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  والمياهقطاع الزراعة  

 

  نظرة عامة
بلغت قيمة الناتج الزراعي للدول العربية حوالي 

بانكماش ، أي 2017مليار دوالر في عام  138.3
المائة بالمقارنة مع في  2.8حوالي  بلغت نسبببببب   

 2016عام مسببببب ولاا الناتج الزراعي المسببببب لة 
نسبببببب ة الناتج الزراعي  وهو ما أدى إلى انخفاض

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار ال ارلة من إلى 
في المائة  5.6إلى  2016في المائة في عام  6.0
بلغ م وسبببببب نلبببببي  الفرد من و. 2017عام  في

ً بببانخفبباض  366النبباتج الزراعي حوالي  دوالرا
  .في المائة  4.4معدل 

مقومبباً لعود سبببببب بب  تراجع نمو النبباتج الزراعي 
 العمالاإلى تراجع سببببببعر  ببببببر  بببالببدوالر 

ية لدول العرب لدوالر في بعض ا بل ا قا ية م  الوطن
في المائة واليمن  77مثل ملببر بنسبب ة  الزراعية
في  12.6في المائة وتونس بنسبببب ة  29.4بنسبببب ة 
باإلضبببببافة إلى عوامل هيكلية مثل ال  ر   المائة.

 .إلى المدن ونمو قطاعي الخدماا واللناعة
ية أه   مائ ية وال تمثل محدودلة الموارد األرضبببببب

معوقبباا ال ي تحببد من ال نميببة الزراعيببة، وقببد ال
شبببببكلت مسببببباحة األراضبببببي المزروعة في عام 

في المائة من المساحة القابلة  38.1حوالي  2016
ً حوالي ز   ،للزراعبببة في  67.5رع من بببا فعليبببا

ال قليدلة قدر إجمالي الموارد المائية ، فيما ل  المائة
مليار م ر مكع  وبمعدل  274الم  دد  بحوالي 
عام  م ر مكع  662 لغ حوالي تحلبببببببة للفرد 

2017. 

 
 

انخفض عببدد العبباملين في القطبباع الزراعي في 
في المائة  2.3بنسبببببب ة  2016الدول العربية عام 

أ بببببب حت العمالة الزراعية تمثل حوالي من ث  و
في المبببائبببة من إجمبببالي القوى العببباملبببة.  18.3

وتع  ر ال  ر  من الرلف إلى المدلنة أه  أسببب ا  
هببباا االنخفببباض وفي مقبببدمبببة المعوقببباا ال ي 

 تع رض ال نمية الزراعية في الدول العربية.
ارتفعت على  ببعيد ال  ار  الخارجية الزراعية، 

قيمة الع ز ال  اري الزراعي للدول العربية من 
إلى  2015مليبببار دوالر في عبببام  60حوالي 
أي بزلاد   2016مليار دوالر في عام  62حوالي 
س   ا  ف و  الغااء في  بلغت قيمة .في المائة 3.3ن

 2016عام  مليار دوالر 33حوالي الدول العربية 
نسبببببب ة االا فاء الااتي الغاائي  في ظل انخفاض

لعدد من السببببببلع الغاائية الرئيسببببببية وفي مقدم  ا 
في المائة  28 اا فاء ذاتي بلغت بنسبببببب ة رالشببببببعي

 34في المائة والقمح بنسببب ة  32الزلوا بنسببب ة و
 في المائة. 38الح و  بنس ة م موعة في المائة و

 الناتج الزراعي العربي

عار ال ارلة  باألسبببببب ناتج الزراعي  مة ال غت قي بل
، 2017مليبببار دوالر في عبببام  138.3حوالي 

في المائة  2.8مسبببببب الً بالا انخفاضبببببباً بنسبببببب ة 
( 3/1ببببالمقبببارنبببة مع العبببام السببببببببباب . الملح   

 (.1وال دول رق   

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

 (2015-2017و) 2010
 دوالر( مليون      

 2010 2015 2016 2017 
معدل النمو 
 السنوي%

(2010-2017) 

 معدل النمو%
(2016-2017) 

 2.8- 0.9 138,320 142,373 141,876 130,052 الناتج الزراعي
نس ة الناتج الزراعي إلى الناتج 

   5.6 6.0 5.8 6.2 المحلي اإلجمالي %

نلي  الفرد من الناتج الزراعي 
 4.4 7.3- 366 383 392 395  دوالر( 

 (.3/1الملدر: الملح   
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نمو النبباتج  النخفبباضترجع األسبببببب ببا  الحقيقيببة 
إلى ال طوراا ال ي  2017الزراعي خالل عببام 

مقابل  العمالا الوطنية ببببر   شبببب دت ا أسببببعار
الببدوالر في بعض الببدول العربيببة وفي مقببدم  ببا 

 في المائة 77عمل  ا بنس ة ملر ال ي انخفضت 
لدوالر مائة  29.4، واليمن بنسبببببب ة مقابل ا في ال
 .في المائة  12.6وتونس بنس ة 

لشكل الناتج الزراعي ل اه ال لدان م  معة حوالي 
إجمالي الناتج الزراعي العربي  منفي المائة  22
نسبببببب ة نمو الناتج  بلغت. وفي المقابل 2017م لعا

الزراعي في الدول العربية الزراعية الرئيسببببببية 
في  10.5في المائة و 6.9مثل ال زائر والسودان 

بينما بلغت نسبببببب ة نمو الناتج  .على ال والي المائة
عام  في الزراعي في  15.4نحو  2017المغر  ل
. وحققببت البدول العربيببة األخرى معببدالا المببائبة

 2.8نمو م  النة في الناتج الزراعي تراوحت بين 
في المائة في األردن.  9.7في المائة في ل نان و 

نسبببببب ة في دول م لس ال عاون وتراوحت تلا ال
في المبببائبببة في  0.4بين  لبببدول الخليج العربيبببة

باسبببببب ثناء  في المائة في قطر 11.2السببببببعودلة و
ً ال ي ال حرلن   سببب ل ب ا الناتج الزراعي انكماشبببا

 في المائة. 3.7بلغت نس    
بلغبببت مسببببببببباهمبببة الزراعبببة في النببباتج المحلي 

عام  ية  لدول العرب  5.6حوالي  2017اإلجمالي ل
. 2016في المائة عام  6مقارنة بحوالي  في المائة

وت فبباوا األهميببة النسبببببب يببة للنبباتج الزراعي في 
الببدول العربيببة، إذ  النبباتج المحلي اإلجمببالي بين

ماً في ال يكل  قد عاً م  لح ل القطاع الزراعي موق
االق لببببببادي لعدد من الدول العربية، في مقدم  ا 

حيث بلغت نسببب ة مسببباهم   في الناتج مر زر الق  ج
في المببائببة عببام  32.7المحلي اإلجمببالي حوالي 

في المائة،  31.8بنسببببب ة  السبببببودان، للي ا 2017
في المائة، واليمن بنسبب ة  25.8ومورل انيا بنسبب ة 

في المببائببة، وال زائر والمغر  بنسبببببب ببة  17.8
، وملببببببر ال واليالمائة على  في 12.4و  12.3

في  9.1في المائة، وتونس بنسببببب ة  11.5بنسببببب ة 
الدول العربية  فيتلا النس ة  تنخفضالمائة. بينما 

الخليج لبببدول األخرى ابببدول م لس ال عببباون 
 فيالمببائببة  في 2.5حيببث تراوحببت بين  العربيببة

 .قطر في في المائة 0.2والسعودلة 

بلغ م وسببب نلببي  الفرد من الناتج الزراعي في 
 2017دوالراً في عام  366الدول العربية حوالي 

المبببائبببة في  4.4أي بمعبببدل تراجع بلغ حوالي 
. ول فاوا هاا الم وسببببب 2016بالمقارنة مع عام 

دوالراً في  960بين الدول العربية، إذ بلغ حوالي 
دوالراً  534دوالر و 482السودان، وتراوح بين 

في السببببببعودلة وال زائر ول نان، في حين تراوح 
ً و 390بببيببن  ً فببي الببمببغببر   160دوالرا دوالرا

مر مببان ومورل ببانيببا والق  واإلمبباراا وتونس وع  
وانببخببفببض ذلبببا  وملببببببببر والببعببرا  واألردن.

دوالراً  34دوالراً و 136الم وسبببببب لي راوح بين 
في ال من الكولت واليمن وقطر ولي يا وفلسببطين 

  (.3/1، الملح   وال حرلن وجي وتي

 الزراعية الموارد الطبيعية
 ناخية للمنطقة العربيةالخصائص البيئية والم  

ت لببببببف المنطقببة العربيببة بببال نوع ال ي ي الك ير 
 ،موقع ا ال غرافي ،عد  عوامل أهم االناج  عن 

وتنوع  ،واتسببببببباع مسببببببباح  ا المم د  في قارتين
تضببببارلسبببب ا. وتلع  هاه العوامل دوراً هاماً في 

اا اميببو من حيببث درجبباا الحرار بي   ببا تنوع 
الحيوي الط يعي الن ببباتي ء غطببباوال األمطبببار
 والحيواني.

نبباخيببة ثالثببة أقببالي  م  إلى  ت وزع المنطقببة العربيببة
الاي  اللبببحراوي ال ا ، أا رها اإلقلي  رئيسبببية
، بمسببببببباحة ت لغ المنطقةمعظ  أراضببببببي لغطي 
 في المائة 75 أي حوالي  2مليون ا  9.7حوالي 

(، ول لببببببف بمنا  الكلية للمنطقةمسببببببباحة المن 
قاري شبببدلد الحرار   بببيفاً شبببدلد ال رود  شببب اًء 

ي  لل ملليم ر سنولاً(. 100 أقل من ندر  أمطاره و
المداري شببب   الرط / شببب    قلي اإلفي المسببباحة 

لغطي أجزاء من جنو  الوطن الببباي  ال بببا 
العربي  جنو  إلى وسبببببببب السبببببببودان واليمن 

  ناخم  ول لببف بواللببومال وجنو  مورل انيا(. 
أمطبباره اللببببببيفيببة و حببار طوال العببامالقبباري ال

ملليم ر  600إلى  100الغزلر  ال ي ت راوح من 
فيمبببا . 2مليون ا  2.3والي سببببببنولببباً، ولغطي ح

الم وسب ال حري/  األبيض إقلي  منا  ال حرلشمل 
شرلب األراضي الساحلية للدول العربية  ،القاري

المطلة على ال حر األبيض الم وسب، والاي تقدر 
، ول ميز بمناخ  2مليون ا  0.3بحوالي مسبببباح   
 حواليمعدل ا السنوي  ل لغمطاره ال ي أالمع دل و

األراضي القارلة اما لشمل ألضاً  .ملليم ر 1000
الواقعة جنو  الشبببببرلب السببببباحلي وال ي تضببببب  
ية في ال من  ية والمناط  ال  ل لداخل السبببببب ول ا
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غر ، بمساحة مالفي ل نان وسلسلة ج ال األطلس 
، وت راوح أمطببارهببا 2مليون ا  1.0ت لغ حوالي 

 ملليم ر سنولاً.  1000إلى  600من 

 اعيةاألراضي الزر
 لغ إجمالي مساحة األراضي القابلة للزراعة في ل

مليون هك ببار تمثببل  197الوطن العربي حوالي 
الكليببة مسبببببببباحببة المن  في المببائببة 14.7حوالي 

غة حوالي أل ي  ال ال مليون هك ار.  1344راضبببببب
هاه النسبببببب ة اثيراً عن الم وسببببببب العالمي تقل و

مسبببببببباحببة وتقببدر . في المببائببة 37حوالي ال ببالغ 
بحوالي  2016في عببام المزروعببة راضببببببي األ

 في المائة 38.1مليون هك ار تمثل حوالي  75.1
من  في المائة 5.6القابلة للزراعة و ة مسبباحالمن 

 المساحة الكلية للمنطقة. 
تمثل المساحة المزروعة في إقلي  الوسب  ملر 

في  44والسبببودان وجي وتي واللبببومال( حوالي 
حة الكليبة، ل ئة من المسبببببببا ليب  إقلي  المغر  المبا

مغر   ل ئر وا ل زا تونس وا ي يبببا و ل عربي   ل ا
في المبببائبببة، ث  إقلي   33ومورل بببانيبببا( بحوالي 

المشببببر   األردن وسببببورلا والعرا  وفلسببببطين 
في المائة، وأخيراً إقلي  شبببب    15ول نان( بحوالي 

لبببدول ال زلر  العربيبببة  دول م لس ال عببباون 
لمبببائبببة. في ا 8واليمن( بحوالي  الخليج العربيبببة

ومثلت مسباحة األراضبي المزروعة في السبودان 
 12في المببائببة و 37والمغر  وال زائر حوالي 

من إجمالي على ال والي في المائة  11في المائة و
عببام  العربيببة المسبببببببباحببة المزروعببة في المنطقببة

2016. 

 ت لببببببف األراضببببببي الزراعية في دول المنطقة
فة عامة. أذ ال  العربية ب دني جود  ترب  ا بلبببببب

ت  اوز النسبببب ة الم ولة لمسبببباحة األراضببببي ذاا 
في المببائبة من إجمببالي  2.8ال رببة عباليببة ال ود  

مسبببباحة المنطقة، وت لغ هاه النسبببب ة أقلبببباها في 
في المائة من المساحة( للي   17السودان  حوالي 

في المائة( وسببورلا واللببومال  10ل نان  حوالي 
ئة( والعرا    في 3  ما ئة( وال زائر  2ال ما في ال

بلببد  14في المببائببة(، بينمببا لف قر  0.5 أقببل من 
عربي لل ربببة عبباليببة ال ود . امببا تقببدر النسبببببب ببة 
الم ولة لمسببباحة األراضبببي ذاا ال ربة م وسبببطة 

في المبببائبببة، وذاا ال رببببة  5.5ال ود  بحوالي 
 في المائة. 31.4منخفضة ال ود  بحوالي 

لمزروعة إلى أن معظ  األراضي ا ت در اإلشار 
بعليببة تع مببد على  اض  في الوطن العربي هي أر

 2016عام ، وقد بلغت مسببببببباح  ا مياه األمطار
في  49مليون هك ببار تمثببل حوالي  37.1حوالي 
زرع لل  والمزروعة، المسببببباحة الكلية من  المائة
مليون  5.8بلبببور  مسببب دلمة سبببوى حوالي من ا 
ً سبميمورعت وال قية ز   هك ار بلغت مسباحة فيما . ا

لة حوالي األراضببببببي   مليون هك ار 13.6المرو
المسببببببباحة الكلية من  في المائة 18حوالي تمثل 

بلببببببور  مسبببببب دلمة من ا زرع ول  ل ،المزروعة
بلغت مساحة  وقدمليون هك ار.  3.8حوالي سوى 

 األراضببببببي األراضببببببي الم رواة دون زراعة 
عليبب ، فقببد و. مليون هك ببار 24.4حوالي  ال ور(

المزروعببة بلغ إجمبببالي مسببببببببباحبببة األراضببببببي 
مليون  9.7حوالي  2016في عببام المسبببببب ببدلمببة 

مليون  41.0األراضببي الموسببمية حوالي وهك ار 
 (. 2( وال دول رق   3/2الملح    ،هك ار

 (2جدول رقم )
 مساحات األراضي البعلية والمروية المزروعة في المنطقة العربية 

(2016) 

 
  المساحة

 (مليون هكتار)
 النسبة من إجمالي المساحة المزروعة

(%) 
 37.09 األراضي البعلية (1

 31.25 ( األراضي الموسمية1-1 49.4
 5.84 ( األراضي المس دلمة1-2

 13.61 األراضي المروية (2
 9.77 األراضي الموسمية( 2-1 18.1

 3.84 ( األراضي المس دلمة2-2
 32.5 24.38 ( األراضي المتروكة 3

 100 75.08 اإلجمالي

 .(2018 المنظمة العربية لل نمية الزراعية، الملدر: 
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نمو النبباتج  النخفبباضترجع األسبببببب ببا  الحقيقيببة 
إلى ال طوراا ال ي  2017الزراعي خالل عببام 

مقابل  العمالا الوطنية ببببر   شبببب دت ا أسببببعار
الببدوالر في بعض الببدول العربيببة وفي مقببدم  ببا 

 في المائة 77عمل  ا بنس ة ملر ال ي انخفضت 
لدوالر مائة  29.4، واليمن بنسبببببب ة مقابل ا في ال
 .في المائة  12.6وتونس بنس ة 

لشكل الناتج الزراعي ل اه ال لدان م  معة حوالي 
إجمالي الناتج الزراعي العربي  منفي المائة  22
نسبببببب ة نمو الناتج  بلغت. وفي المقابل 2017م لعا

الزراعي في الدول العربية الزراعية الرئيسببببببية 
في  10.5في المائة و 6.9مثل ال زائر والسودان 

بينما بلغت نسبببببب ة نمو الناتج  .على ال والي المائة
عام  في الزراعي في  15.4نحو  2017المغر  ل
. وحققببت البدول العربيببة األخرى معببدالا المببائبة

 2.8نمو م  النة في الناتج الزراعي تراوحت بين 
في المائة في األردن.  9.7في المائة في ل نان و 

نسبببببب ة في دول م لس ال عاون وتراوحت تلا ال
في المبببائبببة في  0.4بين  لبببدول الخليج العربيبببة

باسبببببب ثناء  في المائة في قطر 11.2السببببببعودلة و
ً ال ي ال حرلن   سببب ل ب ا الناتج الزراعي انكماشبببا

 في المائة. 3.7بلغت نس    
بلغبببت مسببببببببباهمبببة الزراعبببة في النببباتج المحلي 

عام  ية  لدول العرب  5.6حوالي  2017اإلجمالي ل
. 2016في المائة عام  6مقارنة بحوالي  في المائة

وت فبباوا األهميببة النسبببببب يببة للنبباتج الزراعي في 
الببدول العربيببة، إذ  النبباتج المحلي اإلجمببالي بين

ماً في ال يكل  قد عاً م  لح ل القطاع الزراعي موق
االق لببببببادي لعدد من الدول العربية، في مقدم  ا 

حيث بلغت نسببب ة مسببباهم   في الناتج مر زر الق  ج
في المببائببة عببام  32.7المحلي اإلجمببالي حوالي 

في المائة،  31.8بنسببببب ة  السبببببودان، للي ا 2017
في المائة، واليمن بنسبب ة  25.8ومورل انيا بنسبب ة 

في المببائببة، وال زائر والمغر  بنسبببببب ببة  17.8
، وملببببببر ال واليالمائة على  في 12.4و  12.3

في  9.1في المائة، وتونس بنسببببب ة  11.5بنسببببب ة 
الدول العربية  فيتلا النس ة  تنخفضالمائة. بينما 

الخليج لبببدول األخرى ابببدول م لس ال عببباون 
 فيالمببائببة  في 2.5حيببث تراوحببت بين  العربيببة

 .قطر في في المائة 0.2والسعودلة 

بلغ م وسببب نلببي  الفرد من الناتج الزراعي في 
 2017دوالراً في عام  366الدول العربية حوالي 

المبببائبببة في  4.4أي بمعبببدل تراجع بلغ حوالي 
. ول فاوا هاا الم وسببببب 2016بالمقارنة مع عام 

دوالراً في  960بين الدول العربية، إذ بلغ حوالي 
دوالراً  534دوالر و 482السودان، وتراوح بين 

في السببببببعودلة وال زائر ول نان، في حين تراوح 
ً و 390بببيببن  ً فببي الببمببغببر   160دوالرا دوالرا

مر مببان ومورل ببانيببا والق  واإلمبباراا وتونس وع  
وانببخببفببض ذلبببا  وملببببببببر والببعببرا  واألردن.

دوالراً  34دوالراً و 136الم وسبببببب لي راوح بين 
في ال من الكولت واليمن وقطر ولي يا وفلسببطين 

  (.3/1، الملح   وال حرلن وجي وتي

 الزراعية الموارد الطبيعية
 ناخية للمنطقة العربيةالخصائص البيئية والم  

ت لببببببف المنطقببة العربيببة بببال نوع ال ي ي الك ير 
 ،موقع ا ال غرافي ،عد  عوامل أهم االناج  عن 

وتنوع  ،واتسببببببباع مسببببببباح  ا المم د  في قارتين
تضببببارلسبببب ا. وتلع  هاه العوامل دوراً هاماً في 

اا اميببو من حيببث درجبباا الحرار بي   ببا تنوع 
الحيوي الط يعي الن ببباتي ء غطببباوال األمطبببار
 والحيواني.

نبباخيببة ثالثببة أقببالي  م  إلى  ت وزع المنطقببة العربيببة
الاي  اللبببحراوي ال ا ، أا رها اإلقلي  رئيسبببية
، بمسببببببباحة ت لغ المنطقةمعظ  أراضببببببي لغطي 
 في المائة 75 أي حوالي  2مليون ا  9.7حوالي 

(، ول لببببببف بمنا  الكلية للمنطقةمسببببببباحة المن 
قاري شبببدلد الحرار   بببيفاً شبببدلد ال رود  شببب اًء 

ي  لل ملليم ر سنولاً(. 100 أقل من ندر  أمطاره و
المداري شببب   الرط / شببب    قلي اإلفي المسببباحة 

لغطي أجزاء من جنو  الوطن الببباي  ال بببا 
العربي  جنو  إلى وسبببببببب السبببببببودان واليمن 

  ناخم  ول لببف بواللببومال وجنو  مورل انيا(. 
أمطبباره اللببببببيفيببة و حببار طوال العببامالقبباري ال

ملليم ر  600إلى  100الغزلر  ال ي ت راوح من 
فيمبببا . 2مليون ا  2.3والي سببببببنولببباً، ولغطي ح

الم وسب ال حري/  األبيض إقلي  منا  ال حرلشمل 
شرلب األراضي الساحلية للدول العربية  ،القاري

المطلة على ال حر األبيض الم وسب، والاي تقدر 
، ول ميز بمناخ  2مليون ا  0.3بحوالي مسبببباح   
 حواليمعدل ا السنوي  ل لغمطاره ال ي أالمع دل و

األراضي القارلة اما لشمل ألضاً  .ملليم ر 1000
الواقعة جنو  الشبببببرلب السببببباحلي وال ي تضببببب  
ية في ال من  ية والمناط  ال  ل لداخل السبببببب ول ا
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غر ، بمساحة مالفي ل نان وسلسلة ج ال األطلس 
، وت راوح أمطببارهببا 2مليون ا  1.0ت لغ حوالي 

 ملليم ر سنولاً.  1000إلى  600من 

 اعيةاألراضي الزر
 لغ إجمالي مساحة األراضي القابلة للزراعة في ل

مليون هك ببار تمثببل  197الوطن العربي حوالي 
الكليببة مسبببببببباحببة المن  في المببائببة 14.7حوالي 

غة حوالي أل ي  ال ال مليون هك ار.  1344راضبببببب
هاه النسبببببب ة اثيراً عن الم وسببببببب العالمي تقل و

مسبببببببباحببة وتقببدر . في المببائببة 37حوالي ال ببالغ 
بحوالي  2016في عببام المزروعببة راضببببببي األ

 في المائة 38.1مليون هك ار تمثل حوالي  75.1
من  في المائة 5.6القابلة للزراعة و ة مسبباحالمن 

 المساحة الكلية للمنطقة. 
تمثل المساحة المزروعة في إقلي  الوسب  ملر 

في  44والسبببودان وجي وتي واللبببومال( حوالي 
حة الكليبة، ل ئة من المسبببببببا ليب  إقلي  المغر  المبا

مغر   ل ئر وا ل زا تونس وا ي يبببا و ل عربي   ل ا
في المبببائبببة، ث  إقلي   33ومورل بببانيبببا( بحوالي 

المشببببر   األردن وسببببورلا والعرا  وفلسببببطين 
في المائة، وأخيراً إقلي  شبببب    15ول نان( بحوالي 

لبببدول ال زلر  العربيبببة  دول م لس ال عببباون 
لمبببائبببة. في ا 8واليمن( بحوالي  الخليج العربيبببة

ومثلت مسباحة األراضبي المزروعة في السبودان 
 12في المببائببة و 37والمغر  وال زائر حوالي 

من إجمالي على ال والي في المائة  11في المائة و
عببام  العربيببة المسبببببببباحببة المزروعببة في المنطقببة

2016. 

