ـفي 
ــحوم حوالي   الفجوة    3.8والشــ قيمــة  في المــائــة من 

ام  اإل ة الفجوة في ـع ة. في حين انخفضـــــت قيـم الـي جـم
في البقوليات بنســـبة  2017بالمقارنة مع عام   2018
ــبة 25.5 ــماك بنس في المائة،  18.8  في المائة، واألس

بة والخضـروات   بة  11.9بنـس في المائة، والفواكه بنـس
اض في قيمـة الفجوة   56.3 ة. ويعود االنخـف في المـاـئ

ــلع الزراعـية   انخـفاض قيـمة الواردات    لىإلبعض الســ
حداث الداخلية،  منها في بعض الدول العربية بسبب األ

ــواق العالميةألى جانب انخفاض  إ ــعارها في األسـ ، سـ
  .)4( والشكل )3/11( الملحق رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

) 11/ 3المصدر: الملحق رقم (

ــاعف  بقـياس مـعدالت تغير الفجوة الـغذائـية يتبين تضــ
ــتمرار 1990  قيمتهـا مرات عـديـدة بعـد عـام ، واســ

ــب متـفاوـتة   . يعود ذـلك 2015ـعام    حتىزـيادتـها بنســ
إلى تقليدية أسـاليب االسـتثمار الزراعي، وتدني كفاءة  
ــعف برامج تنمـية الريف للـحد من هجرة  الري، وضــ
العمالة الزراعية، وتركز االســتثمارات في القطاعات 
ــتخـدام  ــعف اســ ة األكثر جـدوى، وضــ االقتصـــــادـي

  ية.مخرجات البحوث الزراع

  االكتفاء الذاتي العربي 
الزراعي   اإلنتــاج  بين معــدالت  الفجوة  ــع  توســ أدى 
بة  تمر في نـس لع الغذائية إلى تراجع مـس تهالك الـس واـس

ذاتي. ففي ـعام   اء اـل ة   2018االكتـف ـــب انخفضــــت نســ
ة   ـــب اء من الحبوب بنســ اـئة، والقمح    3.9االكتـف في الـم

المائة، في   4.8في المائة، والسـكر بنسـبة  1.7بنسـبة 
ـــبة    األلـبان  في الـماـئة، وـحافـظت  0.5والبقولـيات بنســ

ــتويـات االكتفــاء  ومنتجــاتهــا منهــا.    الـذاتي  على مســ
ـــبة االكتـفاء اـلذاتي من   الزيوت اللحوم و  وارتفـعت نســ

بة  حوم بنـس بة في المائة و 2.2والـش  في المائة 1.1بنـس
  .  على التوالي

ة من حـيث  ذائـي ــلع الـغ ــتوى توزيع الســ ا على مســ أـم
ـفاء اـلذاتي، نـجد أن المجموـعة األولى التي حقـقت  االكت

اكتفاًء ذاتياً عالياً وفائـضاً للتـصدير قد ـشملت األـسماك  
في   102.8في المائة والفواكه بنســبة  111.5بنســبة 

بة   في المائة واأللبان   101.2المائة والخضـروات بنـس
ـــبة   ـــبة  في الـماـئة    98.2بنســ في    97والبـطاطس بنســ

ال الثــانيــة  أمــا المجموعــة  تي حققــت اكتفــاًء  المــائــة. 
ــبة   ــملت البيض بنسـ ــطاً فقد شـ في المائة  83.8متوسـ
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في المائة. وقد ـشملت المجموعة   76.4واللحوم بنـسبة 
ــلع العجز الـغذائي وهي البقولـيات والزيوت   الـثالـثة ســ
كر والحبوب والقمح، وقد حققت نسـب  والشـحوم والـس

اء   اـئة و  50.9في الـماـئة و  59.1اكتـف في    38.4في الـم
في المــائــة، على   37.7في المــائــة و  37.9المــائــة و

ــع البرامج والخطط   ــتدعي وضــ التوالي. وهو ما يســ
ــذاتي ال ــاء  االكتف ــات   لتعزيز  المقوم توفرت  ــا  ــالم ط

  ).3/11الملحق رقم (  ،االقتصادية لذلك

  السياسات الزراعية واألمن الغذائي
ــراً  يرتبط تحقيق األمن الغذائي العربي ارتباطاً مباشــ

ية والتنســيق المشــترك الســتثمار  بالســياســات الزراع
اً   اـم ة اهتـم دول العربـي ت اـل د أوـل الموارد المتوفرة. وـق
بالقطاع الزراعي ووضعت الخطط لزيادة إنتاج السلع  
ت على تحرير القطـاع الزراعي من  ة، وعمـل الغـذائـي
التخطيط المركزي، وتحرير أســعار الســلع الزراعية  

مار  ورفع الدعم، وأـصدرت التـشريعات لتـشجع االـستث
عملت . كما الزراعي، وألغت الرســــوم والضــــرائب

على توفير مســــتلزمات اإلنتاج والقروض الميســــرة  
ــجيع  دـيد من االجراءات لتشــ للمزارعين واتـخذت الـع
التصـدير، وقامت بإنشـاء السـدود ومشـروعات الري 
ــنيع الزراعي.   ت في التصــ ـــع ة وتوســ والبنى التحتـي

