
 
39 

  
    القطاع الزراعيالقطاع الزراعي

 
 

 

  نظرة عامة

 
 في معظم الدول العربية من حيث مساهمته في تكوين الناتج الهامة االقتصادية قطاعاتيعد القطاع الزراعي من ال

إذ يستوعب القطاع الزراعي نحو ربع حجم القوى العاملة اإلجمالية، مما  المحلي اإلجمالي، ولما يوفره من فرص عمل،

إسهامه في و  تلبيته للحاجات االستهالآية الغذائية في المائة من السكان، إلى جانب40يسيًا لدخل حوالي يجعله مصدرًا رئ

 زيادة الحديثة فيوقد ساهمت التطورات االقتصادية .  من خالل تزويدها بمدخالت اإلنتاجتنشيط الصناعات التحويلية

 وارتفاع قيمةتفاع أسعار السلع الغذائية في األسواق العالمية،  اراالهتمام بالقطاع الزراعي في الدول العربية ومن أهمها

 في 5.4 للدول العربية حوالي  اإلجمالي في الناتج المحليالقطاع الزراعي مساهمة وقد بلغت.  العربيالعجز الغذائي

  . دوالرًا319حوالي إلى  متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي ارتفع، في حين 2008 في عام المائة

  

وتمثل محدودية .  وتتحكم الظروف المناخية والبيئية ونوعية الموارد الزراعية بأداء القطاع الزراعي في الدول العربية

 مساحة األراضي المستغلة لإلنتاج حيث شكلت ،الموارد المائية أهم العوامل التي تحد من التنمية الزراعية العربية

 بنسبة نموًا والحيواني النباتيسجل اإلنتاج قد و. راضي القابلة للزراعة حوالي ثلث مساحة األ2007الزراعي في عام 

لظروف المناخية المواتية ا إلىويرجع هذا التحسن في األداء . 2008 في عام  في المائة على التوالي2 في المائة و5.5

في مجال تحرير األسعار   ومصر والمغرب وتونس مثل سوريةوإلى سياسات اإلصالح التي طبقتها بعض الدول العربية

التوسع في  في هذا القطاع، إلى جانب االستثمار زيادة  على مما شجع القطاع الخاص،وإزالة الرقابة والتدخل الحكومي

  . الحديثةالتقنيةاستخدام 

  

 ظاهرة وتعتبر. 2007 في المائة من العمالة الكلية العربية في عام 25.4تراجعت نسبة العاملين في قطاع الزراعة إلى 

 نصيب العامل وقد بلغ .الهجرة من الريف إلى المدن في مقدمة الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي في الدول العربية

، وتتسم العمالة 2008 في عام  دوالرًا3,602الزراعي من القيمة المضافة في القطاع الزراعي في الدول العربية حوالي 

  .ارنة مع النشاطات االقتصادية األخرىالزراعية بتدني مستوى األجور بالمق

  

 ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي للدول العربية من حوالي وفي مجال تجارة المنتجات الزراعية، فقد

واستمر .  في المائة23  نسبتهازيادةب أي ،2007 في عام  مليار دوالر37 إلى حوالي 2006 في عام  مليار دوالر30
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 أن نسبة آما. 2007 مليار دوالر عام 23.8ائي العربي في بعض السلع الغذائية الرئيسية حيث بلغ حوالي العجز الغذ

  .الحبوبو والزيوت السكر في مقدمتهاو ،زالت متدنية اماالآتفاء الذاتي الغذائي لعدد من السلع الغذائية الرئيسية 

  

  الناتج الزراعي العربي
  

 في 14.2 بنسبة، مسجًال نموًا 2008في عام  مليار دوالر 103.4 إلىألسعار الجارية  الناتج الزراعي العربي باارتفع

  الجدول و)3/1(، الملحق 2008-2000  خالل الفترة في المائة7.9مقارنة بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته المائة 

  .)1 (رقم
  

معدل النمو
السنوي (%)

20002006200720082008-20002008-2007
56.481.290.5103.47.914.2الناتج الزراعي (مليار دوالر)

نسبة الناتج الزراعي إلى الناتج 
8.36.26.05.4المحلي اإلجمالي (%)

نصيب الفرد من الناتج 
210263286319الزراعي (دوالر)

المصدر: الملحق (1/3).

