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  والمياهالفصل الثالث قطاع الزراعة 
 

 
 

المالية، ولم يحق القطاع جاذبية متقدمة 
ً مع القطاعات األخرى.  لالستثمارات قياسا
واستمر االعتماد على الوسائل التقليدية في 

 نتاج واستخدامات المياه.اإل

واستمرت الدول العربية في انتهاج سياسات 
ً عن النظرة  زراعية قطرية صرفة، بعيدا
التكاملية للموارد الزراعية، والمياه والموارد 
ً كبيرة  المالية، وتوفر العمالة، مما شكل ضغوطا

وعدم استغالل  على الموارد في الدول العربية
قي المعدالت الموارد بشكل أمثل وعدم تح

، وأدى إلى المستهدفة في اإلنتاج واإلنتاجية
اتساع رقعة التصحر، وخسارة الميزات النسبية 
الهائلة التي توفرها سياسات التكامل بين الدول 
العربية فيما لو سارت على نهج التجمعات 

 االقليمية والدولية كاالتحاد األوربي مثالً. 

إدارة ضعف في تطبي سياسات الكذلك يظهر 
الموارد المائية، حيث استمرت الطر التقليدية 
في الري، وهدر كميات كبيرة من المياه تقار 
ضعف الكميات الالزمة، وارتفعت تكاليف 
ً بالدول المتقدمة. ومازالت المناط  اإلنتاج قياسا
 الريفية تفتقر إلى مشروعات البنى األساسية

ول المتطورة، والخدمات الزراعية واستمرت الد
العربية تتحمل زيادات كبيرة تنوء بها موازناتها 

بسبب زيادة قيمة الفجوة الغذائية، مما اضطرها 
الستيراد السلع لتخصي مواردها المالية 

ً منها  الغذائية الرئيسية، دون أن تخص جزءا
العتماد التنمية الرأسية، وزيادة اإلنتاجية، 
وإعطاء البحث العلمي الزراعي واستخدامات 
التقانة األهمية التي تعتمدها كثير من الدول 
دي إلى تحسين  النامية في العالم. والتي سوف ت

، فيما لو أعطيت األمن الغذائي في الدول العربية
األهمية التي تستح وخصصت لها الموارد 

  المالية الالزمة.

ويتطلب معالجة هذه األوضاع بشكل فعال 
أولوية متقدمة وجذري إعطاء القطاع الزراعي 

في هيكل االقتصادات العربية من خالل 
تخصي الموارد المالية الالزمة ألنشطة القطاع 
المختلفة، والتوجه الفعلي لالستثمار في الدول 
التي تتوفر فيها الموارد الزراعية، األراضي 
والمياه والثروة الحيوانية. وإحالل االستخدامات 

تقليدية في العلمية الحديثة مكان الوسائل ال
عمليات االنتاج، والري، واالستثمار، والتصنيع، 

ووضع البرامج لالستفادة من  والتسوي والتمويل
المالية،  تكامل الموارد في الدول العربية 
والزراعية، والمائية، والبشرية وتعظيم منافع 
الميزات التسويقية وقر األسوا في الدول 

  العربية.
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دول )  )1ال
ية( ا عا ال  قيمة الناتج الصناعي العربي )با

)2011 – 2016( 
  مليار دوالر

 
 

 السنة
 
 
 

راجية ت  جمالي القطاع الصناعي الصناعة التحويلية الصناعة ا

 القيمة
 المضافة

معدل 
النمو 
 السنو

(%) 

المساهمة في 
ي الناتج المحل
 اإلجمالي
(%) 

 القيمة
 المضافة

معدل 
 النمو
 السنو

(%) 

في  المساهمة
المحلي  الناتج

 اإلجمالي
(%) 

 القيمة
 المضافة

 معدل
 النمو
 السنو

(%) 

في  المساهمة
المحلي  الناتج

 اإلجمالي
(%) 