ة التـجارة الحر ة العربـية وأطلـقت اـلدول العربـية منطـق
الكبرى التي وفرت الفرص النسـياب السـلع الزراعية  
المــاليــة واإلداريــة   القيود  العربيــة ورفع  الــدول  بين 
ة  ة مع المجموـع ــراـك ا في شــ ـــه ل بعضــ ا، ودـخ عنـه
ــارة   التج ــة  منظم إلى  البعض  ــم  وانضــ ــة،  األوروبي

  العالمية.
ذه اإلجراءات ة ـه الرغم من أهمـي ــتوى   ،ـب إال أن مســ

ــتوى  ــن في مســ لم يبلغ من الغذائي العربي األالتحســ
، بسـبب تزاحم األولويات التنموية  المسـتوى المطلوب

ــتيراد و ـــكان    األـغذـية  زـيادة اســ لتلبـية احتـياـجات الســ
  .المتزايدة

ــعف اإلمكانات،   ــاع وضـ ــة األوضـ ــاشـ وظهرت هشـ
وغياب العمل العربي المشــترك في مواجهة األزمات  
ة  ة األزـم دث خالل مواجـه ا ـح ة، كـم ة الطـارـئ ذائـي الـغ

شحت في األسواق  ، حيث  2008المالية والغذائية عام  
ا،   ارـه ـــع ة وتضــــاعـفت أســ ذائـي ــلع الـغ ـعدد من الســ

ــررتو ــعة من  تض ــية لقطاعات واس األحوال المعيش
   األسر في الريف.

عربية الزراعية  ال  اتـسياـسال ـضعفوقد تبين بوـضوح  
عام يعتمد قواعد   طارإل  والحاجة الماســة مشــتركة،ال

رية والعلمية   تثمار الموارد الزراعية والبـش محددة الـس
قواعد راسـخة لالسـتثمار  وإرسـاءوالمالية الضـخمة،  

 عدداً منمن الغذائي. كما تبين أن تحقيق األلالزراعي  
الدول العربية ال توجد فيها ســياســات زراعية مؤطرة  
بخطط وزمن محدد. وعلى مســـتوى األقاليم ال يتوفر  

لتنسـيق بين دول حوض النيل أو دول حوض الفرات ا
العربي لمواج ــايــا ودجلــة، أو دول الغرب  هــة قضـــ

  زراعية ومائية مشتركة.
ياـسة زراعية عربية بناءة  تنـسيقيفرض هذا الواقع   ـس

تحدد أولويات التنمية، وترـصد االـستثمارات الالزمة، 
وتضـع الخطط والبرامج المنبثقة عن هذه السـياسـات،  

 ً ـــطة األـجل، ويتم   وتـحدد لـها أـهداـفا ــيرة ومتوســ قصــ
ا ة لـه دورـي ات اـل ب   ،إجراء المراجـع ث أســـــالـي دـي وتـح

االســــتثمار الزراعي، وإدخال برامج التحول الرقمي 
ــار التقنيات المحمولة    في ــتفادة من انتش الزراعة لالس

وخدمات االـستـشعار عن بعد لتيـسير تعميم المعلومات  
  وتبسـيط سـالسـل اإلمداد وخفض التكاليف التشـغيلية، 

) رقم  من   ))1(اإلطــار  ــة  العربي ــدول  ال تتمكن  لكي 
اسـتثمار كافة الموارد المتوفرة بكفاءة، وزيادة اإلنتاج  

ــحيحة التي تحيط بها  واإلنتاجية ووقف هدر المياه الش
ــذاـئي   اـلغ األـمن  وـتـحـقـيق  ــة،  ــاـثل م ــة  ـمي ـي إـقـل ــار  أـخط

  واالستقرار االجتماعي.

  التعاون العربي في مجال األمن الغذائي
تتوفر في المنطقـة العربيـة وبيئـاتهـا المتعـددة كـافـة 
  مقومات التكامل بشــكل ليس له مثيل في مناطق العالم 

ـجـغراألـخرى اـل ــا  ه ـع ـموـق ـيوـفر  ــث  ـحي ــاالً ،  ـمج اـفي 
اقتصــادياً مرموقا، وترتبط شــعوبها بروابط اجتماعية 
ــتى المجاالت، في   عميقة توفر المجال للتعاون في شــ

مليون نسـمة وتتمتع  420منطقة يتجاوز عدد سـكانها 
ــكانية الفريدة، و ــوبة والحيوية السـ توفر فيها  تبالخصـ

ــتثمر أقل من  ــي زراعية يسـ موارد هائلة، من أراضـ
ــفهـا، وميـاه ي ــفهـا، وكفـاءات علميـة نصــ هـدر نصــ

واقتصـادية وزراعية، وموارد مالية ضـخمة. ويحتاج 
 اســتغالل هذه الميزات الفريدة إلى نظرة اســتراتيجية

  .المنطقة العربية في تحوالً تحدث 
ومن منظور هـذا الواقع عملـت الـدول العربيـة على 
إصــدار قرارات وتشــكيل مؤســســات لبناء منظومة 
التكامل العربي منذ منتصـــف القرن الماضـــي، وذلك  