 ت لببببببف األراضببببببي الزراعية في دول المنطقة
فة عامة. أذ ال  العربية ب دني جود  ترب  ا بلبببببب

ت  اوز النسبببب ة الم ولة لمسبببباحة األراضببببي ذاا 
في المببائبة من إجمببالي  2.8ال رببة عباليببة ال ود  

مسبببباحة المنطقة، وت لغ هاه النسبببب ة أقلبببباها في 
في المائة من المساحة( للي   17السودان  حوالي 

في المائة( وسببورلا واللببومال  10ل نان  حوالي 
ئة( والعرا    في 3  ما ئة( وال زائر  2ال ما في ال

بلببد  14في المببائببة(، بينمببا لف قر  0.5 أقببل من 
عربي لل ربببة عبباليببة ال ود . امببا تقببدر النسبببببب ببة 
الم ولة لمسببباحة األراضبببي ذاا ال ربة م وسبببطة 

في المبببائبببة، وذاا ال رببببة  5.5ال ود  بحوالي 
 في المائة. 31.4منخفضة ال ود  بحوالي 

لمزروعة إلى أن معظ  األراضي ا ت در اإلشار 
بعليببة تع مببد على  اض  في الوطن العربي هي أر

 2016عام ، وقد بلغت مسببببببباح  ا مياه األمطار
في  49مليون هك ببار تمثببل حوالي  37.1حوالي 
زرع لل  والمزروعة، المسببببباحة الكلية من  المائة
مليون  5.8بلبببور  مسببب دلمة سبببوى حوالي من ا 
ً سبميمورعت وال قية ز   هك ار بلغت مسباحة فيما . ا

لة حوالي األراضببببببي   مليون هك ار 13.6المرو
المسببببببباحة الكلية من  في المائة 18حوالي تمثل 

بلببببببور  مسبببببب دلمة من ا زرع ول  ل ،المزروعة
بلغت مساحة  وقدمليون هك ار.  3.8حوالي سوى 

 األراضببببببي األراضببببببي الم رواة دون زراعة 
عليبب ، فقببد و. مليون هك ببار 24.4حوالي  ال ور(

المزروعببة بلغ إجمبببالي مسببببببببباحبببة األراضببببببي 
مليون  9.7حوالي  2016في عببام المسبببببب ببدلمببة 

مليون  41.0األراضببي الموسببمية حوالي وهك ار 
 (. 2( وال دول رق   3/2الملح    ،هك ار

 (2جدول رقم )
 مساحات األراضي البعلية والمروية المزروعة في المنطقة العربية 

(2016) 

 
  المساحة

 (مليون هكتار)
 النسبة من إجمالي المساحة المزروعة

(%) 
 37.09 األراضي البعلية (1

 31.25 ( األراضي الموسمية1-1 49.4
 5.84 ( األراضي المس دلمة1-2

 13.61 األراضي المروية (2
 9.77 األراضي الموسمية( 2-1 18.1

 3.84 ( األراضي المس دلمة2-2
 32.5 24.38 ( األراضي المتروكة 3

 100 75.08 اإلجمالي
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األراضي الزراعية في معظ  ال لدان ت عرض 
اج ماعية م غيراا عوامل ط يعية وإلى العربية 
الكمي أو النوعي تحت  هاتؤدي إلى تدهورعدلد  
وزحف بالرلاح والمياه ان را  ال ربة تأثير 

ال حول ألرض بور الزحف العمراني والرمال و
ً في مناط  ال  ر  ن ي ة  إلى المدن خلو ا

ال دهور النوعي من خالل إلى والزراعة ال علية، 
الممارساا وتلل  ا وتلوث ا ن ي ة  تملح ال ربة

 الزراعية الخاط ة. 

 الطبيعيةالمراعي 
 ساحة المراعي الط يعية في الدول العربيةم بلغت

 ،مليون هك بببار 371.4حوالي  2016في عبببام 
المسببببببباحة الكلية من  في المائة 28تمثل حوالي 

المسببببببباحة على إقلي  شبببببب   للمنطقة. ت وزع هاه 
ا ر مساحة للمراعي ال زلر  العربية الاي لض  أ

 168.8حوالي  الط يعيبة، وال ي ت لغ مسببببببباح  با
في المائة من المساحة الكلية  45.4مليون هك ار  

للمراعي(، تلي  أقالي  الوسببببببب والمغر  العربي 
مسببببباحاا المراعي تقدر العربي ال ي والمشبببببر  

 11.9و 82.1و 108.7 الط يعيبببة في بببا بحوالي
في المبببائبببة  29.3 على ال والي مليون هك بببار 

في المائة من المسببببببباحة  3.2في المائة و 22.1و
 الكلية للمراعي(.

توفر المراعي الط يعيبببة في بعض المنببباط  
ية، اما  ماشبببببب ية لل الرعولة معظ  الموازنة العلف
تشبببكل ملبببدراً أسببباسبببياً للدخل ألعداد ا ير  من 

المراعي الرعبببا  والمربين. وت لبببببببف معظ  
الط يعية في الدول العربية ب دني اثافة األعشبببا  
المسببب سبببااة للماشبببية وتدني قيم  ا الغاائية، مما 

الالزمببة ال تفي ببباالح يبباجبباا الغبباائيببة ل عل ببا 
عالمية، إذ ال ل  اوز  بالمعدالا ال إلن اج اللحوم 
هاه المراعي  عدل ان اج اللحوم الحمراء من   5م

في المبائبة من  20ايلوجرام لل ك بار، أي حوالي 
هشبببباشببببة ال ي ة المعدل العالمي. ولعزى ذلا إلى 

 ،وموجببباا ال فبببا  الم كرر  وشببببببح األمطبببار
للمراعي نوعي الكمي وال دهور إلى ال باإلضبببببافة

وال خلي عن  ،لنال ائروال حطي  ن ي ة الرعي 
 إدار  أراضي الرعيالخا ة باألعرا  ال قليدلة 

وتلببببببحر ومبببا ل رتببب  على ذلبببا من تعرلبببة 
وان را  لل ربة، خلبببببو ببببباً في مناط  ال ربة 
الضببببببحلة والمناط  ال  لية. هاا باإلضببببببافة إلى 

على حسببببببببا  هبباه عي والزراالزحف العمراني 
  .(1، اإلطار رق   األراضي

 الغابات
تقدر مسببببببباحة الغاباا وأراضببببببي األحراج في 

 64بحوالي  2016المنطقبببة العربيبببة في عبببام 
من إجمالي في المائة  5حوالي  أيمليون هك ار، 

مليون  40المنطقة، لقع ثلثي ا  حوالي مسببببببباحة 
 (.3ال دول رق    ،هك ار( في السودان

 (3جدول رقم )
 حراج في الدول العربية مساحة الغابات واال
(2016)  

 )مليون هكتار(
 

مساحة  الدولة
 الغابات 

مساحة 
 األحراج

 اإلجمالي

 39.89 20.68 19.21 السودان
 7.13 ... ... اللومال
 4.77 0.41 4.36 المغر 
 3.88 1.60 2.28 رــال زائ

 2.73 ... ... السعودلة
 1.23 0.17 1.06 ســــتون
 1.75 0.93 0.82 را ــالع

 0.50 0.04 0.46 اــسورل
 1.96 1.41 0.55 منــــالي
   63.84 

 الفاو(، ، م  الم حد  لألاالة والزراعةمنظمة األ الملدر:
 "قاعد  ال ياناا".. (2017 

ت عرض الغاباا وأراضببببببي األحراج لضببببببغوط 
زراعية واق لبببادلة واج ماعية تؤدي إلى تناق  
مسبباحات ا، مثل ال عدلاا والحر  لالسبب يالء على 
األرض لل وسبببببع الزراعي، واالسببببب غالل ال ائر 
بحك  ط يعببة الغبباببباا املكيببة عببامببة معرضببببببببة 
لالس نزا  وضعف آلياا تنفيا األنظمة والقوانين 

زالببد الطلبب  على األراضببببببي ذاا اللببببببلببة، وت
واألخشبببا  والوقود تحت ضبببغب النمو السبببكاني 
وال وسببببببع العمراني وتزالببد الفقر، ون ي ببة ل بباه 
الضغوط فقد تناقلت مساحة الغاباا من حوالي 

 41.4إلى حوالي  2012عام مليون هك ار  52.0
  .2016عام مليون هك ار 

مام  باا إلالء مزلد من االه  غا لة ال وت طل  حما
اا المورد ال ام والعمل على دمج سببببببياسببببببباا ل 

وخطب وبرامج وإجراءاا حمبببال  بببا ضبببببببمن 
السببببببياسببببببباا الزراعية وخطب ال نمية الوطنية، 
وإدراج ا ضببمن مخططاا م كاملة السبب خداماا 
األراضببببببببي لببخببلبب  البب ببوازن بببيببن مببخبب ببلببف 
االسبببببب خبدامباا. وهنباد دول عبدلبد  ن حبت في 

 ا على تحسببين أمن ا الغاائي وزلاد  مسبباحة اابات
من بين ببا ال وازي أو حببافظببت علي ببا دون نق  

 . على س يل المثالتونس 
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 (1إطار رقم )
 التصحر والتعرية والبيئة الزراعية

العربية. ت فاوا المنطقة الرعولة والزراعية في راضببي األمسبباحاا ا ير  من تن شببر ظاهر  ال لببحر في 
خلائ  عملياا ال لحر من بلد آلخر، سواًء من حيث العوامل المس  ة ل ا  الرلاح او المياه أو ال ملح أو 
ايرها( أو من حيث حدت ا  من تلببحر خفيف إلى حاد جداً( أو من حيث المسبباحاا الم ضببرر . ت مثل أه  

لاح وبالمياه، وتملح ا ن ي ة تش ع ا بالمياه بس   في ال لدان العربية في ان را  ال ربة بالرعوامل ال لحر 
سبببوء اللبببر  الزراعي، والرعي واالسببب غالل ال ائر لل ربة، والزحف العمراني، وتراجع الغطاء الن اتي 
الط يعي ن ي ة نق  المياه إما بسببببب   الدوراا الط يعية لل فا  أو بسببببب   ه وط منسبببببو  المياه ال وفية 

  ن ي ة الضخ ال ائر(. 
اوا تأثير هاه العوامل ودرجة ال لبببحر من بلد آلخر. ففي ملبببر لع  ر تملح األراضبببي وتشببب ع ال ربة ل ف

في المائة من ال لحر  60العامل األه  في ال لحر، بينما تع  ر ظاهر  تلل  ال ربة وتملح ا س  اً لحوالي 
في المائة من ال لحر. من  64في العرا ، في حين تع  ر الرلاح العامل األه  في سورلا إذ ت س   بحوالي 

مليون  93جان   أخر، ت فاوا المسببباحاا الم أثر  بال لبببحر من بلد آلخر، حيث ت لغ هاه المسببباحة حوالي 
 14مليون هك ار في اليمن وحوالي  31مليون هك ار في العرا  وحوالي  40هك ار في السببببببودان وحوالي 

 مليون هك ار في ال زائر.

، في إطار تنفيا اتفاقية األم  الم حد  لمكافحة ال لببببببحر، بإعداد برامج وطنية قامت معظ  الدول العربية
لمكافحة ال لببحر تضببمنت مشببروعاا عدلد  لل قيي  والرقابة وبناء القدراا وتث يت الكث ان الرملية، وإعاد  

سيا سة ال نمية تأهيل المراعي وتحسين إدارت ا والحفاظ على موارد المياه واألراضي، وموائمة إدارت ا مع 
 المس دامة. إال أن تنفيا هاه المشروعاا تعثر بس   نق  ال مولل. 

مكافحة ال لبببببحر قيام الدول العربية بإلالء االه مام الكافي لمواج ة هاه الظاهر  من خالل وضبببببع ت طل  
تكفل الحفاظ علي ا واسبب دام  ا ل فادي وتنفيا سببياسبباا م كاملة وبرامج عمل إلدار  موارد المياه واألراضببي 

هاه السبببياسببباا وال رامج في الخسبببائر وال  عاا السبببكانية واالج ماعية. اما أن  من األهمية بمكان أن تأخا 
االع  ار الخ راا المحلية الم راامة واألعرا  وال قاليد الم وارثة الخا ببببة باسبببب غالل المراعي والغاباا، 

ي ا وعلى موارد المياه، وأن ل   إشبببراد السبببكان المعنيين في اق راح ووضبببع وإدار  األراضبببي والحفاظ عل
وإقرار هاه السببببياسبببباا من أجل ضببببمان االل زام ب ا وتنفياها. وأن ت دع  هاه السببببياسبببباا بال مولل الالزم 
لضمان تنفياها من ج ة ودع  السكان الم أثرلن لضمان عدم ل وئ   تحت ضغب الحاجة المعيشية لموا لة 

س غالل المفرط للموارد بلور  تساه  في زلاد  رقعة ال لحر من ج ة أخرى. اال

 الموارد المائية
من نق  حاد ومزمن في المنطقة العربية اني تع

مواردها المائية. ففي حين تشببببغل المنطقة حوالي 
سة فإن ا ال ت لقى  10.8 في المائة من مساحة الياب

في المائة من إجمالي أمطار العال ،  2.1سببببببوى 
في المائة من إجمالي  0.7وال ت ري في ا سبببببوى 

األن ار المياه السببببببطحية في العال ، سببببببواًء من 
من دول ال وار أو من  المشببببببب رابببة ال ي تن ع

 األن ار النابعة من أراضي ا. 
ية  لدان  18وتضبببببب  المنطقة العرب لداً من أفقر ب ب
تقل حلة لداً ب 13من ا العال  في الموارد المائية، 

دود ـح سنولاً عندد  ـاه الم  ـن الميـ ا مـرد فيـالف

 
 

(، في السنة 3م 500"الندر  الشدلد  للمياه" ال الغة  
ال حرلن وقطر والكولت والسعودلة وهي 

واإلماراا واليمن واألردن وفلسطين ولي يا 
بلدان  5مان وجي وتي وتونس وال زائر، ووع  
ت راوح حلة الفرد في ا من إذ بندر  المياه" " ت س 
في السنة، وتض  سورلا ول نان  3م1000إلى  500

 وملر والمغر .
عشببببببر ، تعد هاه ال لدان الثمانية ومن ج ة ثانية

باإلضبببببافة إلى اللبببببومال وجزر القمر في حالة 
 1700"حرج مائي" إذ تقل حلبة الفرد في ا عن 

لدول العربية ضببببببمن /3م نة، فيما تقع اافة ا سبببببب
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األراضي الزراعية في معظ  ال لدان ت عرض 
اج ماعية م غيراا عوامل ط يعية وإلى العربية 
الكمي أو النوعي تحت  هاتؤدي إلى تدهورعدلد  
وزحف بالرلاح والمياه ان را  ال ربة تأثير 

ال حول ألرض بور الزحف العمراني والرمال و
ً في مناط  ال  ر  ن ي ة  إلى المدن خلو ا

ال دهور النوعي من خالل إلى والزراعة ال علية، 
الممارساا وتلل  ا وتلوث ا ن ي ة  تملح ال ربة

 الزراعية الخاط ة. 

 الطبيعيةالمراعي 
 ساحة المراعي الط يعية في الدول العربيةم بلغت

 ،مليون هك بببار 371.4حوالي  2016في عبببام 
المسببببببباحة الكلية من  في المائة 28تمثل حوالي 

المسببببببباحة على إقلي  شبببببب   للمنطقة. ت وزع هاه 
ا ر مساحة للمراعي ال زلر  العربية الاي لض  أ

 168.8حوالي  الط يعيبة، وال ي ت لغ مسببببببباح  با
في المائة من المساحة الكلية  45.4مليون هك ار  

للمراعي(، تلي  أقالي  الوسببببببب والمغر  العربي 
مسببببباحاا المراعي تقدر العربي ال ي والمشبببببر  

 11.9و 82.1و 108.7 الط يعيبببة في بببا بحوالي
في المبببائبببة  29.3 على ال والي مليون هك بببار 

في المائة من المسببببببباحة  3.2في المائة و 22.1و
 الكلية للمراعي(.

توفر المراعي الط يعيبببة في بعض المنببباط  
ية، اما  ماشبببببب ية لل الرعولة معظ  الموازنة العلف
تشبببكل ملبببدراً أسببباسبببياً للدخل ألعداد ا ير  من 

المراعي الرعبببا  والمربين. وت لبببببببف معظ  
الط يعية في الدول العربية ب دني اثافة األعشبببا  
المسببب سبببااة للماشبببية وتدني قيم  ا الغاائية، مما 

الالزمببة ال تفي ببباالح يبباجبباا الغبباائيببة ل عل ببا 
عالمية، إذ ال ل  اوز  بالمعدالا ال إلن اج اللحوم 
هاه المراعي  عدل ان اج اللحوم الحمراء من   5م

في المبائبة من  20ايلوجرام لل ك بار، أي حوالي 
هشبببباشببببة ال ي ة المعدل العالمي. ولعزى ذلا إلى 

 ،وموجببباا ال فبببا  الم كرر  وشببببببح األمطبببار
للمراعي نوعي الكمي وال دهور إلى ال باإلضبببببافة

وال خلي عن  ،لنال ائروال حطي  ن ي ة الرعي 
 إدار  أراضي الرعيالخا ة باألعرا  ال قليدلة 

وتلببببببحر ومبببا ل رتببب  على ذلبببا من تعرلبببة 
وان را  لل ربة، خلبببببو ببببباً في مناط  ال ربة 
الضببببببحلة والمناط  ال  لية. هاا باإلضببببببافة إلى 

على حسببببببببا  هبباه عي والزراالزحف العمراني 
  .(1، اإلطار رق   األراضي

 الغابات
تقدر مسببببببباحة الغاباا وأراضببببببي األحراج في 

 64بحوالي  2016المنطقبببة العربيبببة في عبببام 
من إجمالي في المائة  5حوالي  أيمليون هك ار، 

مليون  40المنطقة، لقع ثلثي ا  حوالي مسببببببباحة 
 (.3ال دول رق    ،هك ار( في السودان

 (3جدول رقم )
 حراج في الدول العربية مساحة الغابات واال
(2016)  

 )مليون هكتار(
 

مساحة  الدولة
 الغابات 

مساحة 
 األحراج

 اإلجمالي

 39.89 20.68 19.21 السودان
 7.13 ... ... اللومال
 4.77 0.41 4.36 المغر 
 3.88 1.60 2.28 رــال زائ

 2.73 ... ... السعودلة
 1.23 0.17 1.06 ســــتون
 1.75 0.93 0.82 را ــالع

 0.50 0.04 0.46 اــسورل
 1.96 1.41 0.55 منــــالي
   63.84 

 الفاو(، ، م  الم حد  لألاالة والزراعةمنظمة األ الملدر:
 "قاعد  ال ياناا".. (2017 

ت عرض الغاباا وأراضببببببي األحراج لضببببببغوط 
زراعية واق لبببادلة واج ماعية تؤدي إلى تناق  
مسبباحات ا، مثل ال عدلاا والحر  لالسبب يالء على 
األرض لل وسبببببع الزراعي، واالسببببب غالل ال ائر 
بحك  ط يعببة الغبباببباا املكيببة عببامببة معرضببببببببة 
لالس نزا  وضعف آلياا تنفيا األنظمة والقوانين 

زالببد الطلبب  على األراضببببببي ذاا اللببببببلببة، وت
واألخشبببا  والوقود تحت ضبببغب النمو السبببكاني 
وال وسببببببع العمراني وتزالببد الفقر، ون ي ببة ل بباه 
الضغوط فقد تناقلت مساحة الغاباا من حوالي 

 41.4إلى حوالي  2012عام مليون هك ار  52.0
  .2016عام مليون هك ار 

مام  باا إلالء مزلد من االه  غا لة ال وت طل  حما
اا المورد ال ام والعمل على دمج سببببببياسببببببباا ل 

وخطب وبرامج وإجراءاا حمبببال  بببا ضبببببببمن 
السببببببياسببببببباا الزراعية وخطب ال نمية الوطنية، 
وإدراج ا ضببمن مخططاا م كاملة السبب خداماا 
األراضببببببببي لببخببلبب  البب ببوازن بببيببن مببخبب ببلببف 
االسبببببب خبدامباا. وهنباد دول عبدلبد  ن حبت في 

 ا على تحسببين أمن ا الغاائي وزلاد  مسبباحة اابات
من بين ببا ال وازي أو حببافظببت علي ببا دون نق  

 . على س يل المثالتونس 
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 (1إطار رقم )
 التصحر والتعرية والبيئة الزراعية

العربية. ت فاوا المنطقة الرعولة والزراعية في راضببي األمسبباحاا ا ير  من تن شببر ظاهر  ال لببحر في 
خلائ  عملياا ال لحر من بلد آلخر، سواًء من حيث العوامل المس  ة ل ا  الرلاح او المياه أو ال ملح أو 
ايرها( أو من حيث حدت ا  من تلببحر خفيف إلى حاد جداً( أو من حيث المسبباحاا الم ضببرر . ت مثل أه  

لاح وبالمياه، وتملح ا ن ي ة تش ع ا بالمياه بس   في ال لدان العربية في ان را  ال ربة بالرعوامل ال لحر 
سبببوء اللبببر  الزراعي، والرعي واالسببب غالل ال ائر لل ربة، والزحف العمراني، وتراجع الغطاء الن اتي 
الط يعي ن ي ة نق  المياه إما بسببببب   الدوراا الط يعية لل فا  أو بسببببب   ه وط منسبببببو  المياه ال وفية 

  ن ي ة الضخ ال ائر(. 
اوا تأثير هاه العوامل ودرجة ال لبببحر من بلد آلخر. ففي ملبببر لع  ر تملح األراضبببي وتشببب ع ال ربة ل ف

في المائة من ال لحر  60العامل األه  في ال لحر، بينما تع  ر ظاهر  تلل  ال ربة وتملح ا س  اً لحوالي 
في المائة من ال لحر. من  64في العرا ، في حين تع  ر الرلاح العامل األه  في سورلا إذ ت س   بحوالي 

مليون  93جان   أخر، ت فاوا المسببباحاا الم أثر  بال لبببحر من بلد آلخر، حيث ت لغ هاه المسببباحة حوالي 
 14مليون هك ار في اليمن وحوالي  31مليون هك ار في العرا  وحوالي  40هك ار في السببببببودان وحوالي 

 مليون هك ار في ال زائر.