2011 956.7 34.3 40.1 224.6 11.6 9.4 1181.3 29.3 49.5 
2012 1082 13.1 40.8 248.5 10.7 9.4 1331.0 12.7 50.2 
2013 1024 -5.4 37.7 253.5 2.0 9.3 1277.9 -4.0 47.1 
2014 943 -8.0 34.4 266.4 5.1 9.7 1209.0 -5.4 44.1 
2015 534 -43.3 21.9 268.1 0.6 11.0 802.5 -33.6 32.9 
2016 441 -17.4 18.8 259.5 -3.2 11.1 701 -12.6 29.9 

 ).4/3 و 4/2و  4/1 و 2/2المصدر: المالحق  

 
 ).4/2 و 4/1المصدر: الملحق  

متوسنننط نصننني  الفنننرد العربننني منننن النننناتج  بلنننغ
 1917حنوالي  2016عنام فني الصناعي العربني 

للفنرد  ا  دوالر 2250 بحنواليللفرد مقارنة  ا  دوالر
، ولكنن  علننى مسنتوى الندول جنناء 2015فني عنام 

 22968بيننرا  حيننث تننراو  بننين متفاوتننا  تفاوتننا   
فنني جيبننوتي،  ا  دوالر 43فنني قطننر مقابننل  ا  دوالر

 ).4/4الملحق  

راجيةلالقيمة المضافة  ت  لصناعا ا
 السنلبيةنفن عوامنل التنأثير  2016عام  تواالت

تقلبنات ، حيث اسنتمرت الالسابقالعام  شهدهاالتي 
حادن في أسعار النفط الخام في األسواق العالمينة ال

ناعات علننى القيمننة المضننافة للصننبقننون ا أثننر ممنن
ملينننار  441، حينننث بلغنننت حنننوالي االسنننتخراجية

 
مليار دوالر في العام  534دوالر مقارنة  بحوالي 

في المامة.  17.4حوالي بلغ وبانخفا  2015
مساهمة تراجعت  و محصلة له  التطورات فقد

الصناعات االستخراجية في الناتج المحلي 
 2015عام  خاللفي المامة  21.9اإلجمالي من 

رغم ، و2016عام  خاللفي المامة  18.8إلى 
موق  حافظت الصناعات االستخراجية على ذل  

في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي متقدم قطاعيا  
في الدول العربية النفطية وبوج  عام العربي 

تراوحت تل  النسبة بين بوج  خا ، حيث 
في المامة في  0.1وفي المامة في الكويت  38.9

 ).4/3، الملحق  جيبوتي

 القيمة المضافة للصناعا التحويلية
بلغننننت القيمننننة المضننننافة للصننننناعات التحويليننننة 

ملينننار  259.5حنننوالي  2016فننني عنننام العربينننة 
مليننار دوالر فنني  268.1دوالر مقارنننة  بحننوالي 

 .في المامة 3.2حوالي بلغ وبتراج  ، 2015العام 
تفاوتنت لعربينة فنرادى فقند اوعلى مستوى الندول 

القيمنننننة المضنننننافة للصنننننناعات نمنننننو معننننندالت 
وداإ ـالسنننالها فننني ـحينننث بلغنننت أعننن ،التحويلينننة

امر وأدناها في  في المامة 21.0ة ـبنسب بنسنبة ال 
الصنننننناعة  بلغنننننت مسننننناهمةوفننننني المامنننننة،  0.7

في المامنة  11.1حوالي  2016التحويلية في العام 
الشكل  ،ول العربيةللدتج المحلي اإلجمالي من النا

 ).4/2 والملحق  2 

: تطو القيمة المضافة لكل م الصناعة )1الشكل )
راجية والصناعة التحويلية ت  في الدول العربية ا

)2010 – 2016( 
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 ).4/3المصدر: الملحق   

 في القطاع الصناعينتاجية العمالة واإل
سننكان  دوإ  ثلثننيالم تمنن  العربنني م تمنن  فتنني ف

العمننل العربيننة طاقننة  نسنننة، وتشننكل قننو 30سننن 
 ،ف السنننننكاإـصنننننـارب نـتقنننننلة ـهامنننننة ـإنتاجيننننن