إقــامــة هيئــات   ــتركــة  عبر  الوحــدة  مشــ مثــل مجلس 
ــترـكة  ــوق العربـية المشــ ــادـية العربـية والســ االقتصــ
ــاء   بــإنشـــ قــامــت  كمــا  العربي.  الجمركي  واالتحــاد 

ت متخصــصــة بالتنمية الزراعية، كالمنظمة مؤســســا
ــات   العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراس
ــي الـقاحـلة، والهيـئة العربية  المـناطق الـجافة واألراضــ
ــتثمار الزراعي، والشــركة العربية لتنمية الثروة   لالس
وأـقرت  ــاك.  ــم ـلألســ اـلـعرـبي  ــاد  واالـتح ــة،  اـلـحـيواـني
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ة الحرة الكبرى   ارة العربـي ادة حجم    فرصـــــةً التـج لزـي
التجارة الزراعية البينية خـصوـصاً في ـضوء مجاالت  

أوسـع للتجارة بسـبب قرب األسـواق وخفض وأفضـل  
ــة   التكــاليف، المنطق في  ــة  ــذائي الغ ــاط  األنم ــل  ــاث وتم

  .)3/10، الملحق رقم (بيةالعر

 األمن الغذائي العربي 
  الفجوة الغذائية 

ملـيار دوالر   33.6بلـغت قيـمة الفجوة الـغذائـية حوالي  
في الـماـئة عن ـعام   3.2ـبانخـفاض حوالي    2018ـعام  

ــبة  زايد ت  بالمقابل. 2017  في المائة 1.7ت قيمتها بنسـ
 ً ــنويا . ولم تتغير بنـية )2018-2010(  خالل الفترة  ســ

ــيين اضــ دين الـم ة خالل العـق ذائـي إذ بلـغت   ،الفجوة الـغ
مليار دوالر تشـــكل  20.8قيمة فجوة الحبوب حوالي  

الغــذائيــة،   61.8حوالي   في المــائــة من قيمــة الفجوة 
ار دوالر أي   9.5وبلـغت قيـمة فجوة القمح حوالي   ملـي

بة   28.3في المائة من قيمة فجوة الحبوب و 45.7بنـس
اـئة من قيـمة الفجوة ا بلـغت قيـمة    في الـم ة. كـم الـي اإلجـم

ـحواـلي   ـــكر  الســ واـلزـيوت    9.3ـفـجوة  ــة،  ــائ اـلم ـفي 
ــحوم حوالي   الفجوة    3.8والشــ قيمــة  في المــائــة من 

ام  اإل ة الفجوة في ـع ة. في حين انخفضـــــت قيـم الـي جـم
في البقوليات بنســـبة  2017بالمقارنة مع عام   2018
ــبة 25.5 ــماك بنس في المائة،  18.8  في المائة، واألس

بة والخضـروات   بة  11.9بنـس في المائة، والفواكه بنـس
اض في قيمـة الفجوة   56.3 ة. ويعود االنخـف في المـاـئ

ــلع الزراعـية   انخـفاض قيـمة الواردات    لىإلبعض الســ
حداث الداخلية،  منها في بعض الدول العربية بسبب األ

ــواق العالميةألى جانب انخفاض  إ ــعارها في األسـ ، سـ
  .)4( والشكل )3/11( الملحق رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

) 11/ 3المصدر: الملحق رقم (

ــاعف  بقـياس مـعدالت تغير الفجوة الـغذائـية يتبين تضــ
ــتمرار 1990  قيمتهـا مرات عـديـدة بعـد عـام ، واســ

ــب متـفاوـتة   . يعود ذـلك 2015ـعام    حتىزـيادتـها بنســ
إلى تقليدية أسـاليب االسـتثمار الزراعي، وتدني كفاءة  
ــعف برامج تنمـية الريف للـحد من هجرة  الري، وضــ
العمالة الزراعية، وتركز االســتثمارات في القطاعات 
ــتخـدام  ــعف اســ ة األكثر جـدوى، وضــ االقتصـــــادـي

  ية.مخرجات البحوث الزراع

  االكتفاء الذاتي العربي 
الزراعي   اإلنتــاج  بين معــدالت  الفجوة  ــع  توســ أدى 
بة  تمر في نـس لع الغذائية إلى تراجع مـس تهالك الـس واـس

ذاتي. ففي ـعام   اء اـل ة   2018االكتـف ـــب انخفضــــت نســ
ة   ـــب اء من الحبوب بنســ اـئة، والقمح    3.9االكتـف في الـم

المائة، في   4.8في المائة، والسـكر بنسـبة  1.7بنسـبة 
ـــبة    األلـبان  في الـماـئة، وـحافـظت  0.5والبقولـيات بنســ

ــتويـات االكتفــاء  ومنتجــاتهــا منهــا.    الـذاتي  على مســ
ـــبة االكتـفاء اـلذاتي من   الزيوت اللحوم و  وارتفـعت نســ

بة  حوم بنـس بة في المائة و 2.2والـش  في المائة 1.1بنـس
  .  على التوالي

ة من حـيث  ذائـي ــلع الـغ ــتوى توزيع الســ ا على مســ أـم
ـفاء اـلذاتي، نـجد أن المجموـعة األولى التي حقـقت  االكت