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

معدل النمو 
(%)

2000 و2008-2006

  
  

لمواتية في عدد من الدول العربية الزراعية  إلى الظروف المناخية ا 2008عام في  ويرجع هذا النمو في الناتج الزراعي

 سياسات اإلصالح التي طبقتها هذه الدول في مجال  إلى جانبسورية والمغرب ومصر والجزائر والسودانمقدمتها وفي 

 إقامة االستثمار من خاللزيادة على  مما شجع القطاع الخاص ،تحرير األسعار وإزالة الرقابة والتدخل الحكومي

  .لحديثة التي تدار بأساليب متقدمةزراعية االمشاريع ال

  

 فعلى صعيد الدول ذات الموارد الزراعية الكبيرة، ،2008 في ناتجها الزراعي في عام حققت جميع الدول العربية نموًا

 17.3 مصر بنسبة في المائة، وفي 22.5في المغرب بنسبة  في المائة، و27.9سورية بنسبة في فقد نما الناتج الزراعي 

 في ناتج الزراعيال في حين نما ، في المائة9.5لسودان بنسبة في ا و في المائة10.8في الجزائر بنسبة  وي المائةف

 في المائة من الناتج الزراعي 80وقد شكل الناتج الزراعي لهذه الدول الست مجتمعة .  في المائة2.2 بنسبة السعودية

  .2008العربي في عام 
  

د في الناتج الزراعي إال أن مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية مجتمعة وعلى الرغم من النمو الجي

 نتيجة للنمو الكبير في قطاع الصناعة ، وذلك2008 في المائة في عام 5.4 إلى 2007 في المائة في عام 6تراجعت من 
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 الناتج المحلي في النسبية للناتج الزراعي األهميةوتتفاوت .  المحلي اإلجمالياالستخراجية وزيادة حصته في الناتج

فقد بلغت هذه . اإلجمالي بشكل آبير في الدول العربية، إذ تكون مرتفعة في الدول العربية ذات الموارد الزراعية الجيدة

 7.8 في المائة و13.1 في المائة وتراوحت بين 20.4، وفي سورية 2008 في المائة في عام 29.3النسبة في السودان 

    .وتونس ولبنانواليمن ي المائة في آل من المغرب ومصر وموريتانيا ف

  

 319 ليبلغ 2008في عام  في المائة 11.6 فقد ارتفع المتوسط بنسبة ، نصيب الفرد من الناتج الزراعيوعلى صعيد

ث تراوح بين ، حي2008وقد تفاوت متوسط نصيب الفرد في الناتج الزراعي في الدول العربية فرادى في عام . دوالر

  دوالر384 دوالر و146وبين  ية ولبنان واإلمارات، السعودية والسودان وسور آل من في دوالر735 دوالر و441

 في الدول العربية ًا أو أقل دوالر126ئر والمغرب وتونس، في حين جاء  العراق وعمان وليبيا ومصر والجزا آل منفي

  .جيبوتيوالكويت والبحرين وقطر و واألردن واليمن تانياموري ذات اإلمكانات الزراعية المحدودة وهي

  

  ةفي الدول العربيالموارد الزراعية 
  

  األراضي الزراعية

  

  مثلت2007في عام  مليون هكتار 70.8 حوالي في الدول العربية مساحة األراضي المستغلة في اإلنتاج الزراعي بلغت

ويعود .   مساحة الدول العربية إجمالي في المائة من5اعة وحوالي  في المائة من مساحة األراضي القابلة للزر36نحو 

 إلى محدودية وندرة الموارد المائية الالزمة الستغالل المزيد من األراضي الزراعية، باإلضافة إلى التقلبات ذلك

في الطبقات  األمالح وبصفة خاصة حيث تترآزالمناخية وانحسار األمطار وانتشار الجفاف وتدهور خصائص التربة، 

  في المائة نظرًا النحسار4.4 مساحة األراضي الزراعية المطرية بنسبة وقد انخفضت.  السطحية نتيجة التبخر الشديد

 وقد ترآز االنخفاض في عدد من الدول العربية الزراعية مثل المغرب وتونس .2007األمطار وتذبذبها خالل عام 

وسجلت مساحة األراضي المروية هي األخرى .  في المائة6مائة و في ال4بنسب تراوحت بين  والجزائر وسورية

 آل من مصر والعراق والمغرب  نظرًا لتراجع مساحة األراضي المروية في2007في عام  في المائة 3انخفاضًا بنسبة 

 ل مساحة األراضي التي ترآت دون استغالقد مثلتو.  في المائة12 في المائة و2تراوحت بين والسعودية بنسب 

ويرجع عدم . 2007 في عام  في المائة من مساحة األراضي الزراعية الموسمية30.4 حوالي )األراضي البور(