، في إطار تنفيا اتفاقية األم  الم حد  لمكافحة ال لببببببحر، بإعداد برامج وطنية قامت معظ  الدول العربية
لمكافحة ال لببحر تضببمنت مشببروعاا عدلد  لل قيي  والرقابة وبناء القدراا وتث يت الكث ان الرملية، وإعاد  

سيا سة ال نمية تأهيل المراعي وتحسين إدارت ا والحفاظ على موارد المياه واألراضي، وموائمة إدارت ا مع 
 المس دامة. إال أن تنفيا هاه المشروعاا تعثر بس   نق  ال مولل. 

مكافحة ال لبببببحر قيام الدول العربية بإلالء االه مام الكافي لمواج ة هاه الظاهر  من خالل وضبببببع ت طل  
تكفل الحفاظ علي ا واسبب دام  ا ل فادي وتنفيا سببياسبباا م كاملة وبرامج عمل إلدار  موارد المياه واألراضببي 

هاه السبببياسببباا وال رامج في الخسبببائر وال  عاا السبببكانية واالج ماعية. اما أن  من األهمية بمكان أن تأخا 
االع  ار الخ راا المحلية الم راامة واألعرا  وال قاليد الم وارثة الخا ببببة باسبببب غالل المراعي والغاباا، 

ي ا وعلى موارد المياه، وأن ل   إشبببراد السبببكان المعنيين في اق راح ووضبببع وإدار  األراضبببي والحفاظ عل
وإقرار هاه السببببياسبببباا من أجل ضببببمان االل زام ب ا وتنفياها. وأن ت دع  هاه السببببياسبببباا بال مولل الالزم 
لضمان تنفياها من ج ة ودع  السكان الم أثرلن لضمان عدم ل وئ   تحت ضغب الحاجة المعيشية لموا لة 

س غالل المفرط للموارد بلور  تساه  في زلاد  رقعة ال لحر من ج ة أخرى. اال

 الموارد المائية
من نق  حاد ومزمن في المنطقة العربية اني تع

مواردها المائية. ففي حين تشببببغل المنطقة حوالي 
سة فإن ا ال ت لقى  10.8 في المائة من مساحة الياب

في المائة من إجمالي أمطار العال ،  2.1سببببببوى 
في المائة من إجمالي  0.7وال ت ري في ا سبببببوى 

األن ار المياه السببببببطحية في العال ، سببببببواًء من 
من دول ال وار أو من  المشببببببب رابببة ال ي تن ع

 األن ار النابعة من أراضي ا. 
ية  لدان  18وتضبببببب  المنطقة العرب لداً من أفقر ب ب
تقل حلة لداً ب 13من ا العال  في الموارد المائية، 

دود ـح سنولاً عندد  ـاه الم  ـن الميـ ا مـرد فيـالف

 
 

(، في السنة 3م 500"الندر  الشدلد  للمياه" ال الغة  
ال حرلن وقطر والكولت والسعودلة وهي 

واإلماراا واليمن واألردن وفلسطين ولي يا 
بلدان  5مان وجي وتي وتونس وال زائر، ووع  
ت راوح حلة الفرد في ا من إذ بندر  المياه" " ت س 
في السنة، وتض  سورلا ول نان  3م1000إلى  500

 وملر والمغر .
عشببببببر ، تعد هاه ال لدان الثمانية ومن ج ة ثانية

باإلضبببببافة إلى اللبببببومال وجزر القمر في حالة 
 1700"حرج مائي" إذ تقل حلبة الفرد في ا عن 

لدول العربية ضببببببمن /3م نة، فيما تقع اافة ا سبببببب
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م موعببة الببدول ال ي تعبباني من "الحرج المببائي 
في المائة من  40الشدلد" اون ا تس خدم أاثر من 

  سنولاً.مياه ا الم  دد  

ال تق لببببببر مشببببببكالا المياه في المنطقة العربية 
على الندر  والحرج المائي، بل ت عدى ذلا ل شمل 
االع ماد الك ير على المياه المشببب راة الم دفقة من 

 153قة، وال ي لقدر ح م ا بحوالي خارج المنط
يار م ر مكع  تمثل حوالي  مائة من  56مل في ال

إجمببالي ميبباه أن ببار المنطقببة. امببا أن "نسبببببب ببة 
االع ماد" على الموارد المائية الم  دد   ال وفية 
والسببببطحية( الم دفقة من خارج حدود ال بلد إلى 
إجمالي موارده المائية الم  دد  سببببببنولاً تزلد عن 

المببائببة في خمس بلببدان عربيببة  ملببببببر  في 95
والكولبببت وال حرلن(، والسببببببودان ومورل بببانيبببا 

في المائة  72في المائة إلى  59 ما بينوت راوح 
في ثالثة بلدان  اللبببببومال والعرا  وسبببببورلا(، 

في المبببائبببة في بلبببد واحبببد  30وهي في حبببدود 
ما ت راوح من  قل  1 األردن(، ا ئة إلى أ ما في ال

بلبببدان  قطر ول نبببان  5 في المبببائبببة في 10من 
 .وفلسطين وتونس وال زائر(

وتك مل الرؤلة حول أوضاع المياه في المنطقة من 
، وهو مؤشر شامل "الفقر المائي"خالل مؤشر 

لأخا في االع  ار، باإلضافة إلى حلة الفرد 
 خرى،أالسنولة من المياه الم  دد ، أربعة جوان  
ه منظمة حددها ال رنامج الدولي للمياه الاي ترعا
 ،(اليونسكواألم  الم حد  لل ربية والعلوم والثقافة  

س ولة النفاذ إلى موارد وخدماا المياه، . 1هي: و
وارده ـي إدار  مـ  فـاءتــمع وافـدر  الم  ــمق. 2

. 4اه، ــيـدام المــخـاالا اس ــم  .3ة، ــالمائي
 االس دامة ال ي ية للموارد المائية.

لعكس هاا المؤشر ح   العق اا ال ي تعي  تقيي   
الوضع المائي ألي بلد وتعدد ال وان  ال ي للزم 
النظر في ا سواًء عند ال قيي  أو عند وضع 
السياساا الالزمة لمعال ة االخ الالا م ى 
ً إلى هاا المؤشر تلنف اليمن  وجدا. اس نادا

فقر مائي تعيش في حالة واألردن والمغر  ا لدان 
شدلد جداً، وسورلا والعرا  والسعودلة وال زائر 

مان فقر مائي شدلد، وع   تش د ومورل انيا ا لدان
 الفقر من م وسطةا لدان ت س  بمس ولاا وملر 

 عن بقية، في حين ال ت وفر بياناا اافية المائي
 ال لدان. 

ية  لقبدر ح   ال طول المطري في المنطقبة العرب
سببببنولاً. لفقد من  مليار م ر مكع   1384بحوالي 

يار م ر مكع  878بال  خر حوالي  ، أي نحو مل
، وال قيببة إمببا تخ زن اميبباه تربببة في المببائببة 63

مليبببار م ر مكعببب ( أو ت بببدف  في  385 حوالي 
مليببار م ر  121 ببببببور  أن ببار داخليببة  حوالي 

 مكع (.
اما لقدر إجمالي الموارد المائية الم احة والممكنة 
في الوطن العربي من جميع الملبببببببادر بحوالي 

يار م ر مكع ، من ا حوالي  336 يار  274مل مل
مليار م ر مكع   62م ر مكع  موارد تقليدلة و

اير تقليدلة. ت كون الموارد اير ال قليدلة من مياه 
مياه (، و3ممليار  4 حوالي  اللببببببر  المعال ة

عال ة  ناعي اير الم اللببببببر  المنزلي واللبببببب
 34 حوالي  ال حلية(، ومياه 3ممليار  24 حوالي 
المياه من (. أما الموارد ال قليدلة ف  كون 3ممليار 

 .(3ممليار  274السطحية الم  دد   حوالي 
تنقسبببب  المياه الم  دد  بدورها إلى شببببقين، األول 

مليببار م ر مكعبب (،  274ميبباه األن ببار  حوالي 
وتشبمل مياه األن ار المشب راة الم دفقة من خارج 

مليببار م ر مكعبب ( وميبباه  153المنطقببة  حوالي 
داخبببل المنطقبببة األن بببار البببداخليبببة الم بببدفقبببة من 

 مليار م ر مكع (. 121 حوالي 

لفرد في الوطن العربي من وقببد بلغببت حلببببببببة ا
 2017الموارد المائية السطحية وال وفية في عام 

م ر مكعببب . ت نببباق  هببباه الكميببة  662حوالي 
سنولاً بس   النمو السكاني، حيث ل وقع أن ت  ب 

 . 2030م ر مكع  بحلول عام  500إلى ما دون 

ت  الن الدول العربية بشكل ا ير من حيث ملادر 
ينما تع مد أقالي  شببر  ووسببب مياه ا الم  دد . ف 

وار  الوطن العربي على المياه السطحية بشكل 
رئيسببببي، تع مد بلدان إقلي  شبببب   ال زلر  العربية 

 على المياه ال وفية إلى جان  ال حلية. 

مليببار م ر  160تسبببببب خببدم دول المنطقببة حوالي 
مكعبب  من مواردهببا المببائيببة الم بباحببة لمخ لف 

في المائة من  58 األاراض، أي ما نس    حوالي
هبباه الموارد. في حين لقببدر الم وسببببببب العببالمي 
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في المائة  7.5للموارد المائية المسببب خدمة حوالي 
من إجمبببالي الموارد، وهو مبببا ل عبببل المنطقبببة 
تلنف امنطقة ت س  "بالفقر المائي الشدلد". مما 
لدفع بعض ال لدان لل وء إلى الضببببخ ال ائر الاي 

اح ياجات ا، وفية ل ل ية لس نز  خزاناا المياه ال 
امببا هو الحببال في أالبب  بلببدان ال زلر  العربيببة 

 وفي لي يا. 

تعد مشبببكلة اسببب نزا  خزاناا المياه ال وفية من 
أا ر المعوقبباا ال ي تع رض اسبببببب ببدامببة ال نميببة 
ً مببا  الزراعيببة في اثير من دول المنطقببة، واثيرا
ت سبببببب   مشببببببكلة الضببببببخ ال ائر في تملح المياه 

لع  ر القطاع الزراعي أا ر مسبببببب  لا وال ربة، و
للميبباه في المنطقببة إذ تزلببد حلبببببب بب  من الميبباه 

من  4في المائة في  90المسببببب خدمة سبببببنولاً عن 
بلببدان المنطقببة  اليمن واللببببببومببال والسببببببودان 

في  90في المائة و  80ومورل انيا( وت راوح بين 
بلدان  سببببببورلا والعرا  واإلماراا  9المائة في 

ة وملببببببر ولي يبببا وتونس وعمبببان والسببببببعودلببب
في المائة في  60في المائة و 45والمغر ( وبين 

بلدان  ال حرلن وقطر والكولت ول نان واألردن  8
 20وفلسبببببطين وال زائر وجزر القمر( وتقل عن 

 في المائة في جي وتي فقب.

لعببباني القطببباع الزراعي في المنطقبببة من تبببدني 
افببباء  الري ال ي ت راوح في معظ  ال لبببدان بين 

في المببائببة، وبم وسببببببب عببام لقببدر  60إلى  40
لة عن  51بحوالي  هاه المشببببببك ئة. تن    ما في ال

اع ماد المزارعين بشببببببكل أسبببببباسببببببي على الري 
السببببببطحي ال قليدي عن طرل  الغمر الاي لرفع 
نسببببب ة المياه الفاقد  سبببببواًء بال  خر أو بال سبببببر  
العمي  خالل ال ربة، عالو  على تأثيرات  السبببل ية 
االخرى مثل تملح ال ربة وتلبببببل  ا وزلاد  شبببببح 
المياه ومن ث  إعاقة ال وسببببببع الزراعي. وت طل  

ل ة هاه المشبببكلة تنفيا برامج ارشببباد وتمولل معا
م كببباملبببة ل   من خالل بببا رفع وعي المزارعين 
ثة  حدل خدام أنظمة الري ال قدرات   السبببببب  ناء  وب
وتوفير القروض الميسببببر  لل وسببببع في اسبببب خدام 
هاه األنظمة، والعمل على رفع اإلن اجية من ال 
م ر مكع  من المياه، بما في ذلا إدخال ال اور 

 ر  ال ي تح اج لكمياا أقل من مياه الري.المطو

 الموارد البشرية
 القوى العاملة في الزراعة

انخفض عببدد العبباملين في القطبباع الزراعي في 
مليون عببامبل  24.65ال لببدان العربيببة من حوالي 

عام  ئة من  19لمثلون حوالي  2015في  ما في ال
إلى حوالي  2016في عام إجمالي القوى العاملة 

في  18.3مليون عبببامبببل لمثلون حوالي  24.16
عاملة ئة من إجمالي القوى ال ما ( 3/3الملح    ،ال

 (. 4وال دول رق   

عزى هبباا االنخفبباض إلى ال  ر  الم نبباميببة من ل  
الرلف إلى المدن ن ي ة ضببببببعف الخدماا العامة 

ومحدودلة فرص العمل وتدني األجور في الرلف 
. علماً أن وال حول إلى أنشطة بدللة وان شار الفقر

نس ة هاه النس ة تع  ر منخفضة جداً بالمقارنة مع 
ال ي قد ت راوح الدول النامية العمالة الزراعية في 

 في المائة.  45و 40بين 
 

 (4الجدول رقم )
 الدول العربيةالعدد الكلي للقوى العاملة في 

 وعدد العاملين في القطاع الزراعي
(2015 – 2016) 

 (.3/3الملدر: المحل   
  

ت فاوا حلة القطاع الزراعي من القوى العاملة 
ً ألوضاع  االق لادلة،  الكلية من بلد آلخر ت عا

حوالي  2016حيث ت اوزا هاه النس ة في عام 
 35.3وتراوحت بين  ،في المائة في جي وتي 60

في المائة في ال من مورل انيا  55في المائة و
في  15وتراوحت بين مر، واليمن والسودان والق  

تونس سورلة وفي المائة في ال من  32.1المائة و
، واانت أقل مانوع  والمغر  وال زائر وملر 

ال حرلن وقطر والكولت في المائة في  10من 
ول نان ولي يا واإلماراا والسعودلة والعرا  

 واألردن.
 

  مليون عامل( 
 

2015 2016 
 معدل النمو

(2015-2016) 
)%( 

القوى العاملة 
 الكلية 

127.89 131.36 2.7 

القوى العاملة 
 -2.3 24.10 24.65 في الزراعة 
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م موعببة الببدول ال ي تعبباني من "الحرج المببائي 
في المائة من  40الشدلد" اون ا تس خدم أاثر من 

  سنولاً.مياه ا الم  دد  

ال تق لببببببر مشببببببكالا المياه في المنطقة العربية 
على الندر  والحرج المائي، بل ت عدى ذلا ل شمل 
االع ماد الك ير على المياه المشببب راة الم دفقة من 

 153قة، وال ي لقدر ح م ا بحوالي خارج المنط
يار م ر مكع  تمثل حوالي  مائة من  56مل في ال

إجمببالي ميبباه أن ببار المنطقببة. امببا أن "نسبببببب ببة 
االع ماد" على الموارد المائية الم  دد   ال وفية 
والسببببطحية( الم دفقة من خارج حدود ال بلد إلى 
إجمالي موارده المائية الم  دد  سببببببنولاً تزلد عن 

المببائببة في خمس بلببدان عربيببة  ملببببببر  في 95
والكولبببت وال حرلن(، والسببببببودان ومورل بببانيبببا 

في المائة  72في المائة إلى  59 ما بينوت راوح 
في ثالثة بلدان  اللبببببومال والعرا  وسبببببورلا(، 

في المبببائبببة في بلبببد واحبببد  30وهي في حبببدود 
ما ت راوح من  قل  1 األردن(، ا ئة إلى أ ما في ال

بلبببدان  قطر ول نبببان  5 في المبببائبببة في 10من 
 .وفلسطين وتونس وال زائر(

وتك مل الرؤلة حول أوضاع المياه في المنطقة من 
، وهو مؤشر شامل "الفقر المائي"خالل مؤشر 

لأخا في االع  ار، باإلضافة إلى حلة الفرد 
 خرى،أالسنولة من المياه الم  دد ، أربعة جوان  
ه منظمة حددها ال رنامج الدولي للمياه الاي ترعا
 ،(اليونسكواألم  الم حد  لل ربية والعلوم والثقافة  

س ولة النفاذ إلى موارد وخدماا المياه، . 1هي: و
وارده ـي إدار  مـ  فـاءتــمع وافـدر  الم  ــمق. 2

. 4اه، ــيـدام المــخـاالا اس ــم  .3ة، ــالمائي
 االس دامة ال ي ية للموارد المائية.

لعكس هاا المؤشر ح   العق اا ال ي تعي  تقيي   
الوضع المائي ألي بلد وتعدد ال وان  ال ي للزم 
النظر في ا سواًء عند ال قيي  أو عند وضع 
السياساا الالزمة لمعال ة االخ الالا م ى 
ً إلى هاا المؤشر تلنف اليمن  وجدا. اس نادا

فقر مائي تعيش في حالة واألردن والمغر  ا لدان 
شدلد جداً، وسورلا والعرا  والسعودلة وال زائر 

مان فقر مائي شدلد، وع   تش د ومورل انيا ا لدان
 الفقر من م وسطةا لدان ت س  بمس ولاا وملر 

 عن بقية، في حين ال ت وفر بياناا اافية المائي
 ال لدان. 

ية  لقبدر ح   ال طول المطري في المنطقبة العرب
سببببنولاً. لفقد من  مليار م ر مكع   1384بحوالي 

يار م ر مكع  878بال  خر حوالي  ، أي نحو مل
، وال قيببة إمببا تخ زن اميبباه تربببة في المببائببة 63

مليبببار م ر مكعببب ( أو ت بببدف  في  385 حوالي 
مليببار م ر  121 ببببببور  أن ببار داخليببة  حوالي 

 مكع (.
اما لقدر إجمالي الموارد المائية الم احة والممكنة 
في الوطن العربي من جميع الملبببببببادر بحوالي 

يار م ر مكع ، من ا حوالي  336 يار  274مل مل
مليار م ر مكع   62م ر مكع  موارد تقليدلة و

اير تقليدلة. ت كون الموارد اير ال قليدلة من مياه 
مياه (، و3ممليار  4 حوالي  اللببببببر  المعال ة

عال ة  ناعي اير الم اللببببببر  المنزلي واللبببببب
 34 حوالي  ال حلية(، ومياه 3ممليار  24 حوالي 
المياه من (. أما الموارد ال قليدلة ف  كون 3ممليار 

 .(3ممليار  274السطحية الم  دد   حوالي 
تنقسبببب  المياه الم  دد  بدورها إلى شببببقين، األول 

مليببار م ر مكعبب (،  274ميبباه األن ببار  حوالي 
وتشبمل مياه األن ار المشب راة الم دفقة من خارج 

مليببار م ر مكعبب ( وميبباه  153المنطقببة  حوالي 
داخبببل المنطقبببة األن بببار البببداخليبببة الم بببدفقبببة من 

 مليار م ر مكع (. 121 حوالي 

لفرد في الوطن العربي من وقببد بلغببت حلببببببببة ا
 2017الموارد المائية السطحية وال وفية في عام 

م ر مكعببب . ت نببباق  هببباه الكميببة  662حوالي 
سنولاً بس   النمو السكاني، حيث ل وقع أن ت  ب 

 . 2030م ر مكع  بحلول عام  500إلى ما دون 

ت  الن الدول العربية بشكل ا ير من حيث ملادر 
ينما تع مد أقالي  شببر  ووسببب مياه ا الم  دد . ف 

وار  الوطن العربي على المياه السطحية بشكل 
رئيسببببي، تع مد بلدان إقلي  شبببب   ال زلر  العربية 

 على المياه ال وفية إلى جان  ال حلية. 

مليببار م ر  160تسبببببب خببدم دول المنطقببة حوالي 
مكعبب  من مواردهببا المببائيببة الم بباحببة لمخ لف 

في المائة من  58 األاراض، أي ما نس    حوالي
هبباه الموارد. في حين لقببدر الم وسببببببب العببالمي 
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في المائة  7.5للموارد المائية المسببب خدمة حوالي 
من إجمبببالي الموارد، وهو مبببا ل عبببل المنطقبببة 
تلنف امنطقة ت س  "بالفقر المائي الشدلد". مما 
لدفع بعض ال لدان لل وء إلى الضببببخ ال ائر الاي 

اح ياجات ا، وفية ل ل ية لس نز  خزاناا المياه ال 
امببا هو الحببال في أالبب  بلببدان ال زلر  العربيببة 

 وفي لي يا. 

تعد مشبببكلة اسببب نزا  خزاناا المياه ال وفية من 
أا ر المعوقبباا ال ي تع رض اسبببببب ببدامببة ال نميببة 
ً مببا  الزراعيببة في اثير من دول المنطقببة، واثيرا
ت سبببببب   مشببببببكلة الضببببببخ ال ائر في تملح المياه 

لع  ر القطاع الزراعي أا ر مسبببببب  لا وال ربة، و
للميبباه في المنطقببة إذ تزلببد حلبببببب بب  من الميبباه 

من  4في المائة في  90المسببببب خدمة سبببببنولاً عن 
بلببدان المنطقببة  اليمن واللببببببومببال والسببببببودان 

في  90في المائة و  80ومورل انيا( وت راوح بين 
بلدان  سببببببورلا والعرا  واإلماراا  9المائة في 

ة وملببببببر ولي يبببا وتونس وعمبببان والسببببببعودلببب
في المائة في  60في المائة و 45والمغر ( وبين 

بلدان  ال حرلن وقطر والكولت ول نان واألردن  8
 20وفلسبببببطين وال زائر وجزر القمر( وتقل عن 

 في المائة في جي وتي فقب.

لعببباني القطببباع الزراعي في المنطقبببة من تبببدني 
افببباء  الري ال ي ت راوح في معظ  ال لبببدان بين 

في المببائببة، وبم وسببببببب عببام لقببدر  60إلى  40
لة عن  51بحوالي  هاه المشببببببك ئة. تن    ما في ال

اع ماد المزارعين بشببببببكل أسبببببباسببببببي على الري 
السببببببطحي ال قليدي عن طرل  الغمر الاي لرفع 
نسببببب ة المياه الفاقد  سبببببواًء بال  خر أو بال سبببببر  
العمي  خالل ال ربة، عالو  على تأثيرات  السبببل ية 
االخرى مثل تملح ال ربة وتلبببببل  ا وزلاد  شبببببح 
المياه ومن ث  إعاقة ال وسببببببع الزراعي. وت طل  

ل ة هاه المشبببكلة تنفيا برامج ارشببباد وتمولل معا
م كببباملبببة ل   من خالل بببا رفع وعي المزارعين 
ثة  حدل خدام أنظمة الري ال قدرات   السبببببب  ناء  وب
وتوفير القروض الميسببببر  لل وسببببع في اسبببب خدام 
هاه األنظمة، والعمل على رفع اإلن اجية من ال 
م ر مكع  من المياه، بما في ذلا إدخال ال اور 

 ر  ال ي تح اج لكمياا أقل من مياه الري.المطو

 الموارد البشرية
 القوى العاملة في الزراعة

انخفض عببدد العبباملين في القطبباع الزراعي في 
مليون عببامبل  24.65ال لببدان العربيببة من حوالي 

عام  ئة من  19لمثلون حوالي  2015في  ما في ال
إلى حوالي  2016في عام إجمالي القوى العاملة 

في  18.3مليون عبببامبببل لمثلون حوالي  24.16
عاملة ئة من إجمالي القوى ال ما ( 3/3الملح    ،ال

 (. 4وال دول رق   

عزى هبباا االنخفبباض إلى ال  ر  الم نبباميببة من ل  
الرلف إلى المدن ن ي ة ضببببببعف الخدماا العامة 

ومحدودلة فرص العمل وتدني األجور في الرلف 
. علماً أن وال حول إلى أنشطة بدللة وان شار الفقر

نس ة هاه النس ة تع  ر منخفضة جداً بالمقارنة مع 
ال ي قد ت راوح الدول النامية العمالة الزراعية في 

 في المائة.  45و 40بين 
 

 (4الجدول رقم )
 الدول العربيةالعدد الكلي للقوى العاملة في 

 وعدد العاملين في القطاع الزراعي
(2015 – 2016) 

 (.3/3الملدر: المحل   
  

ت فاوا حلة القطاع الزراعي من القوى العاملة 
ً ألوضاع  االق لادلة،  الكلية من بلد آلخر ت عا

حوالي  2016حيث ت اوزا هاه النس ة في عام 
 35.3وتراوحت بين  ،في المائة في جي وتي 60

في المائة في ال من مورل انيا  55في المائة و
في  15وتراوحت بين مر، واليمن والسودان والق  

تونس سورلة وفي المائة في ال من  32.1المائة و
، واانت أقل مانوع  والمغر  وال زائر وملر 

ال حرلن وقطر والكولت في المائة في  10من 
ول نان ولي يا واإلماراا والسعودلة والعرا  

 واألردن.
 