اكتفاًء ذاتياً عالياً وفائـضاً للتـصدير قد ـشملت األـسماك  
في   102.8في المائة والفواكه بنســبة  111.5بنســبة 

بة   في المائة واأللبان   101.2المائة والخضـروات بنـس
ـــبة   ـــبة  في الـماـئة    98.2بنســ في    97والبـطاطس بنســ

ال الثــانيــة  أمــا المجموعــة  تي حققــت اكتفــاًء  المــائــة. 
ــبة   ــملت البيض بنسـ ــطاً فقد شـ في المائة  83.8متوسـ

 : تطور قيمة الفجوة الغذائية في الدول العربية )4( الشكل
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ــتراتیجـیة التنمـیة الزراعـیة ال ان  عربـیة في قـمة عمـَّ اســ
ــتراتیجـیة التنمـیة الزراعـیة العربـیة 1980ـعام   ، واســ

والمشروع )،2025-2005(في قمة الریاض لألعوام  
ــادیة.   الـطارئ لألمن الـغذائي في قـمة الكوـیت االقتصــ
وقد تعثر تنفیذ ھذه المشـــاریع بســـبب الظروف التي  

ــتطاعت ورغم ذلكأحاطت بالتعاون العربي. فقد اســ
ــكال الدول الع ــتراتیجیین ش ــروعین اس ربیة إنجاز مش

قاعدة مھمة للتكامل العربي، وذلك بإنشـاء مؤسـسـات 
ة التـجارة  ة، وإطالق منطـق ة العربـی ادیق التنمـی ـــن وصــ

عــام   اـلـكـبرى  اـلـعرـبیــة  ـحـققــت 2005اـلـحرة  وقــد   .
ــاھمات فعالة لتعزیز التنمیة  ـــنادیق العربـیة مســ الصــ

قطاع الشاملة في الدول العربیة بشكل عام، وخصت ال
اـلـقروض   ـتوـفـیر  ـعـبر  خــاص،  بــاـھـتمــام  اـلزراـعي 
ــاریع  المیســـرة، وتوفیر التمویل المشـــترك لتنفیذ مشـ
ــتویین القطري   التنمیـة الزراعیـة الكبرى على المســ

ـعام  والعربي وـقد بلغ مجموع تمویلـھا التراكمي لـغاـیة  
ار دوالر230.9حوالي2019 ــص منھـا  ،ملـی خصــ

ملیار دوالر) 24للقطاع الزراعي والثروة الحیوانیة (
ــص حوال ة من إجـمالي التمویل في الـمائـ 58ي  وخصــ

لمشاریع البنیة األساسیة األولویة، كالكھرباء والطرق  
والسـدود الكبرى ومشـاریع میاه الشـرب واالتصـاالت  
ــكــل  ــانع والمطــارات والمرافئ كونھــا تشــ والمصـــ

مرتكزات التنمیة الزراعیة.
ة التـجارة الحرة  من ـجاـنب آخر،   ة  حقـقت منطـق العربـی

التجــاري الزراعي   التبــادل  وعملــت  الكبرى، حریــة 
القیود اإلداریة والمالیة أمام تصـدیر السـلع  على إزالة

دول   ــتثمـارات بین اـل ال االســ ة انتـق ة، وحرـی الزراعـی
ك على   ة وانتقـال رؤوس األموال. وانعكس ذـل العربـی

رفع  زیادة نســبیة في اإلنتاج وتحســین مواصــفاتھ، و
عین في الریف. وما من شــك  المزارمعیشــة مســتوى  

ن مشاریع التعاون العربي والخطوات التكاملیة التي  إف
ــافة ،تمت ــتمرة بین إباإلضـ ــیق المسـ لى جھود التنسـ

ــھم بـكل ـتأكـید  ، اـلدول العربـیة ــوف تســ تحقیق  فيســ
مل في التكامل المنشود للموارد الزراعیة والبشریة  األ

.والمالیة العربیة في مجال التنمیة الزراعیة

) 1رقم (اإلطار
الرقمیة في الزراعةاستخدام التقنیات

ــتـخدام  ــب اآللي یعود التحول الرقمي للزراـعة في بعض اـلدول المتـقدـمة إلى حقـبة الثـمانیـنات عـندـما تم اســ الـحاســ
المرـصودة عبر المجـسات المختلفة في اطار المزرعة،  والبیئةوالطقس  بیانات التربة  لیتلقى بـشكل فوري ومباـشر 

ــاب احتـیاـجات الموتحلـیل ـھذه البـیاـنات من أـجل  ـــیل حســ ـــمدة وـمدخالت اإلنـتاج الزراعي  ـحاصــ من المـیاه واألســ
تكونت  بعد ظھور اإلنترنت ووســائل االتصــاالت الحدیثة حیث  ثم شــھدت الزراعة الرقمیة تطوراً كبیراً وغیرھا. 