ها حوالي ثلنث إجمنالي السنكاإ الن ي المستغل منو
فني  11.4مليوإ مواطن، وأ ثر منن  400قارب ي

فننني سننن الت منننن قنننون العمنننل مسننن لوإ المامنننة 
الكثيننر منننهم إإ فضننال  عننن العنناطلين عننن العمننل 

. ويسننناهم قطننناص الصنننناعة بشنننقي  غينننر مسننن لين
فنننة لويلي وبمسنننتويات  المختحننناالسنننتخراجي والت

فني تنوفير مالينين الصغيرن والمتوسنطة والكبينرن 
عنندد العنناملين بلننغ حيننث  .نفننر  العمننل المباشننر

ملينوإ عامنل  23حنوالي ، 2015في القطاص عنام 
إجمنننالي القنننوى  مننننفننني المامنننة  17.8نحنننو أي 

القطناص وسناهم الم  ور، العاملة العربية في العام 
فننني تنننوفير حصنننة  بينننرن منننن فنننر  الصنننناعي 

العمنننل غينننر المباشنننرن، وعلنننى مسنننتوى الننندول 
ربينننة فنننرادى، تفاوتنننت نسنننبة مسننناهمة قطننناص الع

الصننناعة فنني تننوفير فننر  العمننل، فقنند تراوحننت 
المامننة  فنني 37.4وفنني المامننة فنني ع منناإ  7.0بننين 
 .سوريافي 
العامننل الصننناعي العربنني  مسنناهمةوسط ـمتننلغ ـبنن

 خنناللفنني القيمننة المضننافة فنني القطنناص الصننناعي 
دوالر مقابننل حننوالي  26638حننوالي  2016عننام 

. وتفاوتنننننننت 2015والر فننننننني العنننننننام د 26107
العامننل الصننناعي بننين القطنناص إنتاجيننة مسننتويات 

 
فني حينث ترتفن  ويلي، حاالستخراجي والقطاص الت

القطنننناص االسننننتخراجي بسننننب  طبيعننننة العمليننننة 
االنتاجيننة، وارتفنناص  ثافننة رأل المننال، وأسننعار 
المنت نننات المسنننتخرجة وبخاانننة الننننفط والغننناز 

فننني فض تلننن  االنتاجينننة قابنننل تننننخمبالالطبيعننني، 
 فناءن التقنينات نظنرا  لتندني ويلية، حالصناعات الت

المسننننتخدمة ومسننننتوى تأهيننننل وتنننندري  القننننوى 
العاملنننة وننننوص المنت نننات الصنننناعية وأسنننعارها 

 ولكثافة القوى العاملة فيها.
بلنغ متوسنط نصني  الفنرد العربني منن النناتج  ما 

دوالرا ،  1917حنوالي  2016الصناعي فني عنام 
وعلننى . 2015دوالر عننام  2250بننل حننوالي مقا

متوسنننط العربينننة فنننرادى تبننناين مسنننتوى الننندول 
نصننني  العامنننل الصنننناعي العربننني منننن القيمنننة 

، إذ تراو  بين 2016عام في المضافة الصناعية 
دوالر فني  990و، الكوينتا  في دوالر 206,818
توزعننننت النننندول العربيننننة بننننين دول و .جيبننننوتي
عامننل العربنني مننن فيهننا متوسننط نصنني  اليت نناوز 

 المتوسنننط العربننني ،القيمنننة المضنننافة الصنننناعية
 ننننل مننننن  وهنننني ا  دوالر 26638البننننالغ الكلنننني 

قطنننر، مننناإ، ع  ، الكوينننت، اإلمنننارات، السنننعودية
العنننننراق، وأخنننننرى دوإ المتوسنننننط و ،البحنننننرين

  .العربي وتشمل بقية الدول العربية
نتننا  الكفناءن االقتصننادية لإ متوسننط مؤشننر سن ل