  مليون عامل( 
 

2015 2016 
 معدل النمو

(2015-2016) 
)%( 

القوى العاملة 
 الكلية 

127.89 131.36 2.7 

القوى العاملة 
 -2.3 24.10 24.65 في الزراعة 
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 الهجرة من الريف إلى المدن
قدر ال نا الدولي نسببببب ة سبببببكان الرلف في الدول 

في المائة من  37بحوالي  2016العربية في عام 
 من النسببب ة جمالي عدد السبببكان، وهي نسببب ة أقلإ

في  45.7على مسبببببب وى العببال  ال ببالغببة حوالي 
المائة. ت راجع نسبببببب ة سببببببكان الرلف في المنطقة 

ول وقع العربية بحوالي نلببببف في الم ة سببببنولاً، 
في المائة بحلول عام  35أن تلبببببببل إلى حوالي 

2030. 
تع مد نسبب ة السببكان في رلف أي بلد على عوامل 
 محلية تشببمل مدى تطور ال نية األسبباسببية الخدمية
في الرلف وتوفر فرص العمببل فيبب  ومسبببببب وى 
لدخل الاي لحقق  النشببببببباط الزراعي، وعوامل  ا
على المس وى الوطني مثل مدى تطور القطاعاا 
طاع  لة اير الزراعية، وخا بببببببةً ق االق لببببببباد
الخبببدمببباا، وقبببدرت بببا على توفير فرص العمبببل 

 والدخل المناس  وجا  السكان إلى المدن. 
هاماً في تح ي  أعداد  تلع  الثرو  النفطية دوراً 
السكان في الرلف في الدول العربية النفطية سواًء 

البببدول ذاا الموارد الزراعيبببة فيمبببا ل عل  بببب
المحدود  أو ذاا الموارد الزراعية الك ير   مثل 
ال زائر ولي يا(. اما للع  تطور قطاع الخدماا 

  الك لة وتوسبببببع نشببببباط  دوراً مشببببباب اً في تح ي
السببببببكببانيببة في الرلف  امببا هو الحببال في ل نببان 
واألردن(. علي ، فقد تراوحت نس ة سكان الرلف 

عام  لدان المنطقة في   2قل من أمن  2017في ب
في  57في المبببائبببة في الكولبببت وقطر ومبببا بين 

في المائة في ال من ملببببببر واليمن  72المائة و
 32مر، مروراً بحوالي واللومال والسودان والق  

مائة إلى  مائة في تونس والمغر   40في ال في ال
في  30إلى أقل من  10وسببببببورلا ومورل انيا، و

المائة في اإلماراا وال حرلن وال زائر وجي وتي 
لة  يا وفلسببببببطين والسببببببعود نان ولي  واألردن ول 

 ن.ماوالعرا  وع  
تع  ر ال  ر  من الرلف إلى المبببدن من أاثر 
غاائي  تدهور اإلن اج الزراعي واألمن ال مل  عوا
إذ تؤدي إلى ه ر األراضببببي الزراعية وإهمال ا. 
ولؤدي تضببخ  أعداد السببكان في المدن إلى ن ائج 
سبببببل ية عدلد  ت مثل في ازدحام المدن والضبببببغب 
على المراف  الخبببدميبببة وزلببباد  ال طبببالبببة والفقر 

ال رلمببة، مببال  تكن المببدن مسبببببب عببد  بببالخطب و
وال مولالا الالزمبببة ل طولر المراف  الخبببدميبببة 

 واالس ثمار لخل  مزلد من فرص العمل. 

 اإلنتاج النباتي والحيواني والسمكي
 اإلنتاج النباتي

س ل اإلن اج الن اتي في الدول العربية نمواً بنس ة 
، بالرا  من تراجع 2017في المائة في عام  1.6

في المائة. وتمثل  1.4المساحة المحلولية بنس ة 
م موعببة الح و  مراز اللببببببببدار  في اإلن بباج 

في المائة من  60.4الن اتي حيث تشببببببكل حوالي 
 إجمالي المساحة المحلولية. 

تدل تقدلراا اإلن اج لمعظ  المحا بببيل الزراعية 
 النة، حيث انخفض أن ا قد سبببببب لت تطوراا م 
في المبببائبببة نظراً  1.0إن ببباج الح و  بنسبببببب بببة 

في  3.1النخفاض المسبببباحة المحلببببولية بنسبببب ة 
في  1.4، حيث انخفض ان اج القمح بنسببببب ة المائة

المائة بسبب   تراجع المسبباحة المحلببولية بنسبب ة 
إن بباج في المقببابببل  ارتفع بينمببا  في المببائببة، 3.3

ئة نظراً ل حسببن في الما 3.3الار  الشببامية بنسبب ة 
في المائة وارتفع إن اج األرز  1.9الغلة بنسبببببب ة 

مائة ن ي ة لزلاد  المسببببببباحة  3.6بنسبببببب ة  في ال
من ج ة أخرى  .في المائة 3.9المحلولية بنس ة 

في المائة،  5.5سبببب ل إن اج الفاا ة زلاد  بنسبببب ة 
في المائة، نظراً لزلاد   1.0والخضببببببار بنسبببببب ة 

في المائة،  2.6ة وفي المائ 7.9بنسببب   المسببباحة
 (. 1( والشكل  3/4الملح    ،على ال والي

 
 
 
 
 

 (.3/4الملدر: الملح   

تعود الزلاد  ال ي تحققت في إن اج بعض 
إلى تحسن  2017المحا يل الزراعية خالل عام 

تطور اإلنتاج الـزراعي من المحاصيل (: 1الشكل )
 الزراعية الرئيسية في الـدول العـربيـة

)2016 -2017) 
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مس وى الغلة نظراً الس خدام بعض الدول العربية 
اإلن اجية الحدلثة، وال رايز على نشر  ال قاناا

الحزم ال قنية الزراعية الم كاملة، وال وسع في 
اس خدام الميكنة الزراعية ومدخالا اإلن اج 

وتط ي  ن ائج ال حوث، الحدلث من باور وأسمد ، 
وتكثيف اإلرشاد بين أوساط المزارعين. اير أن 
ً في  بعض المحا يل األخرى ش دا تراجعا

ة وتشمل الشعير، وال قولياا مس وى الغل
، والفواا  والخضرواا والمحا يل السكرلة

 والار  الرفيعة.
إن تطولر اإلن ببباج الزراعي ل طلببب  معبببال بببة 
المعوقببباا ال ي تحبببد من أدائببب ، وفي مقبببدم  بببا 

سل ية من الظرو  الم  ال عامل مع  ناخية وآثارها ال
خالل االه مام ب طولر أدواا وأسببببببالي  ر ببببببد 

نببباخيبببة، والمحبببافظبببة على الموارد الظواهر الم  
المائية وتنمي  ا ورفع افاء  اس غالل ا، واالس فاد  
من ن ببائج ال حوث الزراعيببة ال ط يقيببة في م ببال 

حسببببنة ذاا ال قانة الحيولة، واسبببب خدام ال اور الم  
اإلن بباجيببة العبباليببة المقبباومببة لل فببا  والحرار ، 
سياا الزراعية العربية من منظور  سيا سي  ال وتن
تببكبببامببلببي وتببطببولببر نببظبب  البب بببأمببيببن الببزراعببي 
وال شببببببرلعاا والقوانين الزراعية ال ي تأخا في 
االع  بببار الظرو  االق لبببببببببادلبببة للمزارعين، 

 وبوج  خاص في المناط  ال امشية. 

 اإلنتاجية الزراعية العربية
تمثل إن اجية األرض المزروعة المؤشببببببر العيني 

س خدام األرض الزر ساً لكفاء  ا اعية واألس ل قيا
ن ا أون ائج النشاط اإلن اجي الزراعي اكل، اما 

المحلببببببلة الن ائية لم موعة العوامل الم داخلة 
والم فاعلة السبببببل ية واالل ابية للنشببببباط الزراعي 
بعنا ره ال شرلة وال قنية واالس ثمارلة واالدارلة 

ً ناخية تأثيروال نظيمية. وللعوامل الم   ً حاسببببببم ا في  ا
اإلن بباجيببة وفي عببدم اسبببببب قرارهببا، وفي الببدول 
ية فإن إلن اجية األرض الزراعية األولولة  العرب

قدمة تأتي إن اجية العمل الزراعي الم  ، في حين 
ً لمحبببدودلبببة الموارد  في المرت بببة الثبببانيبببة نظرا

 األرضية والمائية. 
تع  ر إن بباجيببة األراضببببببي الزراعيببة في الببدول 

ملببببر، بالمقارنة مع  العربية ضببببعيفة، باسبببب ثناء
الدول الم قدمة والنامية وبخا بببببببة في م موعة 
الح و  وهي األاثر أهمية من حيث المسببببببباحة 
ية  غاائ ال ي تشببببببغل ا واهمي  ا االق لبببببببادلة وال

 واالس راتي ية. 
( تطور إن اجية بعض 5لسبببب عرض ال دول رق   

الزراعيببة في الببدول العربيببة أه  المحببا ببببببيببل 
لدول األخرى. ول ضببببببح بالمقارنة مع م موعة ا

تحق   ل طور الببباي  جيبببة بعض في إأن ا ن بببا
اببان  (2010-2017 المحببا ببببببيببل خالل الف ر  

م واضببببعاً، ودون المسبببب وى المطلو  والممكن. 
وتلعبب  بعض المحببدداا المنبباخيببة وال ي يببة من 
تربببة وميبباه في بعض منبباط  الزراعببة المطرلببة 
ا دوراً حاسماً في تواضع تلا اإلن اجية. مما ال ش

في  فإن هناد ف و  واسببببببعة بين اإلن اجية الفعلية 
الراهنبببة واإلن ببباجيبببة الممكنبببة أو الكبببامنبببة ل لبببا 
الم موعاا المحلولية، وخير دليل على ذلا ما 
ل   تحقيقببب  من إن ببباجيبببة عببباليبببة في المزارع 
النموذجيببة ومحطبباا ال حوث ال ط يقيببة وحقول 
اإلرشبببببباد. وت راوح اإلن اجية الفعلية لألراضببببببي 

لمزروعة في الدول العربية بين ثلث ونلببببببف ا
 طاق  ا اإلن اجية الط يعية.

 (5الجدول رقم )
 إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية األساسية في الدول العربية بالمقارنة مع المجموعات األخرى 

 (2017و 2010)

 (. "قاعد  ال ياناا". 2017الملدر: منظمة األم  الم حد  لألاالة والزراعة  الفاو(،  

  ا  / هك ار( 

 العالم  الدول المتقدمة  الدول النامية  الدول العربية  
2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 

 3,966 3,555 4,155 3,710 1,549 1,525 1,675 1,474 الحبوب
 3,405 2,971 4,000 3,608 2,601 2,298 2,638 2,302 القمــح
 3,010 2,601 3,637 3,239 1,300 1,429 846 1,015 الشعير

 18,862 18,195 25,920 22,874 8,493 9,672 19,840 22,059 الخضروات
 15,489 14,239 18,824 19,809 10,876 9,918 8,628 10,109 الفواكه

 70,614 71,074 82,557 81,846 58,566 63,842 92,628 104,969 قصب السكر
 992 904 2,126 2,007 758 699 888 1,006 البقوليات
 13,663 13,840 21,428 17,833 8,606 9,583 24,403 23,423 الدرنيات
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 الهجرة من الريف إلى المدن
قدر ال نا الدولي نسببببب ة سبببببكان الرلف في الدول 

في المائة من  37بحوالي  2016العربية في عام 
 من النسببب ة جمالي عدد السبببكان، وهي نسببب ة أقلإ

في  45.7على مسبببببب وى العببال  ال ببالغببة حوالي 
المائة. ت راجع نسبببببب ة سببببببكان الرلف في المنطقة 

ول وقع العربية بحوالي نلببببف في الم ة سببببنولاً، 
في المائة بحلول عام  35أن تلبببببببل إلى حوالي 

2030. 
تع مد نسبب ة السببكان في رلف أي بلد على عوامل 
 محلية تشببمل مدى تطور ال نية األسبباسببية الخدمية
في الرلف وتوفر فرص العمببل فيبب  ومسبببببب وى 
لدخل الاي لحقق  النشببببببباط الزراعي، وعوامل  ا
على المس وى الوطني مثل مدى تطور القطاعاا 
طاع  لة اير الزراعية، وخا بببببببةً ق االق لببببببباد
الخبببدمببباا، وقبببدرت بببا على توفير فرص العمبببل 

 والدخل المناس  وجا  السكان إلى المدن. 
هاماً في تح ي  أعداد  تلع  الثرو  النفطية دوراً 
السكان في الرلف في الدول العربية النفطية سواًء 

البببدول ذاا الموارد الزراعيبببة فيمبببا ل عل  بببب
المحدود  أو ذاا الموارد الزراعية الك ير   مثل 
ال زائر ولي يا(. اما للع  تطور قطاع الخدماا 

  الك لة وتوسبببببع نشببببباط  دوراً مشببببباب اً في تح ي
السببببببكببانيببة في الرلف  امببا هو الحببال في ل نببان 
واألردن(. علي ، فقد تراوحت نس ة سكان الرلف 

عام  لدان المنطقة في   2قل من أمن  2017في ب
في  57في المبببائبببة في الكولبببت وقطر ومبببا بين 

في المائة في ال من ملببببببر واليمن  72المائة و
 32مر، مروراً بحوالي واللومال والسودان والق  

مائة إلى  مائة في تونس والمغر   40في ال في ال
في  30إلى أقل من  10وسببببببورلا ومورل انيا، و

المائة في اإلماراا وال حرلن وال زائر وجي وتي 
لة  يا وفلسببببببطين والسببببببعود نان ولي  واألردن ول 

 ن.ماوالعرا  وع  
تع  ر ال  ر  من الرلف إلى المبببدن من أاثر 
غاائي  تدهور اإلن اج الزراعي واألمن ال مل  عوا
إذ تؤدي إلى ه ر األراضببببي الزراعية وإهمال ا. 
ولؤدي تضببخ  أعداد السببكان في المدن إلى ن ائج 
سبببببل ية عدلد  ت مثل في ازدحام المدن والضبببببغب 
على المراف  الخبببدميبببة وزلببباد  ال طبببالبببة والفقر 

ال رلمببة، مببال  تكن المببدن مسبببببب عببد  بببالخطب و
وال مولالا الالزمبببة ل طولر المراف  الخبببدميبببة 

 واالس ثمار لخل  مزلد من فرص العمل. 

 اإلنتاج النباتي والحيواني والسمكي
 اإلنتاج النباتي

س ل اإلن اج الن اتي في الدول العربية نمواً بنس ة 
، بالرا  من تراجع 2017في المائة في عام  1.6

في المائة. وتمثل  1.4المساحة المحلولية بنس ة 
م موعببة الح و  مراز اللببببببببدار  في اإلن بباج 

في المائة من  60.4الن اتي حيث تشببببببكل حوالي 
 إجمالي المساحة المحلولية. 

تدل تقدلراا اإلن اج لمعظ  المحا بببيل الزراعية 
 النة، حيث انخفض أن ا قد سبببببب لت تطوراا م 
في المبببائبببة نظراً  1.0إن ببباج الح و  بنسبببببب بببة 

في  3.1النخفاض المسبببباحة المحلببببولية بنسبببب ة 
في  1.4، حيث انخفض ان اج القمح بنسببببب ة المائة

المائة بسبب   تراجع المسبباحة المحلببولية بنسبب ة 
إن بباج في المقببابببل  ارتفع بينمببا  في المببائببة، 3.3

ئة نظراً ل حسببن في الما 3.3الار  الشببامية بنسبب ة 
في المائة وارتفع إن اج األرز  1.9الغلة بنسبببببب ة 

مائة ن ي ة لزلاد  المسببببببباحة  3.6بنسبببببب ة  في ال
من ج ة أخرى  .في المائة 3.9المحلولية بنس ة 

في المائة،  5.5سبببب ل إن اج الفاا ة زلاد  بنسبببب ة 
في المائة، نظراً لزلاد   1.0والخضببببببار بنسبببببب ة 

في المائة،  2.6ة وفي المائ 7.9بنسببب   المسببباحة
 (. 1( والشكل  3/4الملح    ،على ال والي

 
 
 
 
 

 (.3/4الملدر: الملح   

تعود الزلاد  ال ي تحققت في إن اج بعض 
إلى تحسن  2017المحا يل الزراعية خالل عام 

تطور اإلنتاج الـزراعي من المحاصيل (: 1الشكل )
 الزراعية الرئيسية في الـدول العـربيـة

)2016 -2017) 
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مس وى الغلة نظراً الس خدام بعض الدول العربية 
اإلن اجية الحدلثة، وال رايز على نشر  ال قاناا

الحزم ال قنية الزراعية الم كاملة، وال وسع في 
اس خدام الميكنة الزراعية ومدخالا اإلن اج 

وتط ي  ن ائج ال حوث، الحدلث من باور وأسمد ، 
وتكثيف اإلرشاد بين أوساط المزارعين. اير أن 
ً في  بعض المحا يل األخرى ش دا تراجعا

ة وتشمل الشعير، وال قولياا مس وى الغل
، والفواا  والخضرواا والمحا يل السكرلة

 والار  الرفيعة.
إن تطولر اإلن ببباج الزراعي ل طلببب  معبببال بببة 
المعوقببباا ال ي تحبببد من أدائببب ، وفي مقبببدم  بببا 

سل ية من الظرو  الم  ال عامل مع  ناخية وآثارها ال
خالل االه مام ب طولر أدواا وأسببببببالي  ر ببببببد 

نببباخيبببة، والمحبببافظبببة على الموارد الظواهر الم  
المائية وتنمي  ا ورفع افاء  اس غالل ا، واالس فاد  
من ن ببائج ال حوث الزراعيببة ال ط يقيببة في م ببال 

حسببببنة ذاا ال قانة الحيولة، واسبببب خدام ال اور الم  
اإلن بباجيببة العبباليببة المقبباومببة لل فببا  والحرار ، 
سياا الزراعية العربية من منظور  سيا سي  ال وتن
تببكبببامببلببي وتببطببولببر نببظبب  البب بببأمببيببن الببزراعببي 
وال شببببببرلعاا والقوانين الزراعية ال ي تأخا في 
االع  بببار الظرو  االق لبببببببببادلبببة للمزارعين، 

 وبوج  خاص في المناط  ال امشية. 

 اإلنتاجية الزراعية العربية
تمثل إن اجية األرض المزروعة المؤشببببببر العيني 

س خدام األرض الزر ساً لكفاء  ا اعية واألس ل قيا
ن ا أون ائج النشاط اإلن اجي الزراعي اكل، اما 

المحلببببببلة الن ائية لم موعة العوامل الم داخلة 
والم فاعلة السبببببل ية واالل ابية للنشببببباط الزراعي 
بعنا ره ال شرلة وال قنية واالس ثمارلة واالدارلة 

ً ناخية تأثيروال نظيمية. وللعوامل الم   ً حاسببببببم ا في  ا
اإلن بباجيببة وفي عببدم اسبببببب قرارهببا، وفي الببدول 
ية فإن إلن اجية األرض الزراعية األولولة  العرب

قدمة تأتي إن اجية العمل الزراعي الم  ، في حين 
ً لمحبببدودلبببة الموارد  في المرت بببة الثبببانيبببة نظرا

 األرضية والمائية. 
تع  ر إن بباجيببة األراضببببببي الزراعيببة في الببدول 

ملببببر، بالمقارنة مع  العربية ضببببعيفة، باسبببب ثناء
الدول الم قدمة والنامية وبخا بببببببة في م موعة 
الح و  وهي األاثر أهمية من حيث المسببببببباحة 
ية  غاائ ال ي تشببببببغل ا واهمي  ا االق لبببببببادلة وال

 واالس راتي ية. 
( تطور إن اجية بعض 5لسبببب عرض ال دول رق   

الزراعيببة في الببدول العربيببة أه  المحببا ببببببيببل 
لدول األخرى. ول ضببببببح بالمقارنة مع م موعة ا

تحق   ل طور الببباي  جيبببة بعض في إأن ا ن بببا
اببان  (2010-2017 المحببا ببببببيببل خالل الف ر  

م واضببببعاً، ودون المسبببب وى المطلو  والممكن. 
وتلعبب  بعض المحببدداا المنبباخيببة وال ي يببة من 
تربببة وميبباه في بعض منبباط  الزراعببة المطرلببة 
ا دوراً حاسماً في تواضع تلا اإلن اجية. مما ال ش

في  فإن هناد ف و  واسببببببعة بين اإلن اجية الفعلية 
الراهنبببة واإلن ببباجيبببة الممكنبببة أو الكبببامنبببة ل لبببا 
الم موعاا المحلولية، وخير دليل على ذلا ما 
ل   تحقيقببب  من إن ببباجيبببة عببباليبببة في المزارع 
النموذجيببة ومحطبباا ال حوث ال ط يقيببة وحقول 
اإلرشبببببباد. وت راوح اإلن اجية الفعلية لألراضببببببي 

لمزروعة في الدول العربية بين ثلث ونلببببببف ا
 طاق  ا اإلن اجية الط يعية.

 (5الجدول رقم )
 إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية األساسية في الدول العربية بالمقارنة مع المجموعات األخرى 

 (2017و 2010)

 (. "قاعد  ال ياناا". 2017الملدر: منظمة األم  الم حد  لألاالة والزراعة  الفاو(،  

  ا  / هك ار( 

 العالم  الدول المتقدمة  الدول النامية  الدول العربية  
2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 

 3,966 3,555 4,155 3,710 1,549 1,525 1,675 1,474 الحبوب
 3,405 2,971 4,000 3,608 2,601 2,298 2,638 2,302 القمــح
 3,010 2,601 3,637 3,239 1,300 1,429 846 1,015 الشعير

 18,862 18,195 25,920 22,874 8,493 9,672 19,840 22,059 الخضروات
 15,489 14,239 18,824 19,809 10,876 9,918 8,628 10,109 الفواكه

 70,614 71,074 82,557 81,846 58,566 63,842 92,628 104,969 قصب السكر
 992 904 2,126 2,007 758 699 888 1,006 البقوليات
 13,663 13,840 21,428 17,833 8,606 9,583 24,403 23,423 الدرنيات
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 اإلنتاج الحيواني
بلغ ح   الثرو  الحيوانية  أبقار، جاموس، أانام، 

بل( حوالي  في عام مليون رأس  352.3ماعز، أ
في المائة بالمقارنة  0.3 نسبب   أي ب راجع  2017

( وال بببدول رق  3/5الملح    ،2016مع عبببام 
 6 .) 