  ).3/2(آها الستعادة قدرتها على اإلنتاج، الملحق استغالل هذه األراضي لشح الموارد المائية أو تر

  

 في المائة من مساحة األراضي 12لي  مساحة األراضي الزراعية المستغلة لزراعة المحاصيل المستديمة حوابلغت

 الزيادة في وقد تفاوتت نسبة. 2007في عام  في المائة 1.9 تلك األراضي بنسبة حيث ازدادت مساحةالمستغلة زراعيًا، 

في و.  المائة في السودان وتونس ومصر في7 في المائة و2 إذ تراوحت بين ،خرىأ  إلى األراضي من دولةمساحة

 0.5 األردن والمغرب والجزائر تراوح بين  آل من انخفاضًا في الزراعية المستديمة األراضيةمساح سجلت ،المقابل



  
 القطاع الزراعي: الفصل الثالث 

 
42 

 في حين لم يطرأ أي تغيير على مساحة األراضي الزراعية المستديمة في الدول العربية ، في المائة3في المائة و

  .األخرى

  

  المراعي

  

 مليون 480.8 إذ بقيت في حدود 2007زيادة تذآر في عام لم تسجل مساحة المراعي الطبيعية في الدول العربية أي 

ويعود ثبات مساحة المراعي إلى انخفاض معدالت األمطار في الدول التي لديها موارد رعوية، باإلضافة إلى . هكتار

يعية في  في المائة من مساحة المراعي الطب70ونتيجة لذلك، فإن حوالي . الرعي الجائر والمبكر وقلع الشجيرات العلفية

ويقع القسم األآبر من المراعي الطبيعية في المناطق الجافة وشبه الجافة، . الدول العربية تعتبر في حالة فقيرة ومتدهورة

.  السنة في البيئة المدارية/ ملم400 – 50السنة في البيئة المتوسطية وبين / ملم200 – 50وتحديدًا بين خطي األمطار 

 18.2 في المائة من مساحة المراعي اإلجمالية، مقابل 2.8نطقة المشرق العربي حوالي وتمثل المساحة الرعوية في م

وتترآز المساحة المتبقية والبالغ نسبتها .  في المائة في المنطقة الوسطى34.4في المائة في منطقة المغرب العربي و

 في المائة من االحتياجات الغذائية 60و وتساهم المراعي في توفير نح.  في المائة في منطقة شبه الجزيرة العربية44.6

 في 85للثروة الحيوانية، وترتفع هذه النسبة في بعض الدول العربية مثل السودان والعراق حيث تصل إلى حوالي 

  ).2(المائة، الجدول رقم 

المساحة اإلجمالية    المنطقة
( مليون هتكار ) 

مساحة المراعي    
( مليون هكتار ) 

نصيب المنطقة من   
المراعي  ( % ) 

72.013.32.8المشرق العربي (1)
605.487.618.2المغرب العربي (2)

416.9165.534.4المنطقة الوسطى (3)
297.8214.444.6شبة الجزيرة العربية (4)

1,392.1480.8100.0المجموع

(1)  األردن، سوريا، العراق، فلسطين ولبنان.

(2)  تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا وموريتانيا.

(3)  جيبوتي، السودان، الصومال ومصر   .

ن. (4)  اإلمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، الكويت واليم

الجدول رقم (2)
المساحة الرعوية في الدول العربية في عام 2007

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2008.
  

  الغابات

  

شبه الجافة، وثمة اهتمام متزايد تفتقر معظم الدول العربية لوجود الغابات فيها نظرًا لوقوع معظمها في المناطق الجافة و

في الدول العربية بدور الغابات ووظائفها المتعددة في المجاالت اإلنتاجية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية باعتبارها 
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ويأتي دور الغابات البيئي في . تنمية الريفية بمفهومها الشاملعنصرًا حيويًا ومكمًال ومتكامًال مع النشاط الزراعي وال

المقدمة في المنطقة العربية التي تتعرض لخطر التصحر، إلى جانب مساهمة الغابات في تثبيت التربة وتحسين بنيتها 

وتأوي الغابات، وبخاصة االستوائية منها، المجمعات النباتية والحيوانية الطبيعية الغنية . وإغنائها بالمواد العضوية

وقد تراجعت مساحة الغابات . البالغة األهمية في تحسين المحاصيل المزروعةباالحتماالت الوراثية وذات القيمة الحيوية 

المساحة  في المائة من 6.7 حوالي  مليون هكتار تمثل93.2 لتبلغ 2007 في المائة في عام 0.1في الدول العربية بنسبة 