 2016لننندول العربينننة فننني العنننام الصنننناعي فننني ا
علنننى مسنننتوى  وتفننناوت فننني المامنننة، 1.7حننوالي 

في المامة في  5.2بين  الدول العربية حيث تراو 
وتوزعننت  .فنني المامننة فنني جيبننوتي 0.2و ع منناإ

الصنناعي نتنا  الدول العربينة منن حينث  فناءن اإل
وهني الكلني بين دول أعلى منن المتوسنط العربني 

ات، الكويننت، العننراق ع منناإ، السننعودية، اإلمننار
 .دوإ المتوسننط العربننياألخننرى دول الننو ليبيننا،و

وتقننال الكفنناءن االقتصننادية عبننر احتسنناب نسننبة 
 اإلجمننناليالمحلننني النننناتج  منننناتج الصنننناعي النننن

نسبة القوى العاملة في الصناعة إلى  مقسوما  على
 ).4/4الملحق   ،إجمالي قون العمل

كفننناءن الصنننناعية والنتاجينننة رفننن  مسنننتوى اإلإإ 
االقتصننادية ونصنني  الفننرد مننن القيمننة المضننافة 

سلسنننلة منننن العوامنننل  بتطنننويرالصنننناعية ينننرتبط 
أهمهننا  منننالداخليننة فنني تكننوين تلنن  المؤشننرات، 

الصنننناعي، نتنننا  التطنننور التقنننني فننني اإلتسنننري  

(: مساهمة القيمة المضافة للصناعة التحويلية 2الشكل )
 في الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية 

)2016)  
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دول )  )1ال
ية( ا عا ال  قيمة الناتج الصناعي العربي )با

)2011 – 2016( 
  مليار دوالر

 
 

 السنة
 
 
 

راجية ت  جمالي القطاع الصناعي الصناعة التحويلية الصناعة ا

 القيمة
 المضافة

معدل 
النمو 
 السنو

(%) 

المساهمة في 
ي الناتج المحل
 اإلجمالي
(%) 

 القيمة
 المضافة

معدل 
 النمو
 السنو

(%) 

في  المساهمة
المحلي  الناتج

 اإلجمالي
(%) 

 القيمة
 المضافة

 معدل
 النمو
 السنو

(%) 

في  المساهمة
المحلي  الناتج

 اإلجمالي
(%) 

2011 956.7 34.3 40.1 224.6 11.6 9.4 1181.3 29.3 49.5 
2012 1082 13.1 40.8 248.5 10.7 9.4 1331.0 12.7 50.2 
2013 1024 -5.4 37.7 253.5 2.0 9.3 1277.9 -4.0 47.1 
2014 943 -8.0 34.4 266.4 5.1 9.7 1209.0 -5.4 44.1 
2015 534 -43.3 21.9 268.1 0.6 11.0 802.5 -33.6 32.9 
2016 441 -17.4 18.8 259.5 -3.2 11.1 701 -12.6 29.9 

 ).4/3 و 4/2و  4/1 و 2/2المصدر: المالحق  

 
 ).4/2 و 4/1المصدر: الملحق  

متوسنننط نصننني  الفنننرد العربننني منننن النننناتج  بلنننغ
 1917حنوالي  2016عنام فني الصناعي العربني 

للفنرد  ا  دوالر 2250 بحنواليللفرد مقارنة  ا  دوالر
، ولكنن  علننى مسنتوى الندول جنناء 2015فني عنام 

 22968بيننرا  حيننث تننراو  بننين متفاوتننا  تفاوتننا   
فنني جيبننوتي،  ا  دوالر 43فنني قطننر مقابننل  ا  دوالر

 ).4/4الملحق  

راجيةلالقيمة المضافة  ت  لصناعا ا
 السنلبيةنفن عوامنل التنأثير  2016عام  تواالت

تقلبنات ، حيث اسنتمرت الالسابقالعام  شهدهاالتي 
حادن في أسعار النفط الخام في األسواق العالمينة ال