على الرا  من ا ر ح   تلا الثرو  فإن من  اا 
ا السبببكان قطاع الثرو  الحيوانية ال تفي باح ياجا

في الوطن العربي، وذلا نظراً لما لعاني  القطاع 
من العببدلببد من المعوقبباا ال ي من أهم ببا تببدني 
إن بباجيببة الوحببد  الحيوانيببة، وعببدم افببالببة الموارد 
العلفيبببة، وفقر المراعي وإت ببباع طر  إن ببباجيبببة 

اثير من الدول العربية باإلضبببببافة إلى تقليدلة في 
سلسلة إمداد المن  اا القيمة المضافة في ضعف 
، وضببببعف شبببب كاا ال لببببنيع لمن  اا الحيوانية

. إال أن  اللحوم واألل ان ال ي ل دد قسببببب  ا ير من ا
من المالحظ في السبببببببنواا األخير  االه مبببام 
لدول العربيبة بقطباع الثرو   الم نبامي من بعض ا
الحيوانية، وتأسبببيس وإنشببباء مشبببارلع موازلة ل ا 

والمراز  وذلا لسببببد إلن اج األعال  الخضببببراء 
الحاجة الك ير  والم نامية من ا، باإلضبببببببافة إلى 
تطولر ال حوث في م ال إدار  ورعالة و ببببببحة 
الثرو  الحيوانية. هاا إلى جان  مشبببارلع تحسبببين 
الكفبباء  اإلن بباجيببة للسببببببالالا المحليببة من خالل 
ال   ين والخلب مع السبببببببالالا األخرى ذاا 

 اإلن اجية المرتفعة. 
راا اإلن ببباج الحيواني من اللحوم تشبببببببير تطو

إلى تحقي   2017واألل بببان وال يض خالل عبببام 
مائة 1.9معدالا نمو بلغت حوالي   1.3و ،في ال

 .في المائة على ال والي 3.5و ،في المائة
 (6الجدول رقم )

 أعداد الثروة الحيوانية في الدول العربية
 (2015-2017)و 2010

  مليون رأس(      

 2017 2016 2015 2010 السنوات

 54.76 54.59 54.64 60.16 ارــقـــأب

 4.28 4.76 4.02 9.00 جاموس

 185.27 185.49 180.62 186.02 امــــأان

 91.42 91.80 91.84 94.63 اعزــــم

 16.56 16.71 16.16 15.77 لـــــــإب

 (.3/5الملدر: الملح   

 اإلنتاج السمكي
الموارد من تشببببكل الثرو  السببببمكية مورداً هاماً  

ماد علي ا لسبببببببد الف و   ية ال ي لمكن االع  العرب
الغاائية، خا بببببة في م ال ال روتيناا الحيوانية. 
وتع  ر موارد الثرو  السمكية العربية من الموارد 
لاً  فائضببببببباً ت ار لة ال ي لحق  اإلن اج من ا  القلي

ام، حيث لم لا موج اً على المسبببببب وى العربي الع
الوطن العربي وفر  نسبببببب يبببة من موارد الثرو  
السببمكية، سببواء من المياه المالحة أو العابة، ال ي 
ت مثل في مسببببببطحاا المياه العابة، المن  ة في 

 .م اري األن ار والخزاناا والسدود السطحية

تقببدر أطوال األن ببار ال ي تمر في األراضببببببي  
، بينمببا تقببدر ألف ايلوم ر 16.6العربيببة بحوالي 

مليون  2.4مسببببببباحة الخزاناا والسبببببببدود بنحو 
ألف هك ببار تمثببل  744.2هك ببار، من ببا حوالي 

ال من  حة الخيران ال ي لقع معظم ا في  مسبببببببا
العرا  وملبببر والسبببودان. اما أن هناد مسببباحة 
واسبببعة من المسببب نقعاا تقع اال ي  ا العظمى في 

 السودان. 

العربية زلاد  سبببببب ل اإلن اج السببببببمكي في الدول 
بالمقارنة مع  2017في المائة عام  3.2بنسبببببب ة 

في  3، ولمثبببل هببباا اإلن ببباج حوالي 2016عبببام 
 65المائة من اإلن اج العالمي لألسبببماد، وحوالي 
 .في المائة من ح   المخزون السمكي العربي

إن اج ا من  دول عربية تراجعاً فيأربع سبببببب لت 
 وهي قطر وسببببببورلة 2017األسببببببماد في عام 

في  3.6واليمن والعرا ، وتراوح االنخفاض بين 
 . هاه الدولفي المائة في  15المائة و

 79لمثل إن اج ملر والمغر  ومورل انيا نحو 
في المائة من إجمالي اإلن اج العربي من األسماد، 
وبلغ م وسب حلة الفرد من األسماد في الدول 

ايلوارام  12.4حوالي  2017العربية عام 
ايلوارام على  20.5مع حوالي بالمقارنة 

 المس وى العالمي. 

ت مثل محاور تطولر اإلن اج السببببببمكي في الدول 
ثة،  حدل يد ال ي  اللبببببب ماد أسبببببببال ية في اع  العرب
وتعزلز قبببدراا الكوادر العببباملبببة في القطببباع، 
وزلاد  ح   االسبببببب ثمار العام والخاص في هاا 
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النشببببببببباط، وتطولر وتبببأهيبببل مراف  الخبببدمببباا 
ال سببببولقية، ودع  ج ود محطاا ال حوث إلدخال 

يف مع الظرو  ال ي ية وذاا ت كال ي األ ببببنا  
وحمالة األ ببببببنا  المن  ة  اإلن اجية المرتفعة،

وتوفير خدماا االقراض  ال ي تأقلمت مع ال ي ة،
الميسر للليادلن، وحمالة المخزون السمكي من 

( 3/6اسبب غالل شببرااا اللببيد العالمية، الملح   
 (.2والشكل  

 

 

 (.3/6الملدر: الملح   

 البحوث الزراعية والتقانة الحديثة 
تع  ر مسببببألة توظيف ن ائج ال حوث الزراعية في 
تطولر اإلن ببباج الزراعي في البببدول العربيبببة 
ضببببرور  اسبببب راتي ية في ضببببوء الع ز الغاائي 

ً ألن اإلن ببباج الزراعي زالبببدالقبببائ  والم  . نظرا
بط يع ببب  ذو طبببابع تط يقي محلي من حيبببث 

ال لمكن  االع ماد الياً على أبحاث لالا األسبباس، 
وت ار  اآلخرلن، اما أن اثيراً من المحا بببببيل 
والنظ  الزراعيبببة ذاا األهميبببة االق لبببببببببادلبببة 
واالج ماعية لل لدان النامية ومن ا ال لدان العربية 

برامج أبحببباث ال كنولوجيبببا ل  تعبببد تبببدرج في 
الحيولة لل لدان الم قدمة بسبببببب   ضببببببعف الطل  

 علي ا في األسوا  العالمية. 
تع مد زلاد  اإلن اجية واإلن اج الزراعي بشببببببقي  
الن بباتي والحيواني إلى حببد ا ير على ال حببدلببث 
ال قني البباي ل وقف بببدوره على ال حوث العلميببة 

ار في م ال والزراعية ال ط يقية. لع  ر االسبببببب ثم

ً وذو عببائببد وتط يق ببا ال حوث الزراعيببة  م ببدلببا
مرتفع، إذ تدل الدراسباا ال حليلية في هاا الم ال 

 40ل لغ حوالي  عائد االس ثمار ال حثيأن م وسب 
في المائة سبببنولاً. وال ل  اوز ح   االسببب ثمار في 

لدان العربية   0.5ميدان ال حوث الزراعية في ال 
 2-1لمحلي الزراعي مقابل افي المائة من الناتج 

لا  مة، وذ قد لدول الم  ئة في ا ما فار  في ال مع ال
وافبباء  اإلجمببالي المحلي لنبباتج الك ير بين ح   ا

ومببا هو عليبب  الحببال في  في تلببا الببدولاإلنفببا  
 . الدول العربية

تعاني ال حوث الزراعية من عد  معوقاا ت مثل 
في ايببا  الخطب وال رامج ال حثيببة الم كبباملببة، 

ضببببببعف ال نيببان ال يكلي وال نظي  ال شببببببرلعي و
واإلداري والمببالي المالئ ، وضببببببعف ال نسببببببي  
وال عبباون بين برامج ال حوث الزراعيببة الوطنيببة 
في الببدول العربيببة وبين ببا وبين مرااز ال حوث 
الزراعيببة الببدوليببة، واببالببا قلببة أعببداد ال بباحثين 

، وعببدم توفير ال سبببببب يالا المؤهلينوالمببدربين 
واإلمكبببانببباا الكبببافيبببة ل رامج وخطب ال حبببث 
الزراعي، وايبببا  اآلليببباا الفعبببالبببة ل حبببدلبببد 
موضبببببوعاا ال حوث الزراعية وتلبببببنيف ا وف  

، وم ببابعببة تنفيبباهببا وتقييم ببا وف  آليبباا محببدد 
معبببالير علميبببة وطنيبببة وإقليميبببة وحمبببال  بببا من 

 االخ را  الخارجي. 
في ضببببببوء المحدودلة النسبببببب ية للموارد المائية 

ألرضببية، والوفر  النسبب ية للموارد ال شببرلة في وا
األفضببببببلية الدول العربية، فإن األمر ل طل  منح 

لألبحاث ال ي تسبببب   في تحسببببين إن اجية األرض 
وعائد مياه الري وذلا من خالل إعطاء األولولة 
لل نميببة ال يولوجيببة والكيمبباولببة ال ي تراز على 
 االسبببببب خدام األمثل لل اور المحسببببببنة واألسببببببمد 
كاليف  حاث ال ي ت    ب خفيض ت ماولة، واألب الكي
اإلن بباج االق لببببببببادلببة وال ي يببة، ومنح مزلببد من 
العنالة للمحا ببببببيل الغاائية الرئيسببببببية االح و  
وال قول والمحا ببببببيل السببببببكرلة وال اور الزل ية 
واألل بببان واللحوم، والعمبببل على تحقي  أهبببدا  
وعببائببداا األبحبباث الزراعيببة بشببببببكببل م وازن 

ي اج ماعياً واق لبببببببادلاً وبي ياً، وأن ت    وإل اب
ال حوث الزراعية بنظ  الحلول على المعلوماا 
وإدارت بببا، ونظ  اإلدار  المزرعيبببة، وب كببباليف 
اإلنبب ببباج الببزراعببي االقبب لببببببببببادلبببة والبب ببيبب ببيبببة، 
والمعببامالا، واإل ببببببالحبباا الزراعيببة، وتعلي  
المن  ين الزراعيين، وتوزلع البببدخبببل الزراعي 

 ربيةتطور إنتاج األسماك في الدول الع(: 2الشـكل )
 (2013-2017)و 2010
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 اإلنتاج الحيواني
بلغ ح   الثرو  الحيوانية  أبقار، جاموس، أانام، 

بل( حوالي  في عام مليون رأس  352.3ماعز، أ
في المائة بالمقارنة  0.3 نسبب   أي ب راجع  2017

( وال بببدول رق  3/5الملح    ،2016مع عبببام 
 6 .) 

على الرا  من ا ر ح   تلا الثرو  فإن من  اا 
ا السبببكان قطاع الثرو  الحيوانية ال تفي باح ياجا

في الوطن العربي، وذلا نظراً لما لعاني  القطاع 
من العببدلببد من المعوقبباا ال ي من أهم ببا تببدني 
إن بباجيببة الوحببد  الحيوانيببة، وعببدم افببالببة الموارد 
العلفيبببة، وفقر المراعي وإت ببباع طر  إن ببباجيبببة 

اثير من الدول العربية باإلضبببببافة إلى تقليدلة في 
سلسلة إمداد المن  اا القيمة المضافة في ضعف 
، وضببببعف شبببب كاا ال لببببنيع لمن  اا الحيوانية

. إال أن  اللحوم واألل ان ال ي ل دد قسببببب  ا ير من ا
من المالحظ في السبببببببنواا األخير  االه مبببام 
لدول العربيبة بقطباع الثرو   الم نبامي من بعض ا
الحيوانية، وتأسبببيس وإنشببباء مشبببارلع موازلة ل ا 

والمراز  وذلا لسببببد إلن اج األعال  الخضببببراء 
الحاجة الك ير  والم نامية من ا، باإلضبببببببافة إلى 
تطولر ال حوث في م ال إدار  ورعالة و ببببببحة 
الثرو  الحيوانية. هاا إلى جان  مشبببارلع تحسبببين 
الكفبباء  اإلن بباجيببة للسببببببالالا المحليببة من خالل 
ال   ين والخلب مع السبببببببالالا األخرى ذاا 

 اإلن اجية المرتفعة. 
راا اإلن ببباج الحيواني من اللحوم تشبببببببير تطو

إلى تحقي   2017واألل بببان وال يض خالل عبببام 
مائة 1.9معدالا نمو بلغت حوالي   1.3و ،في ال

 .في المائة على ال والي 3.5و ،في المائة
 (6الجدول رقم )

 أعداد الثروة الحيوانية في الدول العربية
 (2015-2017)و 2010

  مليون رأس(      

 2017 2016 2015 2010 السنوات

 54.76 54.59 54.64 60.16 ارــقـــأب

 4.28 4.76 4.02 9.00 جاموس

 185.27 185.49 180.62 186.02 امــــأان

 91.42 91.80 91.84 94.63 اعزــــم

 16.56 16.71 16.16 15.77 لـــــــإب

 (.3/5الملدر: الملح   

 اإلنتاج السمكي
الموارد من تشببببكل الثرو  السببببمكية مورداً هاماً  

ماد علي ا لسبببببببد الف و   ية ال ي لمكن االع  العرب
الغاائية، خا بببببة في م ال ال روتيناا الحيوانية. 
وتع  ر موارد الثرو  السمكية العربية من الموارد 
لاً  فائضببببببباً ت ار لة ال ي لحق  اإلن اج من ا  القلي

ام، حيث لم لا موج اً على المسبببببب وى العربي الع
الوطن العربي وفر  نسبببببب يبببة من موارد الثرو  
السببمكية، سببواء من المياه المالحة أو العابة، ال ي 
ت مثل في مسببببببطحاا المياه العابة، المن  ة في 

 .م اري األن ار والخزاناا والسدود السطحية

تقببدر أطوال األن ببار ال ي تمر في األراضببببببي  
، بينمببا تقببدر ألف ايلوم ر 16.6العربيببة بحوالي 

مليون  2.4مسببببببباحة الخزاناا والسبببببببدود بنحو 
ألف هك ببار تمثببل  744.2هك ببار، من ببا حوالي 

ال من  حة الخيران ال ي لقع معظم ا في  مسبببببببا
العرا  وملبببر والسبببودان. اما أن هناد مسببباحة 
واسبببعة من المسببب نقعاا تقع اال ي  ا العظمى في 

 السودان. 

العربية زلاد  سبببببب ل اإلن اج السببببببمكي في الدول 
بالمقارنة مع  2017في المائة عام  3.2بنسبببببب ة 

في  3، ولمثبببل هببباا اإلن ببباج حوالي 2016عبببام 
 65المائة من اإلن اج العالمي لألسبببماد، وحوالي 
 .في المائة من ح   المخزون السمكي العربي

إن اج ا من  دول عربية تراجعاً فيأربع سبببببب لت 
 وهي قطر وسببببببورلة 2017األسببببببماد في عام 

في  3.6واليمن والعرا ، وتراوح االنخفاض بين 
 . هاه الدولفي المائة في  15المائة و

 79لمثل إن اج ملر والمغر  ومورل انيا نحو 
في المائة من إجمالي اإلن اج العربي من األسماد، 
وبلغ م وسب حلة الفرد من األسماد في الدول 

ايلوارام  12.4حوالي  2017العربية عام 
ايلوارام على  20.5مع حوالي بالمقارنة 

 المس وى العالمي. 

ت مثل محاور تطولر اإلن اج السببببببمكي في الدول 
ثة،  حدل يد ال ي  اللبببببب ماد أسبببببببال ية في اع  العرب
وتعزلز قبببدراا الكوادر العببباملبببة في القطببباع، 
وزلاد  ح   االسبببببب ثمار العام والخاص في هاا 
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النشببببببببباط، وتطولر وتبببأهيبببل مراف  الخبببدمببباا 
ال سببببولقية، ودع  ج ود محطاا ال حوث إلدخال 

يف مع الظرو  ال ي ية وذاا ت كال ي األ ببببنا  
وحمالة األ ببببببنا  المن  ة  اإلن اجية المرتفعة،

وتوفير خدماا االقراض  ال ي تأقلمت مع ال ي ة،
الميسر للليادلن، وحمالة المخزون السمكي من 

( 3/6اسبب غالل شببرااا اللببيد العالمية، الملح   
 (.2والشكل  

 

 

 (.3/6الملدر: الملح   

 البحوث الزراعية والتقانة الحديثة 
تع  ر مسببببألة توظيف ن ائج ال حوث الزراعية في 
تطولر اإلن ببباج الزراعي في البببدول العربيبببة 
ضببببرور  اسبببب راتي ية في ضببببوء الع ز الغاائي 

ً ألن اإلن ببباج الزراعي زالبببدالقبببائ  والم  . نظرا
بط يع ببب  ذو طبببابع تط يقي محلي من حيبببث 

ال لمكن  االع ماد الياً على أبحاث لالا األسبباس، 
وت ار  اآلخرلن، اما أن اثيراً من المحا بببببيل 
والنظ  الزراعيبببة ذاا األهميبببة االق لبببببببببادلبببة 
واالج ماعية لل لدان النامية ومن ا ال لدان العربية 

برامج أبحببباث ال كنولوجيبببا ل  تعبببد تبببدرج في 
الحيولة لل لدان الم قدمة بسبببببب   ضببببببعف الطل  

 علي ا في األسوا  العالمية. 
تع مد زلاد  اإلن اجية واإلن اج الزراعي بشببببببقي  
الن بباتي والحيواني إلى حببد ا ير على ال حببدلببث 
ال قني البباي ل وقف بببدوره على ال حوث العلميببة 

ار في م ال والزراعية ال ط يقية. لع  ر االسبببببب ثم

ً وذو عببائببد وتط يق ببا ال حوث الزراعيببة  م ببدلببا
مرتفع، إذ تدل الدراسباا ال حليلية في هاا الم ال 

 40ل لغ حوالي  عائد االس ثمار ال حثيأن م وسب 
في المائة سبببنولاً. وال ل  اوز ح   االسببب ثمار في 

لدان العربية   0.5ميدان ال حوث الزراعية في ال 
 2-1لمحلي الزراعي مقابل افي المائة من الناتج 

لا  مة، وذ قد لدول الم  ئة في ا ما فار  في ال مع ال
وافبباء  اإلجمببالي المحلي لنبباتج الك ير بين ح   ا

ومببا هو عليبب  الحببال في  في تلببا الببدولاإلنفببا  
 . الدول العربية

تعاني ال حوث الزراعية من عد  معوقاا ت مثل 
في ايببا  الخطب وال رامج ال حثيببة الم كبباملببة، 

ضببببببعف ال نيببان ال يكلي وال نظي  ال شببببببرلعي و
واإلداري والمببالي المالئ ، وضببببببعف ال نسببببببي  
وال عبباون بين برامج ال حوث الزراعيببة الوطنيببة 
في الببدول العربيببة وبين ببا وبين مرااز ال حوث 
الزراعيببة الببدوليببة، واببالببا قلببة أعببداد ال بباحثين 

، وعببدم توفير ال سبببببب يالا المؤهلينوالمببدربين 
واإلمكبببانببباا الكبببافيبببة ل رامج وخطب ال حبببث 

اآلليببباا الفعبببالبببة ل حبببدلبببد الزراعي، وايبببا  
موضبببببوعاا ال حوث الزراعية وتلبببببنيف ا وف  

، وم ببابعببة تنفيبباهببا وتقييم ببا وف  آليبباا محببدد 
معبببالير علميبببة وطنيبببة وإقليميبببة وحمبببال  بببا من 

 االخ را  الخارجي. 
في ضببببببوء المحدودلة النسبببببب ية للموارد المائية 

ألرضببية، والوفر  النسبب ية للموارد ال شببرلة في وا
األفضببببببلية الدول العربية، فإن األمر ل طل  منح 

لألبحاث ال ي تسبببب   في تحسببببين إن اجية األرض 
وعائد مياه الري وذلا من خالل إعطاء األولولة 
لل نميببة ال يولوجيببة والكيمبباولببة ال ي تراز على 
 االسبببببب خدام األمثل لل اور المحسببببببنة واألسببببببمد 
كاليف  حاث ال ي ت    ب خفيض ت ماولة، واألب الكي
اإلن بباج االق لببببببببادلببة وال ي يببة، ومنح مزلببد من 
العنالة للمحا ببببببيل الغاائية الرئيسببببببية االح و  
وال قول والمحا ببببببيل السببببببكرلة وال اور الزل ية 
واألل بببان واللحوم، والعمبببل على تحقي  أهبببدا  
وعببائببداا األبحبباث الزراعيببة بشببببببكببل م وازن 

ي اج ماعياً واق لبببببببادلاً وبي ياً، وأن ت    وإل اب
ال حوث الزراعية بنظ  الحلول على المعلوماا 
وإدارت بببا، ونظ  اإلدار  المزرعيبببة، وب كببباليف 
اإلنبب ببباج الببزراعببي االقبب لببببببببببادلبببة والبب ببيبب ببيبببة، 
والمعببامالا، واإل ببببببالحبباا الزراعيببة، وتعلي  
المن  ين الزراعيين، وتوزلع البببدخبببل الزراعي 

 ربيةتطور إنتاج األسماك في الدول الع(: 2الشـكل )
 (2013-2017)و 2010
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 ،الج مبباعيببة الزراعيببة المخ لفببةبين الشببببببرائح ا
وإل ببباد عالقبببة وظيفيبببة م  بببادلبببة بين ال ببباحبببث 

 والمرشد والمن ج الزراعي.
ناا، حيث  لة تلبا ال قبا نة الحيو وت لبببببببدر ال قبا
تشبب مل على هندسببة المورثاا وال يناا، وإعاد  

واسبببببب خدام ال ك يرلا  (.D.N.A)تراي  حامض 
ة، واالنزلماا، وتقنياا زراعة األنسبببببب ة الن اتي

وتقنيببباا ااثبببار وزراعبببة ونقبببل األجنبببة، ونقبببل 
حامض الالشبببفراا الوراثية الحيوانية. إذ أ ببب ح 

أدا  إلن اج أعداد ا ير  من المواد  DNAالنووي 
النببادر  ب كلفببة زهيببد . وتع  ر ال قببانببة الحيولببة 
الوسببيلة األمثل ل حسببين اإلن اجية وتطولر نوعية 
المن  بباا، وتحسببببببين إمكببانبباا حفظ وتلببببببنيع 
المن  ببباا الزراعيبببة، وابببالبببا تحسببببببين حفظ 
واس خدام الموارد الوراثية. ولع  ر تحولل القطاع 
الزراعي العربي ال قليدي نحو اسببببب خدام ال قاناا 
الحدلثة على نطا  واسبع السب يل األنسب  ل طولر 

 اإلن اج الزراعي. 
اسببب طاعت العدلد من ال لدان العربية مثل ملبببر، 

 زائر توليد وتلنيع المغر ، العرا ، سورلا وال
وإن اج ال قاناا المناسبب ة محلياً، الببناعة خاماا 
ومن  اا االسبببببمد  الكيماولة  ملبببببر، المغر ، 
تونس، العرا  والسبببببببعودلبببة(، وإن ببباج بعض 
لري  عيبببة وت  يزاا ا لزرا األدواا واآلالا ا
و ببناعة وت ميع ال راراا الزراعية  ال زائر، 

ار بعض العرا ، ملر وسورلا(، واس ن اط وااث
السببالالا المحسببنة لعدد من المحا ببيل الرئيسببية 
ا وبخا بببببببة القمح والقطن في ملببببببر وسببببببورل

والمغر  وتونس، واقببامببة السببببببببدود ومحطبباا 
 الطاقة في ملر والمغر  وسورلا.