ذات إنشــاء قواعد بیاناتشــركات متخصــصــة قامت ب،نطاق أضــیق في الدول النامیةعلى  ، وةالمتقدمالدولفي 
و ما شـكل قفزة نوعیة وھ.ھذه البیانات للمزارعین، ومن ثم قامت بتسـویق  شـمولیة لكافة مراحل العملیة الزراعیة

ومن ثم تحسین  اإلنتاج الزراعي  نوع وكمیة تحسین خالل من ینالمزارعفي العملیة الزراعیة عادت بالفائدة على  
معیشتھم.ورفع مستوى دخل المزارعین 

الرقمیةالتقنیاتالتوســع في اســتخدام االصــطناعي، إذ أســھم اســتخدام الذكاء وحدثت القفزة األخیرة من خالل 
ة في  الز د  راعـی اـناتتولـی ا  نظم المعلوـمات  وتطویر  مزـید من البـی دیم أمـم اعي لتـق ــطـن ذـكاء االصــ ــتـخدام اـل ـتاح اســ

للمزارعین إلدارة العملیة الزراعیة بما یكفل تحسین االنتاج وتقلیل التكالیف. أفضل توصیات وارشادات 
كانت أن ھذا التحول أثبتت متقدمة قد وما من ـشك فإن التحول الرقمي للزراعة والتجارب المـستخلـصة في الدول ال

العدید من المزایا لعل أھمھا:لھ 
ــتثمار الزراعي  تغییر أنماط )1 ــناعات الزراعیةاالسـ تزوید المزارعین بالمعلومات واألدوات وفي والصـ

.لمساعدتھم في اتخاذ القرارات المستنیرة التي أدت إلى االستدامة وتحسین اإلنتاج واإلنتاجیة
الباحثین والصــــناعة والمزارعین لمســــاعدتھم على اتخاذ قرارات أفضــــل  تعزیز التعاون والربط بین  )2

.وارتفاع تكالیف الطاقة وتقلبات السوقناختغیر المُ السیما فیما یتعلق ببصورة أفضلوإدارة المخاطر 
كما ، بیئيالمحصـــول وتأثیره الدورة زراعة الحصـــول على المعلومات وتحلیلھا حول المســـاعدة في )3

.لتعظیم الفوائد وزیادة المبیعات واألرباحمدخالت االنتاج الزراعي أسھمت في توفیر المعلومات حول 
ومدى ألقمار الصــناعیة للحقول من احیث قدمت صــوراً عالیة الدقة  لصــغار المزارعین  خدمات  التقدیم  )4

ــاد، عالوة على االعتماد على الروبوتات في تجمیع  جاھزیتھا   ــارھا عبر للحصـ البیانات من خالل انتشـ
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في وإعطاء اإلنذار المبكر عن أیة معوقات أو مشــاكل،الحقول لتحلیل البیانات حول نضــج المحاصــیل
.الحقول

الرقمیة في الزراعة المدخل الحقیقي للمعالجة الفاعلة ألوضاع الزراعة والغذاء في مجاالت البحث التقنیاتتعتبر  
ب الري الحدیث وتطویر الموارد األرضــیة وتفعیل آلیات الســوق والتنافســیة وتعظیم  واســتخدام أســالیوالتطویر،

ــروـعات   داـمة وحـماـیة الموارد الزراعـیة،دور القـطاع الـخاص في المشــ ـــت واالھتـمام ـباالعتـبارات التنموـیة المســ
ــي الزراعیة والمیاه والمحمیات، وتقلیل ال ــتخدام األراض فاقد من المنتجات  الطبیعیة من التدھور وتطویر آلیات اس

وإیقاف الھدر في مدخالت ومخرجات اإلنتاج الزراعي. 
ــتخدام الأن الدول العربیة في أمس الحاجة الغتنام الفرص  ــار التنمیة التقنیاتسـ الرقمیة في الزراعة في ظل مسـ

والبشــریة، وباإلمكانات التقنیة ھا المتواضــع، وبخاصــة تلك المرتبطة بالموارد األرضــیة والمائیة ئالزراعیة وأدا
ة لل ائج اإلیجـابـی ة، والنـت احـی احـة من ـن ة المـت ادـی ةوالـم ا الرقمـی ة،تكنولوجـی ب  الزراعـی الیف الى جـاـن ادة تـك توقع زـی

االعتماد على المصادر الخارجیة في تأمین االحتیاجات الغذائیة المتنامیة من جھة أخرى.
الرقمیة في الزراعة یمكن تحقیقھ من خالل رفع التقنیاتال توطین  أن بلوغ الدول العربیة للھدف المنشــود في مج

القدرات المھنیة والفنیة للمختصین والباحثین، وتوفیر البنى األساسیة الالزمة لبناء قواعد معلومات حدیثة مرتبطة 
ز البحوث  ومراكن مراكز البحث العربیة بمؤســــســــات البحوث العلمیة والزراعیة، وكذلك تعزیز التعاون فیما بی
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ــتراتیجـیة التنمـیة الزراعـیة ال ان  عربـیة في قـمة عمـَّ اســ
ــتراتیجـیة التنمـیة الزراعـیة العربـیة 1980ـعام   ، واســ

والمشروع )،2025-2005(في قمة الریاض لألعوام  
ــادیة.   الـطارئ لألمن الـغذائي في قـمة الكوـیت االقتصــ
وقد تعثر تنفیذ ھذه المشـــاریع بســـبب الظروف التي  