ناعات علننى القيمننة المضننافة للصننبقننون ا أثننر ممنن
ملينننار  441، حينننث بلغنننت حنننوالي االسنننتخراجية

 
مليار دوالر في العام  534دوالر مقارنة  بحوالي 

في المامة.  17.4حوالي بلغ وبانخفا  2015
مساهمة تراجعت  و محصلة له  التطورات فقد

الصناعات االستخراجية في الناتج المحلي 
 2015عام  خاللفي المامة  21.9اإلجمالي من 

رغم ، و2016عام  خاللفي المامة  18.8إلى 
موق  حافظت الصناعات االستخراجية على ذل  

في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي متقدم قطاعيا  
في الدول العربية النفطية وبوج  عام العربي 

تراوحت تل  النسبة بين بوج  خا ، حيث 
في المامة في  0.1وفي المامة في الكويت  38.9

 ).4/3، الملحق  جيبوتي

 القيمة المضافة للصناعا التحويلية
بلغننننت القيمننننة المضننننافة للصننننناعات التحويليننننة 

ملينننار  259.5حنننوالي  2016فننني عنننام العربينننة 
مليننار دوالر فنني  268.1دوالر مقارنننة  بحننوالي 

 .في المامة 3.2حوالي بلغ وبتراج  ، 2015العام 
تفاوتنت لعربينة فنرادى فقند اوعلى مستوى الندول 

القيمنننننة المضنننننافة للصنننننناعات نمنننننو معننننندالت 
وداإ ـالسنننالها فننني ـحينننث بلغنننت أعننن ،التحويلينننة

امر وأدناها في  في المامة 21.0ة ـبنسب بنسنبة ال 
الصنننننناعة  بلغنننننت مسننننناهمةوفننننني المامنننننة،  0.7

في المامنة  11.1حوالي  2016التحويلية في العام 
الشكل  ،ول العربيةللدتج المحلي اإلجمالي من النا

 ).4/2 والملحق  2 

: تطو القيمة المضافة لكل م الصناعة )1الشكل )
راجية والصناعة التحويلية ت  في الدول العربية ا
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 ).4/3المصدر: الملحق   

 في القطاع الصناعينتاجية العمالة واإل
سننكان  دوإ  ثلثننيالم تمنن  العربنني م تمنن  فتنني ف

العمننل العربيننة طاقننة  نسنننة، وتشننكل قننو 30سننن 
 ،ف السنننننكاإـصنننننـارب نـتقنننننلة ـهامنننننة ـإنتاجيننننن

ها حوالي ثلنث إجمنالي السنكاإ الن ي المستغل منو
فني  11.4مليوإ مواطن، وأ ثر منن  400قارب ي

فننني سننن الت منننن قنننون العمنننل مسننن لوإ المامنننة 
الكثيننر منننهم إإ فضننال  عننن العنناطلين عننن العمننل 

. ويسننناهم قطننناص الصنننناعة بشنننقي  غينننر مسننن لين
فنننة لويلي وبمسنننتويات  المختحننناالسنننتخراجي والت

فني تنوفير مالينين الصغيرن والمتوسنطة والكبينرن 
عنندد العنناملين بلننغ حيننث  .نفننر  العمننل المباشننر

ملينوإ عامنل  23حنوالي ، 2015في القطاص عنام 
إجمنننالي القنننوى  مننننفننني المامنننة  17.8نحنننو أي 

القطناص وسناهم الم  ور، العاملة العربية في العام 
فننني تنننوفير حصنننة  بينننرن منننن فنننر  الصنننناعي 

العمنننل غينننر المباشنننرن، وعلنننى مسنننتوى الننندول 
ربينننة فنننرادى، تفاوتنننت نسنننبة مسننناهمة قطننناص الع

الصننناعة فنني تننوفير فننر  العمننل، فقنند تراوحننت 
المامننة  فنني 37.4وفنني المامننة فنني ع منناإ  7.0بننين 
 .سوريافي 
العامننل الصننناعي العربنني  مسنناهمةوسط ـمتننلغ ـبنن