اإلشبببار  في هاا السبببيا  إلى االه مام الاي ت در 
ي   ماء االق لبببببببادي لول ندو  العربي لان اللبببببب

واالج ماعي لنشببببببباط ال حوث الزراعية وال قانة 
الحدلثة في إطار الدع  الاي قدم  لمشارلع ال حث 
العلمي الزراعي ال ي ل ولى المراز البببدولي 
كاردا(  فة  إل ناط  ال ا لل حوث الزراعية في الم
تنفياها، وشملت تلا المشارلع زلاد  إن اج الشعير 

عال  وال كنولوجيبببا الحيولبببة في الزراعبببة، واأل
سببببببواًء ال قليبببدلبببة أو المحميبببة، وتطولر افببباء  
اسببببب خدام المياه، وتعزلز األمن الغاائي في الدول 

 العربية، وتكامل اإلن اج الن اتي والحيواني. 

 يتمثلت حلببببيلة ن ائج المشببببروعاا المااور  ف
اس ن اط أ نا  جدلد  محسنة من القمح والشعير 

قولياا، ونشببببببر ال قاناا المحسببببببنة وتأمين وال 
بما في ذلا  اس يعاب ا واس خدام ا من المزارعين

 في المببائببة 30تحسببببببين إن بباجيببة القمح بنسبببببب ببة 
 30والفول بنسببب ة  في المائة 20والشبببعير بنسببب ة 

، وفي تطولر نظ  إن اجية م كاملة لرفع في المائة
مسببب وى اإلن اجية وافاء  اسببب خدام المياه، اما ت  
تطولر نظ  اإلن اج المروي لمحا ببببببيل الح و  

وتطولر نمبباذج نبباجحببة  ،بببأنظمببة الري الحببدلثببة
إلن اج ال اور وحفظ األ ببول الوراثية، وتأسببيس 
شببببببراابباا فعببالببة بين مرااز ال حوث الزراعيببة 
الوطنيببة في الببدول العربيببة وبين ببا وبين مرااز 
ال حوث الزراعية الدولية في م ال تنفيا ال حوث 

ية ال ط يقية. اما شمل تنفيا برامج م كاملة الزراع
من ال درل  واإلرشبببباد الزراعي ل طولر الموارد 

  .ال شرلة الوطنية
ألف فني  13اسبببببب فببباد من هببباه ال رامج حوالي 

بحوث    اآال  أجرو 5وبببباحبببث من ضببببببمن   
ال ط يقية لنيل درجة الدا وراه والماجسببببب ير. وقد 
شببببببملببت تلببا ال رامج تقببانبباا وأنظمببة ال حببث 
الزراعي ال ط يقي الم طور، وزلببباد  اإلن ببباجيبببة 
المحلببولية بال كامل مع األسببالي  المسبب دامة في 

 إدار  الموارد الط يعية.
 

وآثاره االقتصادية في المناطق الريفية الفقر 
 واالجتماعية 

لعاني حوالي ربع سببكان الدول العربية من الفقر، 
في المببائببة من   في المنبباط   75ولعيش حوالي 

الرلفية. وتعود أسببب ا  الفقر إلى عدد من العوامل 
وقلة ت مثل في تدني األجور في النشاط الزراعي، 

وال بببأثيراا المنببباخيبببة ضببببببعف فرص العمبببل و
اال  ية  فا  والسببببببيول وان شبببببببار األوب ة وال ي 

واألمراض ال ي تلببببببي  المحا ببببببيل الزراعية 
والثرو  الحيوانية، وضبببعف ال نى األسببباسبببية مما 
لس   في حدوث الفقر واتساع رقع   في األوساط 
الرلفيبببة. ول  لحظ الرلف في البببدول العربيبببة 

برامج  إطاربالرعالة وااله مام المناسبببببب ين في 
ضبببعف ال نى األسببباسبببية ال نمية، حيث لعاني من 

الرعبببالبببة اللبببببببحيبببة وال عليميبببة  وخبببدمببباا
واالج مبباعيببة، إلى جببانبب  نببدر  خببدمبباا النقببل 
هاه  قد أسبببببب مت  وال خزلن وال  رلد وال ع  ة. و
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العوامببل م  معببة في عزو  المسبببببب ثمرلن عن 
 إنشاء المشارلع الزراعية في الوسب الرلفي. 

من شببببببببأن االه مببام ببباألنشببببببطببة اثيفببة العمببالببة 
مة على بالزر قائ ية ال عاا ال حولل نا عة واللبببببب ا

عد على عة أن لسبببببببا خا  الزرا يأ تطولر الرلف ل
ع لببة ال نميببة في الببدول العربيببة، في دفع دوره 

ل نميبببة في و نفيبببا خطب وبرامج ا وضبببببببع وت
االق لبببببادلة واالج ماعية ال ي ت سببببب  مع أهدا  

مة  ية المسبببببب دا ل حقي  معدالا نمو  2030ال نم
اق لبببببببادلة مرتفعة ل وفير فرص العمل الم زي 
وتخفيف مسبب وى ال طالة، وتحسببين مسبب وى دخل 

 الفقراء. 

إنشببببباء بنية أسببببباسبببببية م طور  وتوفير لدع  ذلا 
لفببة للقطبباع الزراعي وللمنبباط  الخببدمبباا المخ 

الرلفيبببة، وبوجببب  خببباص الخبببدمببباا ال عليميبببة 
واللبببحية واالج ماعية، وتوفير بي ية اسببب ثمارلة 
مشبببببب عة السبببببب قطا  الموارد المالية لألنشببببببطة 

، مما لوفر فر اً جدلد  للعمل اإلن اجية الزراعية
ال نمية الرلفية و، ودمج الزراعة وملبببادر الدخل

فة إلى  في الخطب وال رامج باإلضبببببببا الحكومية، 
وضبببببع شببببب كاا أمان لدع  فقراء المزارعين في 

 الوسب الرلفي.

 التجارة الزراعية العربية
 الصادرات الزراعية

للدول العربية بلغت قيمة اللبببببببادراا الزراعية 
 2016مليببار دوالر عببام  28.5حوالي م  معببة 

، 2015مليبار دوالر عبام  25.1مقبارنبةً بحوالي 
في المببائببة. وعلى  13.4وبزلبباد  تقببدر بحوالي 

السبببنواا مقارنةً بالرا  من هاه الزلاد  المرتفعة 
السببابقة، فإن الع ز الزراعي قد ارتفع من حوالي 

 62إلى حوالي  2015في عببام دوالر مليببار  60
. وذلا بسببب   زلاد  قيمة 2016ر عام مليار دوال

مليار دوالر  85.1الوارداا الزراعية من حوالي 
نمو تقدر  مليار دوالر وبنسبببببب ة 90.6إلى حوالي 

اد  ـبباه الزلـببعود س   هـببفي المائة، ول 6.4 بنحو
 2016في اميبباا اإلن بباج عببام إلى تراجع ا ير 

وزلاد  أسعار عدد من السلع الغاائية في األسوا  
 العالمية.

تلدرا ملر قائمة الدول العربية الملدر  تلي ا 
 وشكلتاإلماراا والسعودلة والمغر  واألردن، 

في المائة من  71قيمة  ادرات ا الزراعية حوالي 
إجمالي اللادراا الزراعية للدول العربية، 

زراعي في الدول ولعود ذلا إلى تنوع اإلن اج ال
العربية مثل ملر والمغر ، وإعاد  ال لدلر في 
دولة اإلماراا، وتطولر مؤسساا ال لدلر 

والدخول في المنافسة في وتحسين الموا فاا 
الدول  من ق لاألسوا  اإلقليمية والعالمية 

المااور . وت أثر  ادراا الدول العربية بشكل 
 ا العوامل عام ب ابا  امياا اإلن اج ال ي ت حك  ب

على االس فاد  من الميزاا النس ية، الط يعية، وقدرت ا 
والموا فاا القياسية لللادراا، وافاء  مؤسساا 
ال لدلر، وال س يالا الم وفر  للملدرلن. ال دول رق  

 (.3( والشكل  3/7( والملح  رق   7 

 
 
 

 
 (.3/7الملدر: الملح   

 
 الواردات الزراعية

ارتفعبببت قيمبببة الوارداا الزراعيبببة العربيبببة من 
حوالي إلى  2015مليار دوالر عام  85.1حوالي 
 6.4قدرها  وبنس ة 2016مليار دوالر عام  90.6

بعض في المببائببة، وذلببا بسبببببب بب  تراجع إن بباج 
ام موعة الح و   القمح  الزراعيةالمحا ببببببيل 

الرفيعة(، والدرنياا وال قولياا   والشببببعير والار

 (: الصــادرات والـــواردات الــزراعية العـربية3الشكل )
 (2013-2016و) 2010
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 ،الج مبباعيببة الزراعيببة المخ لفببةبين الشببببببرائح ا
وإل ببباد عالقبببة وظيفيبببة م  بببادلبببة بين ال ببباحبببث 

 والمرشد والمن ج الزراعي.
ناا، حيث  لة تلبا ال قبا نة الحيو وت لبببببببدر ال قبا
تشبب مل على هندسببة المورثاا وال يناا، وإعاد  

واسبببببب خدام ال ك يرلا  (.D.N.A)تراي  حامض 
ة، واالنزلماا، وتقنياا زراعة األنسبببببب ة الن اتي

وتقنيببباا ااثبببار وزراعبببة ونقبببل األجنبببة، ونقبببل 
حامض الالشبببفراا الوراثية الحيوانية. إذ أ ببب ح 

أدا  إلن اج أعداد ا ير  من المواد  DNAالنووي 
النببادر  ب كلفببة زهيببد . وتع  ر ال قببانببة الحيولببة 
الوسببيلة األمثل ل حسببين اإلن اجية وتطولر نوعية 
المن  بباا، وتحسببببببين إمكببانبباا حفظ وتلببببببنيع 
المن  ببباا الزراعيبببة، وابببالبببا تحسببببببين حفظ 
واس خدام الموارد الوراثية. ولع  ر تحولل القطاع 
الزراعي العربي ال قليدي نحو اسببببب خدام ال قاناا 
الحدلثة على نطا  واسبع السب يل األنسب  ل طولر 

 اإلن اج الزراعي. 
اسببب طاعت العدلد من ال لدان العربية مثل ملبببر، 

 زائر توليد وتلنيع المغر ، العرا ، سورلا وال
وإن اج ال قاناا المناسبب ة محلياً، الببناعة خاماا 
ومن  اا االسبببببمد  الكيماولة  ملبببببر، المغر ، 
تونس، العرا  والسبببببببعودلبببة(، وإن ببباج بعض 
لري  عيبببة وت  يزاا ا لزرا األدواا واآلالا ا
و ببناعة وت ميع ال راراا الزراعية  ال زائر، 

ار بعض العرا ، ملر وسورلا(، واس ن اط وااث
السببالالا المحسببنة لعدد من المحا ببيل الرئيسببية 
ا وبخا بببببببة القمح والقطن في ملببببببر وسببببببورل

والمغر  وتونس، واقببامببة السببببببببدود ومحطبباا 
 الطاقة في ملر والمغر  وسورلا.

اإلشبببار  في هاا السبببيا  إلى االه مام الاي ت در 
ي   ماء االق لبببببببادي لول ندو  العربي لان اللبببببب

واالج ماعي لنشببببببباط ال حوث الزراعية وال قانة 
الحدلثة في إطار الدع  الاي قدم  لمشارلع ال حث 
العلمي الزراعي ال ي ل ولى المراز البببدولي 
كاردا(  فة  إل ناط  ال ا لل حوث الزراعية في الم
تنفياها، وشملت تلا المشارلع زلاد  إن اج الشعير 

عال  وال كنولوجيبببا الحيولبببة في الزراعبببة، واأل
سببببببواًء ال قليبببدلبببة أو المحميبببة، وتطولر افببباء  
اسببببب خدام المياه، وتعزلز األمن الغاائي في الدول 

 العربية، وتكامل اإلن اج الن اتي والحيواني. 

 يتمثلت حلببببيلة ن ائج المشببببروعاا المااور  ف
اس ن اط أ نا  جدلد  محسنة من القمح والشعير 

قولياا، ونشببببببر ال قاناا المحسببببببنة وتأمين وال 
بما في ذلا  اس يعاب ا واس خدام ا من المزارعين

 في المببائببة 30تحسببببببين إن بباجيببة القمح بنسبببببب ببة 
 30والفول بنسببب ة  في المائة 20والشبببعير بنسببب ة 

، وفي تطولر نظ  إن اجية م كاملة لرفع في المائة
مسببب وى اإلن اجية وافاء  اسببب خدام المياه، اما ت  
تطولر نظ  اإلن اج المروي لمحا ببببببيل الح و  

وتطولر نمبباذج نبباجحببة  ،بببأنظمببة الري الحببدلثببة
إلن اج ال اور وحفظ األ ببول الوراثية، وتأسببيس 
شببببببراابباا فعببالببة بين مرااز ال حوث الزراعيببة 
الوطنيببة في الببدول العربيببة وبين ببا وبين مرااز 
ال حوث الزراعية الدولية في م ال تنفيا ال حوث 

ية ال ط يقية. اما شمل تنفيا برامج م كاملة الزراع
من ال درل  واإلرشبببباد الزراعي ل طولر الموارد 

  .ال شرلة الوطنية
ألف فني  13اسبببببب فببباد من هببباه ال رامج حوالي 

بحوث    اآال  أجرو 5وبببباحبببث من ضببببببمن   
ال ط يقية لنيل درجة الدا وراه والماجسببببب ير. وقد 
شببببببملببت تلببا ال رامج تقببانبباا وأنظمببة ال حببث 
الزراعي ال ط يقي الم طور، وزلببباد  اإلن ببباجيبببة 
المحلببولية بال كامل مع األسببالي  المسبب دامة في 

 إدار  الموارد الط يعية.
 

وآثاره االقتصادية في المناطق الريفية الفقر 
 واالجتماعية 

لعاني حوالي ربع سببكان الدول العربية من الفقر، 
في المببائببة من   في المنبباط   75ولعيش حوالي 

الرلفية. وتعود أسببب ا  الفقر إلى عدد من العوامل 
وقلة ت مثل في تدني األجور في النشاط الزراعي، 

وال بببأثيراا المنببباخيبببة ضببببببعف فرص العمبببل و
اال  ية  فا  والسببببببيول وان شبببببببار األوب ة وال ي 

واألمراض ال ي تلببببببي  المحا ببببببيل الزراعية 
والثرو  الحيوانية، وضبببعف ال نى األسببباسبببية مما 
لس   في حدوث الفقر واتساع رقع   في األوساط 
الرلفيبببة. ول  لحظ الرلف في البببدول العربيبببة 

برامج  إطاربالرعالة وااله مام المناسبببببب ين في 
ضبببعف ال نى األسببباسبببية ال نمية، حيث لعاني من 

الرعبببالبببة اللبببببببحيبببة وال عليميبببة  وخبببدمببباا
واالج مبباعيببة، إلى جببانبب  نببدر  خببدمبباا النقببل 
هاه  قد أسبببببب مت  وال خزلن وال  رلد وال ع  ة. و
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العوامببل م  معببة في عزو  المسبببببب ثمرلن عن 
 إنشاء المشارلع الزراعية في الوسب الرلفي. 

من شببببببببأن االه مببام ببباألنشببببببطببة اثيفببة العمببالببة 
مة على بالزر قائ ية ال عاا ال حولل نا عة واللبببببب ا

عد على عة أن لسبببببببا خا  الزرا يأ تطولر الرلف ل
ع لببة ال نميببة في الببدول العربيببة، في دفع دوره 

ل نميبببة في و نفيبببا خطب وبرامج ا وضبببببببع وت
االق لبببببادلة واالج ماعية ال ي ت سببببب  مع أهدا  

مة  ية المسبببببب دا ل حقي  معدالا نمو  2030ال نم
اق لبببببببادلة مرتفعة ل وفير فرص العمل الم زي 
وتخفيف مسبب وى ال طالة، وتحسببين مسبب وى دخل 

 الفقراء. 

إنشببببباء بنية أسببببباسبببببية م طور  وتوفير لدع  ذلا 
لفببة للقطبباع الزراعي وللمنبباط  الخببدمبباا المخ 

الرلفيبببة، وبوجببب  خببباص الخبببدمببباا ال عليميبببة 
واللبببحية واالج ماعية، وتوفير بي ية اسببب ثمارلة 
مشبببببب عة السبببببب قطا  الموارد المالية لألنشببببببطة 

، مما لوفر فر اً جدلد  للعمل اإلن اجية الزراعية
ال نمية الرلفية و، ودمج الزراعة وملبببادر الدخل

فة إلى  في الخطب وال رامج باإلضبببببببا الحكومية، 
وضبببببع شببببب كاا أمان لدع  فقراء المزارعين في 

 الوسب الرلفي.

 التجارة الزراعية العربية
 الصادرات الزراعية

للدول العربية بلغت قيمة اللبببببببادراا الزراعية 
 2016مليببار دوالر عببام  28.5حوالي م  معببة 

، 2015مليبار دوالر عبام  25.1مقبارنبةً بحوالي 
في المببائببة. وعلى  13.4وبزلبباد  تقببدر بحوالي 

السبببنواا مقارنةً بالرا  من هاه الزلاد  المرتفعة 
السببابقة، فإن الع ز الزراعي قد ارتفع من حوالي 

 62إلى حوالي  2015في عببام دوالر مليببار  60
. وذلا بسببب   زلاد  قيمة 2016ر عام مليار دوال

مليار دوالر  85.1الوارداا الزراعية من حوالي 
نمو تقدر  مليار دوالر وبنسبببببب ة 90.6إلى حوالي 

اد  ـبباه الزلـببعود س   هـببفي المائة، ول 6.4 بنحو
 2016في اميبباا اإلن بباج عببام إلى تراجع ا ير 

وزلاد  أسعار عدد من السلع الغاائية في األسوا  
 العالمية.

تلدرا ملر قائمة الدول العربية الملدر  تلي ا 
 وشكلتاإلماراا والسعودلة والمغر  واألردن، 

في المائة من  71قيمة  ادرات ا الزراعية حوالي 
إجمالي اللادراا الزراعية للدول العربية، 

زراعي في الدول ولعود ذلا إلى تنوع اإلن اج ال
العربية مثل ملر والمغر ، وإعاد  ال لدلر في 
دولة اإلماراا، وتطولر مؤسساا ال لدلر 

والدخول في المنافسة في وتحسين الموا فاا 
الدول  من ق لاألسوا  اإلقليمية والعالمية 

المااور . وت أثر  ادراا الدول العربية بشكل 
 ا العوامل عام ب ابا  امياا اإلن اج ال ي ت حك  ب

على االس فاد  من الميزاا النس ية، الط يعية، وقدرت ا 
والموا فاا القياسية لللادراا، وافاء  مؤسساا 
ال لدلر، وال س يالا الم وفر  للملدرلن. ال دول رق  

 (.3( والشكل  3/7( والملح  رق   7 

 
 
 

 
 (.3/7الملدر: الملح   

 
 الواردات الزراعية

ارتفعبببت قيمبببة الوارداا الزراعيبببة العربيبببة من 
حوالي إلى  2015مليار دوالر عام  85.1حوالي 
 6.4قدرها  وبنس ة 2016مليار دوالر عام  90.6

بعض في المببائببة، وذلببا بسبببببب بب  تراجع إن بباج 
ام موعة الح و   القمح  الزراعيةالمحا ببببببيل 

الرفيعة(، والدرنياا وال قولياا   والشببببعير والار

 (: الصــادرات والـــواردات الــزراعية العـربية3الشكل )
 (2013-2016و) 2010
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 (8الجدول رقم )
 صافي الواردات الزراعية العربية

 (2016و  2010)

 
 الصادرات

 )مليون دوالر(
 الواردات

 )مليون دوالر(
 صافي الواردات
 )مليون دوالر(

متوسط نصيب الفرد 
 من صافي الواردات 

 )دوالر(
2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 

الددددول العربيدددة مات الموارد 
 90 70 25,156 17,646 38,043 26,871 12,887 9,226 (1)الزراعية 

تعددداون لددددول  ل دول مجلس ا
 482 498 26,079 22,171 37,793 30,433 11,714 8,262 (2)الخليج العربية 

 150 123 10,842 7,854 14,740 9,935 3,898 2,081 (3)الدول العربية األخرى

 153 132 62,077 47,671 90,576 67,239 28,499 19,569 اإلجمالــــي

 (.3/7الملدر: الملح   
 ، السودان، العرا ، ملر، المغر .سورلةال زائر، تونس،  (1 
 اإلماراا، ال حرلن، السعودلة، ع مان، قطر، الكولت. (2 
 األردن، جي وتي، اللومال، فلسطين، الق مر، ل نان، لي يا، مورل انيا، اليمن. (3 

لرت ب تفاق  الع ز الزراعي خالل العقود األخير  
بم موعببة من العوامببل أهم ببا، تببدني مسبببببب وى 

مؤسببببببسببببببباا  وال حدلاا ال ي تواج اإلن اجية، 
ال حث الزراعي وال ة وسببببببائل اإلن اج ال قليدي، 
وعدم ال وسببببببع في األراضببببببي المرولة بسبببببب   
الضعف الشدلد في افاء  الري، وهدر المياه ال ي 

 هي شحيحة باأل ل في المنطقة العربية. 
 ل طلببب  تقلي  الع ز الزراعي زلببباد  اإلن ببباج
، واسببب خدام ال قاناا المناسببب ة  ال وسبببع الرأسبببي(

سلع وت حسين موا فاا المن ج، وال رايز على ال
الزراعية المنافسببببة في األسببببوا ، واع ماد آلياا 
ال لدلر وال سول  السائد  في األسوا  العالمية، 

وإزالة وتعزلز مؤسببببسبببباا ال لببببدلر وال رولج، 
العق بباا المبباليببة واإلدارلببة، ال ي تشببببببمببل القيود 
ال مراية واير ال مراية والضبببرائ  الم اشبببر  

 ير الم بباشببببببر  على اللببببببببادراا الزراعيببةوا
اع ماد السببببببياسببببببباا الزراعية باإلضبببببببافة إلى 

وال  ارلة ال ي ت واءم مع السببببببياسبببببباا ال  ارلة 
الدولية، وقواعد منظمة ال  ار  العالمية، وإعطاء 
ميزاا تفضببببببيليببة للسببببببلع الزراعببة العربيببة في 
المنطقة العربية، واالسببب فاد  من قر  األسبببوا ، 

وتشبب ع شببرلعاا والقوانين ال ي تنظ  واع ماد ال 
 . للسلع الزراعية عملياا اإلن اج وال لدلر

 

 الواردات من السلع الغذائية الرئيسية 
ارتفعت امية الوارداا العربية من السلع الغاائية 

 123.7من  2016-2015الرئيسببببببية بين عامي 
في المائة،  1.4مليون طن وبنسبببببب ة  125.5إلى 

يار دوالر إلى  68وارتفعت قيم  ا من حوالي  مل
في المائة،  3.0مليار دوالر وبنسبببببب ة  70حوالي 

وقد شببببببكلت قيمة الوارداا من السببببببلع الغاائية 
في المائة من إجمالي قيمة الوارداا  77.3حوالي 

ية ال ي بلغت حوالي  يار  90.6الزراعية العرب مل
 دوالر. 
ثالث  األسببببباسبببببية ما بين السبببببلع الغاائية ت وزع

القيمة  أهمي  ا النس ية من حيثم موعاا حس  
 .2016و 2015عامي  خاللوالكمية المسببب ورد  

س لت تمثل الم موعة األولى السلع الغاائية ال ي 
ما بين عامي  امي  ا وقيمة واردات ا انخفاضببببببباً 

، وتشمل ال اور الزل ية والفواا ، 2016و 2015
ثانية السببببببلع الغاائية ال ي  وتضبببببب  الم موعة ال

وهي ال طببباطبببا   ببباوارداتاميبببة وقيمبببة ارتفعبببت 
وال قوليببباا والزلوا الن ببباتيبببة والسببببببكر الخبببام 
واألبقببار، أمببا الم موعببة الثببالثببة والخضببببببرواا 

تضبببببب  الح و  واألانام واللحوم وال يض  وال ي
يمة الوارداا قارتفاعاً في شبب دا  فقد واألسببماد 

ح  رق  لالم ،  ببابببالرا  من انخفبباض اميمن ببا 
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باإلضبببافة إلى والخضبببروان والفواا  واألليا ، 
زااد  أسعار السلع الزراعية األخرى في األسوا  

في  34العالمية حيث ارتفع سبببعر السبببكر بنسببب ة 
في المائة،  5.6المائة، والزاون الن اتية بنسبببببب ة 

في المائة، وهي سبببلع تشبببكل  2.8واألرز بنسببب ة 
 النس ة األا ر من قيمة الواردان الزراعية. 