 الذي يستحوذ علىي السودان  دول عربية هست في المائة من الغابات في 95 ويترآز حوالي .اإلجمالية للدول العربية

وتتعرض . ليه الجزائر والمغرب والصومال وموريتانيا واليمنت، مساحة الغابات في الدول العربية في المائة من 78

 آاالستغالل التجاري الجائر، واإلزالة والتحطيب، وغياب اإلرشاد الحراجي،  عديدةالغابات في الدول العربية النتهاآات

ات ورعايتها، وزيادة انجراف األراضي إلى جانب الجفاف وعدم وجود خطط وطنية الستغاللها وعدم تجديد الغاب

ويبلغ المعدل السنوي . في بعض الدول العربية آالسودانوتطويرها بصفة مستديمة مما ساهم في انحسار مساحاتها 

مالية، ويعتبر هذا معدًال مرتفعًا بالمقارنة  في المائة من مساحة الغابات اإلج1.3 حواليإلزالة الغابات في الدول العربية 

  . في المائة سنويًا0.2المعدالت العالمية التي ال تتجاوز مع 

  

 على تنفيذ برامج  فقد ترآزت جهودها تدهور الغابات واألراضي الرعوية وتنميتها،سعي الدول العربية لوقففي إطار و

في لوقف التعدي على المراعي والغابات، وتشجيع زراعة متعددة لهذا الغرض شملت خطط التوعية في الوسط الري

 تتكيف مع الظروف البيئية، وتنظيم استغالل المراعي والغابات، ومنع الرعي في  التياألصناف ذات اإلنتاجية المرتفعة

ين إال أن تلك الجهود والبرامج واجهتها معوقات ترتبط بالسياسات المطبقة، والقوان. مراحل الزراعة والتشجير

والتشريعات القائمة، إلى جانب النزاع على ملكية األراضي وضعف القدرات الفنية وبرامج اإلرشاد الزراعي، باإلضافة 

  .استصالح األراضيإلى عدم توفير الحزم التقنية للبيئات المستهدفة في إطار عمليات 

  

  الموارد المائية
  

 الجافة، إذ تعتبر من المناطق ذات الموارد المائية الشحيحة تقع الدول العربية ضمن المناطق المناخية الجافة وشبه

وتتوزع الموارد .  بالمقارنة مع بقية المناطق في العالم من حيث نصيب وحدة المساحة أو من حيث نصيب الفرد منها

ليلة سنويًا وتقدر المائية في الدول العربية بين المياه السطحية المتجددة والمخزون المائي الجوفي الذي يتجدد بكميات ق

 في السنة، باإلضافة إلى آميات الموارد المائية غير التقليدية وهي مياه التحلية والتنقية 3 مليار م338جميعها بحوالي 

  . في السنة3 مليار م10.6والتي تقدر بحوالي 

  

 2,282 حوالي العربية وتشكل األمطار أهم مصدر للمياه السطحية المتجددة، حيث يبلغ معدل سقوط األمطار في الدول

ويتصف هطول األمطار في الدول العربية بالتذبذب وعدم االنتظام مما يجعل المناطق التي تعتمد .  في السنة3مليار م

على الزراعة المطرية عرضة للجفاف إلى جانب ارتفاع نسبة الفاقد من هذه األمطار بسبب التبخر حيث تصل هذه 
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ويتلقى حوالي ثلثي مساحة الدول العربية . األمر الذي يؤثر سلبًا على اإلنتاج الزراعي  في المائة80النسبة إلى حوالي 

 في 15 في السنة، بينما يتلقى حوالي 3 مليار م327 ملم في السنة وتقدر آمياته بنحو 100هطوًال مطريًا يبلغ حوالي 

 ملم في السنة ويقدر حجمها بحوالي 300 و ملم100المائة من إجمالي مساحة الدول العربية معدالت مطرية تتراوح بين 

أما ما تبقى من المساحة فيتلقى أمطارًا تزيد عن .   في المائة من هطول األمطار19 بما يعادل حوالي 3 مليار م440

 في السنة أي حوالي ثلثي الوارد المائي 3 مليار م1515 ملم في السنة ويبلغ مجموع تساقط األمطار فيها حوالي 300

ويبين توزيع األمطار على المناطق البيئية في الدول العربية أن المنطقة الوسطى تحظى بأآبر نسبة من   .المطري

  .)3(إجمالي الهطول المطري في الدول العربية، بينما تحصل منطقة المشرق العربي على أقلها، الجدول رقم 

  

مليار م 3 / السنة المنطقة
نصيب المنطقة من األمطار   

 ( % )
1787.8المشرق العربي

58825.8المغرب العربي

1,30557.2المنطقة الوسطى

2119.2شبة الجزيرة العربية

2,282100.0المجموع

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة أساليب استرداد تكلفة إتاحة مياه الري 2006.