 خنناللفنني القيمننة المضننافة فنني القطنناص الصننناعي 
دوالر مقابننل حننوالي  26638حننوالي  2016عننام 

. وتفاوتنننننننت 2015والر فننننننني العنننننننام د 26107
العامننل الصننناعي بننين القطنناص إنتاجيننة مسننتويات 

 
فني حينث ترتفن  ويلي، حاالستخراجي والقطاص الت

القطنننناص االسننننتخراجي بسننننب  طبيعننننة العمليننننة 
االنتاجيننة، وارتفنناص  ثافننة رأل المننال، وأسننعار 
المنت نننات المسنننتخرجة وبخاانننة الننننفط والغننناز 

فننني فض تلننن  االنتاجينننة قابنننل تننننخمبالالطبيعننني، 
 فناءن التقنينات نظنرا  لتندني ويلية، حالصناعات الت

المسننننتخدمة ومسننننتوى تأهيننننل وتنننندري  القننننوى 
العاملنننة وننننوص المنت نننات الصنننناعية وأسنننعارها 

 ولكثافة القوى العاملة فيها.
بلنغ متوسنط نصني  الفنرد العربني منن النناتج  ما 

دوالرا ،  1917حنوالي  2016الصناعي فني عنام 
وعلننى . 2015دوالر عننام  2250بننل حننوالي مقا

متوسنننط العربينننة فنننرادى تبننناين مسنننتوى الننندول 
نصننني  العامنننل الصنننناعي العربننني منننن القيمنننة 

، إذ تراو  بين 2016عام في المضافة الصناعية 
دوالر فني  990و، الكوينتا  في دوالر 206,818
توزعننننت النننندول العربيننننة بننننين دول و .جيبننننوتي
عامننل العربنني مننن فيهننا متوسننط نصنني  اليت نناوز 

 المتوسنننط العربننني ،القيمنننة المضنننافة الصنننناعية
 ننننل مننننن  وهنننني ا  دوالر 26638البننننالغ الكلنننني 

قطنننر، مننناإ، ع  ، الكوينننت، اإلمنننارات، السنننعودية
العنننننراق، وأخنننننرى دوإ المتوسنننننط و ،البحنننننرين

  .العربي وتشمل بقية الدول العربية
نتننا  الكفناءن االقتصننادية لإ متوسننط مؤشننر سن ل

 2016لننندول العربينننة فننني العنننام الصنننناعي فننني ا
علنننى مسنننتوى  وتفننناوت فننني المامنننة، 1.7حننوالي 

في المامة في  5.2بين  الدول العربية حيث تراو 
وتوزعننت  .فنني المامننة فنني جيبننوتي 0.2و ع منناإ

الصنناعي نتنا  الدول العربينة منن حينث  فناءن اإل
وهني الكلني بين دول أعلى منن المتوسنط العربني 

ات، الكويننت، العننراق ع منناإ، السننعودية، اإلمننار
 .دوإ المتوسننط العربننياألخننرى دول الننو ليبيننا،و

وتقننال الكفنناءن االقتصننادية عبننر احتسنناب نسننبة 
 اإلجمننناليالمحلننني النننناتج  منننناتج الصنننناعي النننن

نسبة القوى العاملة في الصناعة إلى  مقسوما  على
 ).4/4الملحق   ،إجمالي قون العمل

كفننناءن الصنننناعية والنتاجينننة رفننن  مسنننتوى اإلإإ 
االقتصننادية ونصنني  الفننرد مننن القيمننة المضننافة 

سلسنننلة منننن العوامنننل  بتطنننويرالصنننناعية ينننرتبط 
أهمهننا  منننالداخليننة فنني تكننوين تلنن  المؤشننرات، 

الصنننناعي، نتنننا  التطنننور التقنننني فننني اإلتسنننري  

(: مساهمة القيمة المضافة للصناعة التحويلية 2الشكل )
 في الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية 

)2016)  
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