ربية المسبببببب ورد  ارتفعت الواردان في الدول الع
 9في المائة و 4.3الرئيسببببببية حيث تراوحت بين 

ـر ول نـزائـاألردن وال في المائة في ال من  ان ـ
. وقد بلغت والسعوداة واإلماران ومار المغر 

قيمبببة واردان السببببببعودابببة وماببببببر وال زائر 
ثل حوالي  58واإلماران حوالي  يار دوالر تم مل

ن الزراعية في المائة من إجمالي قيمة الواردا 64
 العربية.

في  لزراعي   بببببببببا ل  ببباري ا ع ز ا ل فع ا ارت
مليار دوالر إلى حوالي  60الواردان( من حوالي 

، وتراز الع ز في 2016مليار دوالر عام  62.1
الدول المسبببببب ورد  الرئيسببببببية ذات ا حيث بلغ في 

مليبببار دوالر، تلي بببا  16.4حوالي السببببببعودابببة 
مليبببار دوالر، وماببببببر  11.4ال زائر حوالي 

يار دوالر واإلماران حوالي  8.9حوالي   5.7مل
مليببار دوالر،  4.4ول نببان حوالي مليببار دوالر، 
يار دوالر، واألردن حوالي  2.5وقطر حوالي  مل

  .مليار دوالر 2.3

شببببببكل الع ز ال  اري للدول اير الزراعية في 
 42حوالي  لببدول الخليج العربيببةم لس ال عبباون 

من إجمببالي الع ز ال  بباري الزراعي في المببائبة 
( وال بببدول رق  3/7، الملح  رق   2016عبببام 

 8.) 
 

 (7الجدول رقم )
 الصادرات والواردات الزراعية العربية

 (2013-2016)و 2010
  مليار دوالر( 

 
 معدل النمو السنوي % الصادرات والواردات الزراعية

2010 2013 2014 2015 2016 2010 – 2016 (2015 – 2016) 

 13.4 6.5 28,499 25,142 24,938 24,594 19,569 الصادرات

 6.4 5.1 90,576 85,093 90,803 93,091 67,239 الواردات

 0.2 3.9 62,077 59,951 65,865 68,496 47,671 صافي الواردات )العجز(

نسبة الصادرات إلى الواردات 
)%( 29.1 26.4 27.5 29.5 31.5 --- --- 

  (.3/7المادر: الملح   
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 (8الجدول رقم )
 صافي الواردات الزراعية العربية

 (2016و  2010)

 
 الصادرات

 )مليون دوالر(
 الواردات

 )مليون دوالر(
 صافي الواردات
 )مليون دوالر(

متوسط نصيب الفرد 
 من صافي الواردات 

 )دوالر(
2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 

الددددول العربيدددة مات الموارد 
 90 70 25,156 17,646 38,043 26,871 12,887 9,226 (1)الزراعية 

تعددداون لددددول  ل دول مجلس ا
 482 498 26,079 22,171 37,793 30,433 11,714 8,262 (2)الخليج العربية 

 150 123 10,842 7,854 14,740 9,935 3,898 2,081 (3)الدول العربية األخرى

 153 132 62,077 47,671 90,576 67,239 28,499 19,569 اإلجمالــــي
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لرت ب تفاق  الع ز الزراعي خالل العقود األخير  
بم موعببة من العوامببل أهم ببا، تببدني مسبببببب وى 

مؤسببببببسببببببباا  وال حدلاا ال ي تواج اإلن اجية، 
ال حث الزراعي وال ة وسببببببائل اإلن اج ال قليدي، 
وعدم ال وسببببببع في األراضببببببي المرولة بسبببببب   
الضعف الشدلد في افاء  الري، وهدر المياه ال ي 

 هي شحيحة باأل ل في المنطقة العربية. 
 ل طلببب  تقلي  الع ز الزراعي زلببباد  اإلن ببباج
، واسببب خدام ال قاناا المناسببب ة  ال وسبببع الرأسبببي(

سلع وت حسين موا فاا المن ج، وال رايز على ال
الزراعية المنافسببببة في األسببببوا ، واع ماد آلياا 
ال لدلر وال سول  السائد  في األسوا  العالمية، 

وإزالة وتعزلز مؤسببببسبببباا ال لببببدلر وال رولج، 
العق بباا المبباليببة واإلدارلببة، ال ي تشببببببمببل القيود 
ال مراية واير ال مراية والضبببرائ  الم اشبببر  

 ير الم بباشببببببر  على اللببببببببادراا الزراعيببةوا
اع ماد السببببببياسببببببباا الزراعية باإلضبببببببافة إلى 

وال  ارلة ال ي ت واءم مع السببببببياسبببببباا ال  ارلة 
الدولية، وقواعد منظمة ال  ار  العالمية، وإعطاء 
ميزاا تفضببببببيليببة للسببببببلع الزراعببة العربيببة في 
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وتشبب ع شببرلعاا والقوانين ال ي تنظ  واع ماد ال 
 . للسلع الزراعية عملياا اإلن اج وال لدلر
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 123.7من  2016-2015الرئيسببببببية بين عامي 
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يار دوالر إلى  68وارتفعت قيم  ا من حوالي  مل
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القيمة  أهمي  ا النس ية من حيثم موعاا حس  
 .2016و 2015عامي  خاللوالكمية المسببب ورد  

س لت تمثل الم موعة األولى السلع الغاائية ال ي 
ما بين عامي  امي  ا وقيمة واردات ا انخفاضببببببباً 

، وتشمل ال اور الزل ية والفواا ، 2016و 2015
ثانية السببببببلع الغاائية ال ي  وتضبببببب  الم موعة ال

وهي ال طببباطبببا   ببباوارداتاميبببة وقيمبببة ارتفعبببت 
وال قوليببباا والزلوا الن ببباتيبببة والسببببببكر الخبببام 
واألبقببار، أمببا الم موعببة الثببالثببة والخضببببببرواا 
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باإلضبببافة إلى والخضبببروان والفواا  واألليا ، 
زااد  أسعار السلع الزراعية األخرى في األسوا  
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 النس ة األا ر من قيمة الواردان الزراعية. 
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الدول المسبببببب ورد  الرئيسببببببية ذات ا حيث بلغ في 
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يار دوالر، واألردن حوالي  2.5وقطر حوالي  مل

  .مليار دوالر 2.3
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 الصادرات والواردات الزراعية العربية

 (2013-2016)و 2010
  مليار دوالر( 
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 الصادرات من السلع الغذائية الرئيسية

اللببببببببادراا العربيببة من السببببببلع  ارتفعببت قيمببة
من  2015مقبببارنبببة بعبببام  2016الغببباائيبببة عبببام 

مليار  16.8إلى حوالي  مليار دوالر 16.5 حوالي
ئة  2.0وبنسبببببب ة دوالر  ما يات ا في ال وزادا ام
 في المائة. 0.04بنس ة 

عزى س   النمو في قيمة اللادراا إلى ارتفاع ل  
الخام اللبببببببادراا من ال اور الزل ية والسببببببكر 

 سوال قوليببباا واألسببببببمببباد والفوااببب  وال طببباط
لزلببباد  بين  لمبببائبببة في  3.3وتراوحبببت ا في ا

ية.  54.6و ،سال طاط مائة في ال اور الزل  في ال
المقابل سبببب لت قيمة اللببببادراا العربية من في 

واألانبببام الن ببباتيبببة واألل بببان  والزلوا الح و 

 2016والخضببببببرواا وال يض واألبقار في عام 
ً تراوح بين  الح و  في المببائببة في  2.1تراجعببا

وت لبببببببدر الفواا   .في المائة في األبقار 22.1و
واألل ببان والخضببببببرواا والسببببببكر الخببام قببائمببة 

 60اللادراا الغاائية العربية حيث تمثل حوالي 
مة  بببببببادراا السببببببلع  ئة من إجمالي قي ما في ال

 (.3/8الملح  رق    ،2016الغاائية في عام 

ية  الزراعيةتواج  اللبببببببادراا  ية العرب غاائ وال
ين بفيمببا بعض المعوقبباا ال ي تحببد من تببدفق ببا 

ج ة من  ، وإلى باقي الدولج ة الدول العربية من
المعوقاا في ضعف ال سول  أخرى. وت مثل هاه 

الزراعية، الزراعي وال ياال واألنظمة ال سبببولقية 
ال لدلر، وضعف وقلة الشرااا الم خللة في 

  الزراعية. المعلوماا ال سولقية

 (9الجدول رقم )
 التغير في الواردات من السلع الغذائية الرئيسيةنسبة 

(2015-2016) 
  نس  م ولة( 

 قيمة كمية السلعة قيمة كمية السلعة
 2.8- 27.7- ال اور الزل ية 0.4 0.9- الح و  والدقي 

 3.0 8.1 األبقار وال اموس 18.6 49.3 ال طاطس
 2.4 23.6- أانام وماعز 20.3 4.8 سكر خام

 0.4 11.4- لحوم 5.2 26.4 بقولياا

 0.7- 2.0 األل ان ومن  ات ا 18.3 23.3 الزلوا الن اتية

 0.4 2.1- ال يض 13.5 40.1 الخضرواا

 2.1 13.3- األسماد 2.1- 1.2- الفاا ة

 (.3/8الملدر: الملح   

 التجارة الزراعية العربية البينية
العوامبببل في ت بببار  السببببببلع ت حك  م موعبببة من 

الزراعيببة بين الببدول العربيببة أهم ببا، الفببائض أو 
الع ز في السببببببلع الغاائية، والميزاا النسبببببب ية لكل 
 دولببة وتكبباليف اإلن بباج وال لبببببببدلر، واالتفبباقيبباا

، أو على المسبببببب وى فيما بين الدول العربيةالم رمة 
الثنائي، واالتفاقاا والشبببراااا ال ي انضبببمت إلي ا 
عبببدد من البببدول العربيبببة، مثبببل منظمبببة ال  بببار  
العالمية، والشرااة األوربية، والشرااة الم وسطية، 
والميزاا ال فضببببببيلية ال ي تمنح ا هاه األسببببببوا ، 

 واالل زاماا ال ي تحك  عالقة أعضائ ا. 
 

منطقة ال  ار  الحر  العربية أنشبببببأا الدول العربية 
ل كون إطاراً لسببببباه  في تحقي   2005الك رى عام 

ال كامل العربي، ولوفر القدر  للدول العربية للعمل 
بشبببببكل م كافا مع المنظماا واألسبببببوا  األخرى، 
وإزالة العوائ  ال مراية والرسببببببوم والضببببببرائ ، 
وتسببب يل انسبببيا  حراة ال  ار  بين الدول العربية. 

زالت ال  ار  الزراعية ال ينية تشببببببكل  ا فماومع ذل
نسبببببب ة قليلة من إجمالي ال  ار  الزراعية العربية. 

يار  34.7حوالي  2016حيث بلغت قيم  ا عام  مل
دوالر من إجمببالي قيمببة ال  ببار  الزراعيببة العربيبة 

في  29مليار دوالر وبنس ة  119ال ي تقدر بحوالي 
 المائة فقب.
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 17.1ل ينية من حوالي تراجعت قيمة اللادراا ا
يار دوالر عام  يار  16.2إلى حوالي  2015مل مل

في المائة.  4.9وبنسبببب ة قدرها  2016دوالر عام 
وقد تلببببببدرا اإلماراا والسببببببعودلة وملببببببر 

مببان والسببببببودان الببدول العربيببة في واألردن وع  
 3.5ح    بببببببادرات ا ال ي تراوحت بين حوالي 

دوالر للسبببودان. مليار  1مليار دوالر لاماراا و
 12.7وبلغ إجمالي  ببببببادراا هاه الدول حوالي 

كل حوالي  يار دوالر، تشبببببب ئة من  78مل ما في ال
 .2016إجمالي اللادراا ال ينية عام 

اما س لت الوارداا الزراعية ال ينية تراجعاً بنس ة 
سبببببب لت الوارداا  فقد، 2016في المائة عام  1.0

المغر  ال ينية لكل من ال حرلن ول نان وملببببببر و
 2016مببان عببام ردن واإلمبباراا وجي وتي وع  األو

في  36.2في المبببائبببة و 1.9زلببباد  تراوحبببت بين 
المائة. وبالمقابل انخفضت الوارداا ال ينية في العام 
ذاتببب  لكبببل من ال زائر والعرا  والكولبببت وقطر 
والسبببببعودلة والسبببببودان وتونس واللبببببومال ولي يا 

تراوح ذلا وفلسبببطين ومورل انيا واليمن وسبببورلا و
 .في المببائببة 29.7في المببائببة و 3االنخفبباض بين 

ولعود ذلا إلى تراجع امياا اإلن اج للمحا ببببببيل 
وحد  المنافسببببة العالمية، اما  2016الرئيسببببية عام 

تراجع إجمالي ال  ار  الزراعية ال ينية بشببببببكل عام 
، حيبببث انخفضببببببببت (2014-2016 خالل الف ر  

س ة  في المائة، والوارداا بنس ة  7.8اللادراا بن
اعيببة في المببائببة وتراجع م مببل ال  ببار  الزر 0.2

في المائة خالل  4.0ال ينية في الدول العربية بنسبب ة 
 (.3/9الملح  رق    ،تلا الف ر 

لعود س   ضعف ال  ار  الزراعية ال ينية العربية 
في اإلن اج، ملموسة إلى عدم تحقي  زلاداا 

وضعف اإلن اجية، وضعف ال نسي  وال كامل 
السياساا الزراعية القطرلة، مقابل العربي 

والمنافسة الشدلد  في األسوا  بس   تفو  
موا فاا السلع المس ورد  من خارج المنطقة 
العربية، وتلدلر السلع ال ي تحظى بال ود  إلى 

 وفر في المنطقة العربية تاألسوا  العالمية. و

لزلاد  ال  ار  ال ينية إذا ما ت  م االا واسعة 
تنسي  السياساا الزراعية وال قيد بالموا فاا 
والمقاليس العالمية للمن  اا الغاائية، وزلاد  
االس ثماراا في إن اج وت ار  السلع الزراعية، 
وإزالة العق اا اإلدارلة والرسوم والضرائ  

 يالا المالية، ودع  الملدرلن. وتقدل  ال س 

 الفجوة الغذائية 
 33.0انخفضبببببت قيمة الف و  الغاائية من حوالي 

يار دوالر عام  يار  32.9إلى حوالي  2015مل مل
في  5.6، وبنسبببببب ببة مقببدارهببا 2016دوالر عببام 

في المائة  1.9المائة، مقابل م وسببب زلاد  بنسبب ة 
. وت راز الف و  في 2016-2010خالل الف ر  

السبببببلع الغاائية الرئيسبببببية وفي مقدم  ا الح و ، 
ول لببببببببدرهببا القمح، واللحوم والزلوا الن بباتيببة 

 والسكر واألل ان. 

في المائة من  55.4شببببكلت ف و  الح و  حوالي 
 51.7قيمة الف و ، وشببببببكل القمح حوالي إجمالي 

في المببائببة من  28.7، و من قيمببة ف و  الح و 
 21إجمالي الف و . وشببببكلت ف و  اللحوم حوالي 

في  13.3في المببائببة، والزلوا الن بباتيببة حوالي 
، والسبببكر في المائة 10.5المائة، واألل ان حوالي 

انخفضببببببببت قيمببة الف و  . في المببائببة 9حوالي 
بالمقارنة مع العام السببببببباب   2016الغاائية عام 

ولياا والسبببكر المكرر لم موعة من السبببلع اال ق
 5.5والح و  واللحوم وتراوح االنخفببباض بين 

وحققبببت الفوااببب   في المبببائبببة. 13في المبببائبببة و
ً  سوال طاطوالخضبببببرواا واألسبببببماد  ، فائضبببببا

  (.4( والشكل رق   3/10  لح الم

إلى زلببباد  قيمبببة الف و   تراجعلعود سببببببب ببب  
مقابل زلاد  في المائة،  13.4بنسبببب ة  اللببببادراا

في المائة، وبسببب   ضبببعف  6.4الوارداا بنسببب ة 
اسبب  الد السببلع الغاائية لدى قطاعاا واسببعة في 

 ظرو  داخلية اير مواتي .الدول ال ي تعاني من 
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 الصادرات من السلع الغذائية الرئيسية

اللببببببببادراا العربيببة من السببببببلع  ارتفعببت قيمببة
من  2015مقبببارنبببة بعبببام  2016الغببباائيبببة عبببام 

مليار  16.8إلى حوالي  مليار دوالر 16.5 حوالي
ئة  2.0وبنسبببببب ة دوالر  ما يات ا في ال وزادا ام
 في المائة. 0.04بنس ة 

عزى س   النمو في قيمة اللادراا إلى ارتفاع ل  
الخام اللبببببببادراا من ال اور الزل ية والسببببببكر 

 سوال قوليببباا واألسببببببمببباد والفوااببب  وال طببباط
لزلببباد  بين  لمبببائبببة في  3.3وتراوحبببت ا في ا

ية.  54.6و ،سال طاط مائة في ال اور الزل  في ال
المقابل سبببب لت قيمة اللببببادراا العربية من في 

واألانبببام الن ببباتيبببة واألل بببان  والزلوا الح و 

 2016والخضببببببرواا وال يض واألبقار في عام 
ً تراوح بين  الح و  في المببائببة في  2.1تراجعببا

وت لبببببببدر الفواا   .في المائة في األبقار 22.1و
واألل ببان والخضببببببرواا والسببببببكر الخببام قببائمببة 

 60اللادراا الغاائية العربية حيث تمثل حوالي 
مة  بببببببادراا السببببببلع  ئة من إجمالي قي ما في ال

 (.3/8الملح  رق    ،2016الغاائية في عام 

ية  الزراعيةتواج  اللبببببببادراا  ية العرب غاائ وال
ين بفيمببا بعض المعوقبباا ال ي تحببد من تببدفق ببا 

ج ة من  ، وإلى باقي الدولج ة الدول العربية من
المعوقاا في ضعف ال سول  أخرى. وت مثل هاه 

الزراعية، الزراعي وال ياال واألنظمة ال سبببولقية 
ال لدلر، وضعف وقلة الشرااا الم خللة في 

  الزراعية. المعلوماا ال سولقية

 (9الجدول رقم )
 التغير في الواردات من السلع الغذائية الرئيسيةنسبة 

(2015-2016) 
  نس  م ولة( 

 قيمة كمية السلعة قيمة كمية السلعة
 2.8- 27.7- ال اور الزل ية 0.4 0.9- الح و  والدقي 

 3.0 8.1 األبقار وال اموس 18.6 49.3 ال طاطس
 2.4 23.6- أانام وماعز 20.3 4.8 سكر خام

 0.4 11.4- لحوم 5.2 26.4 بقولياا

 0.7- 2.0 األل ان ومن  ات ا 18.3 23.3 الزلوا الن اتية

 0.4 2.1- ال يض 13.5 40.1 الخضرواا

 2.1 13.3- األسماد 2.1- 1.2- الفاا ة

 (.3/8الملدر: الملح   

 التجارة الزراعية العربية البينية
العوامبببل في ت بببار  السببببببلع ت حك  م موعبببة من 

الزراعيببة بين الببدول العربيببة أهم ببا، الفببائض أو 
الع ز في السببببببلع الغاائية، والميزاا النسبببببب ية لكل 
 دولببة وتكبباليف اإلن بباج وال لبببببببدلر، واالتفبباقيبباا

، أو على المسبببببب وى فيما بين الدول العربيةالم رمة 
الثنائي، واالتفاقاا والشبببراااا ال ي انضبببمت إلي ا 
عبببدد من البببدول العربيبببة، مثبببل منظمبببة ال  بببار  
العالمية، والشرااة األوربية، والشرااة الم وسطية، 
والميزاا ال فضببببببيلية ال ي تمنح ا هاه األسببببببوا ، 

 واالل زاماا ال ي تحك  عالقة أعضائ ا. 
 

منطقة ال  ار  الحر  العربية أنشبببببأا الدول العربية 
ل كون إطاراً لسببببباه  في تحقي   2005الك رى عام 

ال كامل العربي، ولوفر القدر  للدول العربية للعمل 
بشبببببكل م كافا مع المنظماا واألسبببببوا  األخرى، 
وإزالة العوائ  ال مراية والرسببببببوم والضببببببرائ ، 
وتسببب يل انسبببيا  حراة ال  ار  بين الدول العربية. 

زالت ال  ار  الزراعية ال ينية تشببببببكل  ا فماومع ذل
نسبببببب ة قليلة من إجمالي ال  ار  الزراعية العربية. 