ــتطاعت ورغم ذلكأحاطت بالتعاون العربي. فقد اســ
ــكال الدول الع ــتراتیجیین ش ــروعین اس ربیة إنجاز مش

قاعدة مھمة للتكامل العربي، وذلك بإنشـاء مؤسـسـات 
ة التـجارة  ة، وإطالق منطـق ة العربـی ادیق التنمـی ـــن وصــ

عــام   اـلـكـبرى  اـلـعرـبیــة  ـحـققــت 2005اـلـحرة  وقــد   .
ــاھمات فعالة لتعزیز التنمیة  ـــنادیق العربـیة مســ الصــ

قطاع الشاملة في الدول العربیة بشكل عام، وخصت ال
اـلـقروض   ـتوـفـیر  ـعـبر  خــاص،  بــاـھـتمــام  اـلزراـعي 
ــاریع  المیســـرة، وتوفیر التمویل المشـــترك لتنفیذ مشـ
ــتویین القطري   التنمیـة الزراعیـة الكبرى على المســ

ـعام  والعربي وـقد بلغ مجموع تمویلـھا التراكمي لـغاـیة  
ار دوالر230.9حوالي2019 ــص منھـا  ،ملـی خصــ

ملیار دوالر) 24للقطاع الزراعي والثروة الحیوانیة (
ــص حوال ة من إجـمالي التمویل في الـمائـ 58ي  وخصــ

لمشاریع البنیة األساسیة األولویة، كالكھرباء والطرق  
والسـدود الكبرى ومشـاریع میاه الشـرب واالتصـاالت  
ــكــل  ــانع والمطــارات والمرافئ كونھــا تشــ والمصـــ

مرتكزات التنمیة الزراعیة.
ة التـجارة الحرة  من ـجاـنب آخر،   ة  حقـقت منطـق العربـی

التجــاري الزراعي   التبــادل  وعملــت  الكبرى، حریــة 
القیود اإلداریة والمالیة أمام تصـدیر السـلع  على إزالة

دول   ــتثمـارات بین اـل ال االســ ة انتـق ة، وحرـی الزراعـی
ك على   ة وانتقـال رؤوس األموال. وانعكس ذـل العربـی

رفع  زیادة نســبیة في اإلنتاج وتحســین مواصــفاتھ، و
عین في الریف. وما من شــك  المزارمعیشــة مســتوى  

ن مشاریع التعاون العربي والخطوات التكاملیة التي  إف
ــافة ،تمت ــتمرة بین إباإلضـ ــیق المسـ لى جھود التنسـ

ــھم بـكل ـتأكـید  ، اـلدول العربـیة ــوف تســ تحقیق  فيســ
مل في التكامل المنشود للموارد الزراعیة والبشریة  األ

.والمالیة العربیة في مجال التنمیة الزراعیة

) 1رقم (اإلطار
الرقمیة في الزراعةاستخدام التقنیات

ــتـخدام  ــب اآللي یعود التحول الرقمي للزراـعة في بعض اـلدول المتـقدـمة إلى حقـبة الثـمانیـنات عـندـما تم اســ الـحاســ
المرـصودة عبر المجـسات المختلفة في اطار المزرعة،  والبیئةوالطقس  بیانات التربة  لیتلقى بـشكل فوري ومباـشر 

ــاب احتـیاـجات الموتحلـیل ـھذه البـیاـنات من أـجل  ـــیل حســ ـــمدة وـمدخالت اإلنـتاج الزراعي  ـحاصــ من المـیاه واألســ
تكونت  بعد ظھور اإلنترنت ووســائل االتصــاالت الحدیثة حیث  ثم شــھدت الزراعة الرقمیة تطوراً كبیراً وغیرھا. 

ذات إنشــاء قواعد بیاناتشــركات متخصــصــة قامت ب،نطاق أضــیق في الدول النامیةعلى  ، وةالمتقدمالدولفي 
و ما شـكل قفزة نوعیة وھ.ھذه البیانات للمزارعین، ومن ثم قامت بتسـویق  شـمولیة لكافة مراحل العملیة الزراعیة

ومن ثم تحسین  اإلنتاج الزراعي  نوع وكمیة تحسین خالل من ینالمزارعفي العملیة الزراعیة عادت بالفائدة على  
معیشتھم.ورفع مستوى دخل المزارعین 

الرقمیةالتقنیاتالتوســع في اســتخدام االصــطناعي، إذ أســھم اســتخدام الذكاء وحدثت القفزة األخیرة من خالل 
ة في  الز د  راعـی اـناتتولـی ا  نظم المعلوـمات  وتطویر  مزـید من البـی دیم أمـم اعي لتـق ــطـن ذـكاء االصــ ــتـخدام اـل ـتاح اســ

للمزارعین إلدارة العملیة الزراعیة بما یكفل تحسین االنتاج وتقلیل التكالیف. أفضل توصیات وارشادات 
كانت أن ھذا التحول أثبتت متقدمة قد وما من ـشك فإن التحول الرقمي للزراعة والتجارب المـستخلـصة في الدول ال

العدید من المزایا لعل أھمھا:لھ 
ــتثمار الزراعي  تغییر أنماط )1 ــناعات الزراعیةاالسـ تزوید المزارعین بالمعلومات واألدوات وفي والصـ

.لمساعدتھم في اتخاذ القرارات المستنیرة التي أدت إلى االستدامة وتحسین اإلنتاج واإلنتاجیة
الباحثین والصــــناعة والمزارعین لمســــاعدتھم على اتخاذ قرارات أفضــــل  تعزیز التعاون والربط بین  )2

.وارتفاع تكالیف الطاقة وتقلبات السوقناختغیر المُ السیما فیما یتعلق ببصورة أفضلوإدارة المخاطر 
كما ، بیئيالمحصـــول وتأثیره الدورة زراعة الحصـــول على المعلومات وتحلیلھا حول المســـاعدة في )3

.لتعظیم الفوائد وزیادة المبیعات واألرباحمدخالت االنتاج الزراعي أسھمت في توفیر المعلومات حول 
ومدى ألقمار الصــناعیة للحقول من احیث قدمت صــوراً عالیة الدقة  لصــغار المزارعین  خدمات  التقدیم  )4

ــاد، عالوة على االعتماد على الروبوتات في تجمیع  جاھزیتھا   ــارھا عبر للحصـ البیانات من خالل انتشـ
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في وإعطاء اإلنذار المبكر عن أیة معوقات أو مشــاكل،الحقول لتحلیل البیانات حول نضــج المحاصــیل
.الحقول

الرقمیة في الزراعة المدخل الحقیقي للمعالجة الفاعلة ألوضاع الزراعة والغذاء في مجاالت البحث التقنیاتتعتبر  
ب الري الحدیث وتطویر الموارد األرضــیة وتفعیل آلیات الســوق والتنافســیة وتعظیم  واســتخدام أســالیوالتطویر،

ــروـعات   داـمة وحـماـیة الموارد الزراعـیة،دور القـطاع الـخاص في المشــ ـــت واالھتـمام ـباالعتـبارات التنموـیة المســ
ــي الزراعیة والمیاه والمحمیات، وتقلیل ال ــتخدام األراض فاقد من المنتجات  الطبیعیة من التدھور وتطویر آلیات اس

وإیقاف الھدر في مدخالت ومخرجات اإلنتاج الزراعي. 
ــتخدام الأن الدول العربیة في أمس الحاجة الغتنام الفرص  ــار التنمیة التقنیاتسـ الرقمیة في الزراعة في ظل مسـ

والبشــریة، وباإلمكانات التقنیة ھا المتواضــع، وبخاصــة تلك المرتبطة بالموارد األرضــیة والمائیة ئالزراعیة وأدا
ة لل ائج اإلیجـابـی ة، والنـت احـی احـة من ـن ة المـت ادـی ةوالـم ا الرقمـی ة،تكنولوجـی ب  الزراعـی الیف الى جـاـن ادة تـك توقع زـی

االعتماد على المصادر الخارجیة في تأمین االحتیاجات الغذائیة المتنامیة من جھة أخرى.
الرقمیة في الزراعة یمكن تحقیقھ من خالل رفع التقنیاتال توطین  أن بلوغ الدول العربیة للھدف المنشــود في مج

القدرات المھنیة والفنیة للمختصین والباحثین، وتوفیر البنى األساسیة الالزمة لبناء قواعد معلومات حدیثة مرتبطة 
ز البحوث  ومراكن مراكز البحث العربیة بمؤســــســــات البحوث العلمیة والزراعیة، وكذلك تعزیز التعاون فیما بی
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القطاع الصناعي  

  نظرة عامة
ـــناـعة العربـیة في ـعام  أـتأثر   انخـفاض بـ 2019داء الصــ

والغــازالطلــب على  نمو ؤ تبــاطنتیجــة  الطبیعي النفط 
ـــناـعات  ــاد الـعالمي، حـیث ـجاء مـعدل نمو الصــ االقتصــ

 ً البا ً االـستخراجیة ـس بة للصـناعات ، فیما كان موجبا بالنـس
في  ــنــاعي  النشـــــاط الصــ نتــائج  وجــاءت  التحویلیــة. 
الصــــناعات التحویلیة ایجابیة في معظمھا كصــــناعات 

دویة، مواد البناء، والصـــناعات الغذائیة، وصـــناعة األ
. ، واالســـمدةالنفط والبتروكیماویات وصـــناعات تكریر  

ــناعات في  ــناعات مثل صـ ــھدت بعض الصـ المقابل شـ
ــیج   اـحة وغیرـھاالغزل والنســ ـــی في النمو ؤاً تـباطوالســ

ــة الخارجیة   ــاع  و األأبتأثیر عوامل المنافس الداخلیة  وض
العربیــة  بعض  في   عنھــا  الــدول  تعطیــل تلــك  التي نتج 

ظھرت  وقد أ.ط االقتصـــاديوتأثر النشـــاالصـــناعات  
ــناعیة العالمیة تمتع عدد من  ــیة الصـ ــرات التنافسـ مؤشـ
ة في  ابـی ة ایـج ـــی افســ ة بتـن ة العربـی اـعات التحویلـی ـــن الصــ

سواق العالمیة.األ
نتاج الصناعي العربي برز مؤشرات اإلأیعرض الفصل  
عــام   اـل الصـــــنــاعــات 2019ـخالل  وى  مســــــت ى  ـل ـع

االســتخراجیة والصــناعات التحویلیة، وانعكاســاتھ على 
ــناعات  ــاھمت الصــ ــاد الكلي العربي حـیث ســ االقتصــ

في المائة من 25بحوالي  2019االســـتخراجیة في عام  
المحلي اإل العربي وبلغــت االحتیــاطــات  جمــالي النــاتج 

من النفط والغاز الطبیعي حوالي العربیة المســــتكشــــفة  
ة من النفط  56.5 اـئ از  26.7و في الـم ة من الـغ اـئ في الـم

احتیـاطـات النفط والغـاز الطبیعي إجمـالي الطبیعي من  
المكتشفة بالعالم.