يار  34.7حوالي  2016حيث بلغت قيم  ا عام  مل
دوالر من إجمببالي قيمببة ال  ببار  الزراعيببة العربيبة 

في  29مليار دوالر وبنس ة  119ال ي تقدر بحوالي 
 المائة فقب.
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 17.1ل ينية من حوالي تراجعت قيمة اللادراا ا
يار دوالر عام  يار  16.2إلى حوالي  2015مل مل

في المائة.  4.9وبنسبببب ة قدرها  2016دوالر عام 
وقد تلببببببدرا اإلماراا والسببببببعودلة وملببببببر 

مببان والسببببببودان الببدول العربيببة في واألردن وع  
 3.5ح    بببببببادرات ا ال ي تراوحت بين حوالي 

دوالر للسبببودان. مليار  1مليار دوالر لاماراا و
 12.7وبلغ إجمالي  ببببببادراا هاه الدول حوالي 

كل حوالي  يار دوالر، تشبببببب ئة من  78مل ما في ال
 .2016إجمالي اللادراا ال ينية عام 

اما س لت الوارداا الزراعية ال ينية تراجعاً بنس ة 
سبببببب لت الوارداا  فقد، 2016في المائة عام  1.0

المغر  ال ينية لكل من ال حرلن ول نان وملببببببر و
 2016مببان عببام ردن واإلمبباراا وجي وتي وع  األو

في  36.2في المبببائبببة و 1.9زلببباد  تراوحبببت بين 
المائة. وبالمقابل انخفضت الوارداا ال ينية في العام 
ذاتببب  لكبببل من ال زائر والعرا  والكولبببت وقطر 
والسبببببعودلة والسبببببودان وتونس واللبببببومال ولي يا 

تراوح ذلا وفلسبببطين ومورل انيا واليمن وسبببورلا و
 .في المببائببة 29.7في المببائببة و 3االنخفبباض بين 

ولعود ذلا إلى تراجع امياا اإلن اج للمحا ببببببيل 
وحد  المنافسببببة العالمية، اما  2016الرئيسببببية عام 

تراجع إجمالي ال  ار  الزراعية ال ينية بشببببببكل عام 
، حيبببث انخفضببببببببت (2014-2016 خالل الف ر  

س ة  في المائة، والوارداا بنس ة  7.8اللادراا بن
اعيببة في المببائببة وتراجع م مببل ال  ببار  الزر 0.2

في المائة خالل  4.0ال ينية في الدول العربية بنسبب ة 
 (.3/9الملح  رق    ،تلا الف ر 

لعود س   ضعف ال  ار  الزراعية ال ينية العربية 
في اإلن اج، ملموسة إلى عدم تحقي  زلاداا 

وضعف اإلن اجية، وضعف ال نسي  وال كامل 
السياساا الزراعية القطرلة، مقابل العربي 

والمنافسة الشدلد  في األسوا  بس   تفو  
موا فاا السلع المس ورد  من خارج المنطقة 
العربية، وتلدلر السلع ال ي تحظى بال ود  إلى 

 وفر في المنطقة العربية تاألسوا  العالمية. و

لزلاد  ال  ار  ال ينية إذا ما ت  م االا واسعة 
تنسي  السياساا الزراعية وال قيد بالموا فاا 
والمقاليس العالمية للمن  اا الغاائية، وزلاد  
االس ثماراا في إن اج وت ار  السلع الزراعية، 
وإزالة العق اا اإلدارلة والرسوم والضرائ  

 يالا المالية، ودع  الملدرلن. وتقدل  ال س 

 الفجوة الغذائية 
 33.0انخفضبببببت قيمة الف و  الغاائية من حوالي 

يار دوالر عام  يار  32.9إلى حوالي  2015مل مل
في  5.6، وبنسبببببب ببة مقببدارهببا 2016دوالر عببام 

في المائة  1.9المائة، مقابل م وسببب زلاد  بنسبب ة 
. وت راز الف و  في 2016-2010خالل الف ر  

السبببببلع الغاائية الرئيسبببببية وفي مقدم  ا الح و ، 
ول لببببببببدرهببا القمح، واللحوم والزلوا الن بباتيببة 

 والسكر واألل ان. 

في المائة من  55.4شببببكلت ف و  الح و  حوالي 
 51.7قيمة الف و ، وشببببببكل القمح حوالي إجمالي 

في المببائببة من  28.7، و من قيمببة ف و  الح و 
 21إجمالي الف و . وشببببكلت ف و  اللحوم حوالي 

في  13.3في المببائببة، والزلوا الن بباتيببة حوالي 
، والسبببكر في المائة 10.5المائة، واألل ان حوالي 

انخفضببببببببت قيمببة الف و  . في المببائببة 9حوالي 
بالمقارنة مع العام السببببببباب   2016الغاائية عام 

ولياا والسبببكر المكرر لم موعة من السبببلع اال ق
 5.5والح و  واللحوم وتراوح االنخفببباض بين 

وحققبببت الفوااببب   في المبببائبببة. 13في المبببائبببة و
ً  سوال طاطوالخضبببببرواا واألسبببببماد  ، فائضبببببا

  (.4( والشكل رق   3/10  لح الم

إلى زلببباد  قيمبببة الف و   تراجعلعود سببببببب ببب  
مقابل زلاد  في المائة،  13.4بنسبببب ة  اللببببادراا

في المائة، وبسببب   ضبببعف  6.4الوارداا بنسببب ة 
اسبب  الد السببلع الغاائية لدى قطاعاا واسببعة في 

 ظرو  داخلية اير مواتي .الدول ال ي تعاني من 
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ية  غاائ كل الف و  ال مام تحقي  األمن تشبببببب قاً أ عائ
الغاائي في الدول العربية، الاي لعني  حلببببببول 
جميع األفراد على القدر  المادلة واالق لبببببببادلة 
للو ببببببول إلى اح يببباجبببات   الغببباائيبببة في ابببل 

لأتي اسبببب مرار الع ز الغاائي ان ي ة و .األوقاا(
ل خلف وسبببببببائل اإلن اج الزراعي، وهدر موارد 
الميبباه واألراضببببببي وتببدني افبباء  الري، وعببدم 

الزمة ل نمية القطاع التخلبببببي  الموارد المالية 
الزراعي وإعطائ  األهمية ال ي تناس  موقع  في 

البدول  لبدىت وفر واق لبببببببباداا البدول العربيببة. 
 تقلي  ح  إلمكببانبباا ال ي ت يح العربيببة اببافببة ا

وتحقي  األمن الغبباائي إذا  بشببببببكببل ا ير الف و 
الموارد الزراعيبببة والمببباليبببة تكبببامبببل اسبببببب غالل 

وال شببببببرلة والكفاءاا العلمية الم وفر  في الدول 
 العربية.

 االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية
لرت ب تحقي  االا فاء الااتي من السببببببلع الغاائية 
بزلاد  امياا اإلن اج من المحا بببببيل الرئيسبببببية. 
وت حك  م موعببة من العوامببل في إن بباج السببببببلع 
الغاائية أهم ا تابا  امياا األمطار وتوفر مياه 
الري، واسبببببب خبببدام ال قبببانبببة الحبببدلثبببة، وزلببباد  

جعت االسبب ثماراا إلن اج السببلع الغاائية. وقد ترا
نسببببب  االا فاء لعدد من السبببببلع الرئيسبببببية ن ي ة 

كل ا ير عام  ، حيث 2016ل راجع إن اج ا بشبببببب
توزعت السببلع الغاائية وفقاً لمسبب وى االا فاء إلى 

ثالث م موعبباا، وتشببببببمببل الم موعببة األولى 
السببلع ال ي حققت االا فاء أو نسبب  اا فاء مرتفعة 

 ، وفي مقدم  ا2016وحققت فائضاً لل لدلر عام 
ماد والخضببببببرواا والفواا  وال طاطس  األسبببببب

في المائة  92و 101و 116وبنسبببب  اا فاء بلغت 
على ال والي. وتضبب  الم موعة الثانية السببلع ال ي 
حققت نسبببببب  اا فاء م وسببببببطة وتشببببببمل ال يض 

في المائة  75و 78و 89واألل ان واللحوم وبلغت 
 على ال والي. 

الغاائي الدائ  تضببب  الم موعة الثالثة سبببلع الع ز 
وال ي حققت نسبببببب  اا فاء منخفضببببببة، وتشببببببمل 

في المائة مقارنةً مع  48السبببكر الاي حق  اا فاء 
ئة عام  34 ما ، والح و  ال ي حققت 2015في ال

في  45في المائة مقابل  38نسبببببب ة اا فاء حوالي 
عام  ئة  ما بل  34، والقمح 2015ال قا ئة م ما في ال

مائة عام  42 ية ، والزلوا ا2015في ال  32لن ات
. وهو 2015في المائة عام  37في المائة مقابل 

ما لوضح مدى تأثر االا فاء بعدم اس قرار اإلن اج 
  (.3/10، الملح   الزراعي في الدول العربية

وبمقارنة نس  االا فاء لسلع الع ز الغاائي خالل 
ل  ين عدم حدوث تغيراا  (2010-2016 الف ر  

اء ل اه السلع، مما نوعية في تحسن مس وى االا ف
فاء  ية إلى النظر في واقع االا  لدول العرب لدعو ا
الم ببدني، وزلبباد  الف و  وارتفبباع فبباتور  الغببااء 
ال ي تشبببكل أع اء ضبببااطة على ميزانياا الدول 

 .العربية

التعددداون العربي في مجدددال تحقيق األمن 
 الغذائي العربي

مسببب مر منا تعاني الدول العربية من ع ز ااائي 
لشكل ضغوطاً ا ير  على ميزانيات ا ولمثل  عقود

ً من أه  تحببدلبباا ال نميببة االق لببببببببادلببة  واحببدا
ذلببا بسبببببب بب  عببدم قببدر  الموارد  ،واالج مبباعيببة

الزراعية على توفير اح ياجاا السبببكان الم زالد  
من الغبببااء، وازدلببباد هو  ال نميبببة بين الرلف 

دائر  ال طببالببة بين األسببببببر والمببدلنببة، واتسبببببببباع 
، وزلاد  نسبببببب ة الفقر، وزلاد  النزوح إلى ةالرلفي

المبببدن ال ي أحيب اثير من بببا بمنببباط  السببببببكن 
  .العشوائي، وان شار العمالة ال امشية

 (: تطور قيمة الفجوة الغذائية في الدول العربية4الشكل )
 (2016 - 2013)و 2010
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ن ي ة ط يعية لعدم اسببب ثمار موارد المياه ذلا  عدل  
 وال حدلاا ال ي تواج واألرض بشبببببكل رشبببببيد، 

ال حوث الزراعية، وتواضببببع اسبببب خداماا ال قانة 
اعة، وعدم جاذبية بي ة االس ثمار الزرالحدلثة في 

، بسببببب   منافسبببببة القطاعاا في القطاع الزراعي
األخرى ال ي تحظى بدع  أوسبببببع من الحكوماا. 
وضببببعف ال نى األسبببباسببببية والخدماا الزراعية، 
وعبببدم تخلبببببببي  الموارد الالزمبببة للقطببباع 

باإلضببببافة  ،الزراعي في ميزانياا الدول العربية
زلاد  اإلن اج  وليسراد االع ماد على االسببببب يإلى 

 ل وفير السلع الغاائية.

سببببببعت الدول العربية التخاذ عدد من اإلجراءاا 
لبب ببحببقببيبب  البب ببنببمببيبببة الببزراعببيبببة، حببيبببث أقببرا 

، 1980عام  "اسبب راتي ية األمن الغاائي العربي"
، وت  إعداد 1983ل فرل  األمن الغاائي عام وشك  
مشبببببروعاً زراعياً، ذو أولولة، وت  إنشببببباء  153
د من المنظماا الم خللة بال نمية الزراعية عد

إضببافة لالتحاداا وال ي اا النوعية األخرى. وقد 
تعار تنفيا االسبب راتي ية والمشببروعاا الزراعية 

المنظمبباا ول  ت مكن  ،بسبببببب بب  عق بباا م عببدد 
من تحقي  األهدا  ال ي أنشببأا وال ي اا العربية 

 من أجل ا. 

في إطببار سببببببعي الببدول العربيببة الحثيببث إلل بباد 
ملبببادر وأدواا فعةالة ل حقي  تنمية فعلية تسببباه  
 في تقلي  الف و  الغاائية وتعزلز األمن الغاائي

اسبببببب راتي ية "اع ماد  2006ت  في عام  ،العربي
  في ـتاما  .نـن القادميـللعقدل "ةـة الزراعيـال نمي

المشببببببروع الطبببار  لألمن "إقرار  2009عبببام 
 2013في قمبببة الكولبببت، وفي عبببام  "الغببباائي

اع مدا قمة الرلاض مشببببروع السببببودان ل حقي  
من خالل اسبببب ثمار موارد األمن الغاائي العربي، 

السودان الزراعية وقام اللندو  العربي لانماء 
االق لبببببببببادي واالج مببباعي ب مولبببل دراسبببببببببة 

لدراسبببببببة في قمة  المشببببببروع، وت  ماد هاه ا اع 
 . 2016نوااشوط عام 

من المؤمل أن لس   هالن المشروعين في تعزلز 
ال كامل الزراعي العربي، نحو االس فاد  القلوى 
من الموارد الزراعيبببة الم ببباحبببة ل حقي  تنميبببة 
زراعية مسبببببب دامة تعزز من فرص تحقي  األمن 

 الغاائي العربي.

الغاائي في الدول العربية ل طل  إن تحقي  األمن 
إحببداث نقلببة نوعيببة في درجببة االه مببام بببالقطبباع 
الزراعي وإعطائ  األولولة في برامج الحكوماا 
مالية  االق لبببببببادلة، وتخلببببببي  االع ماداا ال
الالزمة في الميزانياا، وإعطاء ميزاا تفضببيلية 

تنسي  . إضافةً إلى لالس ثمار في القطاع الزراعي
ز لعزتفي إطار راعية العربية السببببببياسببببببباا الز

عاون العربي المشبببببب رد ، وإفسببببببباح م االا ال 
الم بببال أمبببام ان قبببال رؤوس األموال والعمبببالبببة 

الموارد سببببببب ثمبببار ال ، ل وفير الم بببالالكفؤ 
 بشكل افؤ ورشيد.  الط يعية، وال شرلة والمالية(

سببببببن ال شببببببرلعاا ال ي تحمي اإلن اج إلى جان  
لبببة ابببافبببة العوائ  واالسبببببب ثمبببار الزراعي، وإزا

ال مراية واير ال مراية أمام انسببببببيا  السببببببلع 
بين البببدول فيمبببا الزراعيبببة ورؤوس األموال 

  العربية.
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ية  غاائ كل الف و  ال مام تحقي  األمن تشبببببب قاً أ عائ
الغاائي في الدول العربية، الاي لعني  حلببببببول 
جميع األفراد على القدر  المادلة واالق لبببببببادلة 
للو ببببببول إلى اح يببباجبببات   الغببباائيبببة في ابببل 

لأتي اسبببب مرار الع ز الغاائي ان ي ة و .األوقاا(
ل خلف وسبببببببائل اإلن اج الزراعي، وهدر موارد 
الميبباه واألراضببببببي وتببدني افبباء  الري، وعببدم 

الزمة ل نمية القطاع التخلبببببي  الموارد المالية 
الزراعي وإعطائ  األهمية ال ي تناس  موقع  في 

البدول  لبدىت وفر واق لبببببببباداا البدول العربيببة. 
 تقلي  ح  إلمكببانبباا ال ي ت يح العربيببة اببافببة ا

وتحقي  األمن الغبباائي إذا  بشببببببكببل ا ير الف و 
الموارد الزراعيبببة والمببباليبببة تكبببامبببل اسبببببب غالل 

وال شببببببرلة والكفاءاا العلمية الم وفر  في الدول 
 العربية.

 االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية
لرت ب تحقي  االا فاء الااتي من السببببببلع الغاائية 
بزلاد  امياا اإلن اج من المحا بببببيل الرئيسبببببية. 
وت حك  م موعببة من العوامببل في إن بباج السببببببلع 
الغاائية أهم ا تابا  امياا األمطار وتوفر مياه 
الري، واسبببببب خبببدام ال قبببانبببة الحبببدلثبببة، وزلببباد  

جعت االسبب ثماراا إلن اج السببلع الغاائية. وقد ترا
نسببببب  االا فاء لعدد من السبببببلع الرئيسبببببية ن ي ة 

كل ا ير عام  ، حيث 2016ل راجع إن اج ا بشبببببب
توزعت السببلع الغاائية وفقاً لمسبب وى االا فاء إلى 

ثالث م موعبباا، وتشببببببمببل الم موعببة األولى 
السببلع ال ي حققت االا فاء أو نسبب  اا فاء مرتفعة 

 ، وفي مقدم  ا2016وحققت فائضاً لل لدلر عام 
ماد والخضببببببرواا والفواا  وال طاطس  األسبببببب

في المائة  92و 101و 116وبنسبببب  اا فاء بلغت 
على ال والي. وتضبب  الم موعة الثانية السببلع ال ي 
حققت نسبببببب  اا فاء م وسببببببطة وتشببببببمل ال يض 

في المائة  75و 78و 89واألل ان واللحوم وبلغت 
 على ال والي. 

الغاائي الدائ  تضببب  الم موعة الثالثة سبببلع الع ز 
وال ي حققت نسبببببب  اا فاء منخفضببببببة، وتشببببببمل 

في المائة مقارنةً مع  48السبببكر الاي حق  اا فاء 
ئة عام  34 ما ، والح و  ال ي حققت 2015في ال

في  45في المائة مقابل  38نسبببببب ة اا فاء حوالي 
عام  ئة  ما بل  34، والقمح 2015ال قا ئة م ما في ال

مائة عام  42 ية ، والزلوا ا2015في ال  32لن ات
. وهو 2015في المائة عام  37في المائة مقابل 

ما لوضح مدى تأثر االا فاء بعدم اس قرار اإلن اج 
  (.3/10، الملح   الزراعي في الدول العربية

وبمقارنة نس  االا فاء لسلع الع ز الغاائي خالل 
ل  ين عدم حدوث تغيراا  (2010-2016 الف ر  

اء ل اه السلع، مما نوعية في تحسن مس وى االا ف
فاء  ية إلى النظر في واقع االا  لدول العرب لدعو ا
الم ببدني، وزلبباد  الف و  وارتفبباع فبباتور  الغببااء 
ال ي تشبببكل أع اء ضبببااطة على ميزانياا الدول 

 .العربية

التعددداون العربي في مجدددال تحقيق األمن 
 الغذائي العربي

مسببب مر منا تعاني الدول العربية من ع ز ااائي 
لشكل ضغوطاً ا ير  على ميزانيات ا ولمثل  عقود

ً من أه  تحببدلبباا ال نميببة االق لببببببببادلببة  واحببدا
ذلببا بسبببببب بب  عببدم قببدر  الموارد  ،واالج مبباعيببة

الزراعية على توفير اح ياجاا السبببكان الم زالد  
من الغبببااء، وازدلببباد هو  ال نميبببة بين الرلف 

دائر  ال طببالببة بين األسببببببر والمببدلنببة، واتسبببببببباع 
، وزلاد  نسبببببب ة الفقر، وزلاد  النزوح إلى ةالرلفي

المبببدن ال ي أحيب اثير من بببا بمنببباط  السببببببكن 
  .العشوائي، وان شار العمالة ال امشية
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ن ي ة ط يعية لعدم اسببب ثمار موارد المياه ذلا  عدل  
 وال حدلاا ال ي تواج واألرض بشبببببكل رشبببببيد، 

ال حوث الزراعية، وتواضببببع اسبببب خداماا ال قانة 
اعة، وعدم جاذبية بي ة االس ثمار الزرالحدلثة في 

، بسببببب   منافسبببببة القطاعاا في القطاع الزراعي
األخرى ال ي تحظى بدع  أوسبببببع من الحكوماا. 
وضببببعف ال نى األسبببباسببببية والخدماا الزراعية، 
وعبببدم تخلبببببببي  الموارد الالزمبببة للقطببباع 

باإلضببببافة  ،الزراعي في ميزانياا الدول العربية
زلاد  اإلن اج  وليسراد االع ماد على االسببببب يإلى 

 ل وفير السلع الغاائية.

سببببببعت الدول العربية التخاذ عدد من اإلجراءاا 
لبب ببحببقببيبب  البب ببنببمببيبببة الببزراعببيبببة، حببيبببث أقببرا 

، 1980عام  "اسبب راتي ية األمن الغاائي العربي"
، وت  إعداد 1983ل فرل  األمن الغاائي عام وشك  
مشبببببروعاً زراعياً، ذو أولولة، وت  إنشببببباء  153
د من المنظماا الم خللة بال نمية الزراعية عد

إضببافة لالتحاداا وال ي اا النوعية األخرى. وقد 
تعار تنفيا االسبب راتي ية والمشببروعاا الزراعية 

المنظمبباا ول  ت مكن  ،بسبببببب بب  عق بباا م عببدد 
من تحقي  األهدا  ال ي أنشببأا وال ي اا العربية 

 من أجل ا. 

في إطببار سببببببعي الببدول العربيببة الحثيببث إلل بباد 
ملبببادر وأدواا فعةالة ل حقي  تنمية فعلية تسببباه  
 في تقلي  الف و  الغاائية وتعزلز األمن الغاائي

اسبببببب راتي ية "اع ماد  2006ت  في عام  ،العربي
  في ـتاما  .نـن القادميـللعقدل "ةـة الزراعيـال نمي

المشببببببروع الطبببار  لألمن "إقرار  2009عبببام 
 2013في قمبببة الكولبببت، وفي عبببام  "الغببباائي

اع مدا قمة الرلاض مشببببروع السببببودان ل حقي  
من خالل اسبببب ثمار موارد األمن الغاائي العربي، 

السودان الزراعية وقام اللندو  العربي لانماء 
االق لبببببببببادي واالج مببباعي ب مولبببل دراسبببببببببة 

لدراسبببببببة في قمة  المشببببببروع، وت  ماد هاه ا اع 
 . 2016نوااشوط عام 

من المؤمل أن لس   هالن المشروعين في تعزلز 
ال كامل الزراعي العربي، نحو االس فاد  القلوى 
من الموارد الزراعيبببة الم ببباحبببة ل حقي  تنميبببة 
زراعية مسبببببب دامة تعزز من فرص تحقي  األمن 

 الغاائي العربي.

الغاائي في الدول العربية ل طل  إن تحقي  األمن 
إحببداث نقلببة نوعيببة في درجببة االه مببام بببالقطبباع 
الزراعي وإعطائ  األولولة في برامج الحكوماا 
مالية  االق لبببببببادلة، وتخلببببببي  االع ماداا ال
الالزمة في الميزانياا، وإعطاء ميزاا تفضببيلية 

تنسي  . إضافةً إلى لالس ثمار في القطاع الزراعي
ز لعزتفي إطار راعية العربية السببببببياسببببببباا الز

عاون العربي المشبببببب رد ، وإفسببببببباح م االا ال 
الم بببال أمبببام ان قبببال رؤوس األموال والعمبببالبببة 

الموارد سببببببب ثمبببار ال ، ل وفير الم بببالالكفؤ 
 بشكل افؤ ورشيد.  الط يعية، وال شرلة والمالية(

سببببببن ال شببببببرلعاا ال ي تحمي اإلن اج إلى جان  
لبببة ابببافبببة العوائ  واالسبببببب ثمبببار الزراعي، وإزا

ال مراية واير ال مراية أمام انسببببببيا  السببببببلع 
بين البببدول فيمبببا الزراعيبببة ورؤوس األموال 

  العربية.