في المائة  10.3ســاھمت الصــناعات التحویلیة بحوالي 
، وبذلك بلغت مـساھمة قطاع  جمالي اإلالناتج المحلي من 

35.3االســتخراجي والتحویلي حوالي الصــناعة بشــقیة  
لـلدول العربـیة في جـمالي في الـماـئة من الـناتج المحلي اإل

ام   ة من فرص  17.7، ووفر حوالي  2019الـع اـئ في الـم
ــاھمة ــرة. ونمت مســ ــناعي  العمل المباشــ العامل الصــ
دوالر في ألف43.1العربي لتبلغ في المتوســـط حوالي 

.2019العام 

ض الصــناعات المھمة في إلى تطور بعالفصــلیتطرق
سمنت األو صناعات مواد البناء  الدول العربیة ومن بینھا  

والحدید والـصلب وكذلك الـصناعات الدوائیة وـصناعات  
األســمدة، الســكر، النســیج والمالبس الجاھزة وصــناعة 
ة، واإلیثلین.   ائـی اـعات البتروكیمـی ـــن تكریر النفط، والصــ

ــا   على كم ــوء  الضــ ــال  یُلقي  مج في  العربي  ــاون  التع
االستثمارات الصناعیة ومساھمة الصناعات العربیة في 

منظومة السـالسـل الصـناعیة العالمیة ودور التكنولوجیا  
ــل   ــناعي، ودرس الفصـ ــاً الرقمیة في القطاع الصـ أیضـ

یة الصـناعات التحویلیة العربیة والمزایا   تویات تنافـس مـس
النسبیة للمنتجات العربیة.

اعي العربي الناتج الصن
لقطاع الصـناعة في الدول  جماليبلغ الناتج المحلي اإل

في   ــة  دوالر 968حوالي  2019ام  عــ العربی ــار  ملی
2018في عام  ملیار دوالر 1,009.9مقارنة بحوالي  

ة،  4.1وبتراجع بلغ حوالي   كفي المـاـئ إلىیُعزى ذـل
ــعار النفط والغاز الطبیعي ــواق انخفاض اسـ في األسـ

العالمیة.
ـــناعي العربي في ــاھـمة الـناتج الصــ الـناتج  بلـغت مســ

المــائــة،35.3العربي حوالي  جمــاليالمحلي اإل في 
عالھا  أكانت  على مســتوى الدول العربیة فرادى فقدو

ــعودـیة  ـمان، قطرفي لیبـیا، الكوـیت، العراق، عُ  والســ
.كبیرة إلنتاج النفط في اقتصاداتھابفضل المساھمة ال

القیمة المضافة للصناعات االستخراجیة
بلغت القیمة المضــافة للصــناعات االســتخراجیة في  

ار دوالر وبتراجع بلغ 684.8حوالي  2019ـعام   ملـی
عزى ذلك  یُ ،2018مع عامبالمقارنة  بالمائة 6.1نحو  
سواق العالمیة  سعار النفط والغاز في األأانخفاض إلى

2019حیث بلغ متوســـط ســـعر برمیل النفط في عام  
في  اً دوالر69.8للبرمیـل مقـابـل  اً دوالر64حوالي  

ــال  أ. وكذلك  2018عام   ــعار الغاز الطبیعي المســ ســ
.خرىتراجعت ھي األ

ــتخراجیة   ــناعات االسـ ــافة للصـ تركزت القیمة المضـ
،  السعودیة مثلالعربیة في الدول المنتجة للنفط والغاز  

اراتو الملحق رقم  الكوـیت،وقطر،والعراق،و،اإلـم
)4/1.(

القیمة المضافة للصناعات التحویلیة 
بلغت القیمة المـضافة للـصناعات التحویلیة العربیة في  

ــام   ــة  283.2حوالي  2019ع ــارن مق دوالر  ــار  ملی
ام  280.9بحوالي   ار دوالر في ـع ت 2018ملـی اـن وـك

ــر،أ ــعودیة، مصــ المغرب،اإلماراتعالھا في الســ
ـــناعة التحویلیة في النكـما  .وقطر ــاھـمت الصــ تج  اســ

المـائـة،في  10.3العربي بحوالي  جمـاليالمحلي اإل
عالھا  أفقد كانتالعربیة فرادى  وعلى مســتوى الدول

ي   ن،  األردنـف رـی ـح ـب ـغربمصـــــر،،اـل ـم وـنساـل ـت  ،
.)4/2الملحق رقم (،والسعودیة

الفصل 
الرابع 