الجدول رقم (3)
نصيب المناطق البيئية في الدول العربية من األمطار السنوية

مالحظة : تعريف المناطق آما في الجدول رقم (2) من هذا الفصل.

  
  

فاض مستوياتها، إذ ال تتجاوز الكميات المستخدمة سنويًا وتتسم آفاءة استخدامات الموارد المائية في الدول العربية بانخ

، بالرغم من الجهود التي تبذلها الدول العربية لزيادة الكميات  المائة بينما يذهب الباقي هدرًا في50من الموارد المائية 

سطحي التقليدي العامل ويعتبر الري ال.  المتاحة لألغراض الزراعية آبناء السدود والخزانات وقنوات الري وحفر اآلبار

  .األساسي في انخفاض آفاءة استخدام المياه في الزراعة، إلى جانب تدني مستويات التشغيل والصيانة لمنشآت الري

  

  الموارد البشرية في القطاع الزراعي
  

  القوى العاملة في الزراعة

  

 مقارنة 2007ي الدول العربية في عام ف في المائة من إجمالي عدد السكان 27.8 نسبة السكان الزراعيين حوالي بلغت

 بسبب تدني مستوى المدن ويعود هذا التراجع إلى استمرار الهجرة من الريف إلى .2000 في المائة في عام 32.3بنحو 

 الزراعية العمالة وقد شكلت. الخدمات األساسية وانخفاض مستوى المعيشة في الريف وعدم توفر فرص عمل آافية

في عام  في المائة 31.8حوالي  مقارنة مع 2007في عام في الدول العربية، العمالة الكلية ائة من  في الم25.4حوالي 
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 من هذا النشاط نظرًا لتدني مستوى األجور، وارتباط العمل بالنشاط الموسمي لإلنتاج العمالة نزوح نتيجة ،2000

  إلى من دولةالعمالة الكليةفي الزراعة إلى عدد وتتفاوت نسبة المشتغلين . الزراعي الذي يعتمد على الظروف المناخية

 في المائة، وفي السودان 52، وفي موريتانيا 2007 في المائة في عام 75.2 بلغت هذه النسبة في جيبوتي فقد .أخرى

عمان و  مصر في المائة في آل من22 في المائة و31، وتراوحت بين  في المائة37.5 في المائة، وفي المغرب 44.1

 في المائة من العمالة الكلية في بقية الدول العربية في عام 20وجاءت نسبة العاملين الزراعيين دون . والجزائرن واليم

  ).3/3(، الملحق 2007

  

 في المائة في عام 7.6بنسبة  في الدول العربية ، فقد ارتفعت الزراعيالناتج العامل الزراعي من وعلى صعيد حصة

 بواقعفي لبنان وتتفاوت هذه الحصة بشكل آبير بين الدول العربية، فقد بلغ أعالها  . دوالر3,602 لتصل إلى 2007

 المكننة نظرًا النخفاض نسبة العاملين في القطاع الزراعي، والتوسع في استخدام 2007 في عام  دوالر55,410

  دوالر1,977 لزراعي بينالناتج ا العامل الزراعي من وتراوحت حصة. الزراعية ووسائل اإلنتاج الزراعي الحديثة

 في دول هذه الحصةرتفع  وت.ة المغرب والسودان ومصر والعراق والجزائر وتونس وسوري آل من في دوالر8,879و

، 2007السعودية في عام  في  دوالر17,326عمان و في  دوالر1,867 بين حيث تراوحتمجلس التعاون الخليجي 

 دوالر 101 بين ءت حصة العامل الزراعي من الناتج في القطاع الزراعيوقد جا.  دوالر في ليبيا17,414بينما بلغت 

.  نسبيًا مثل جيبوتي وموريتانيا واليمن واألردنالمحدودة في الدول العربية ذات الموارد الزراعية والر د5,757و

ول العربية ذات  العامل الزراعي من القيمة المضافة في القطاع الزراعي في عدد من الدحصةرجع أسباب انخفاض تو

الموارد الزراعية آالمغرب ومصر والعراق والسودان إلى ارتفاع عدد العاملين في القطاع نظرًا لتدني استخدام آثافة 

  ).3/4(طات اإلنتاجية الزراعية المختلفة، الملحق  الحديثة في النشاالمكننة

  
عي في الناتج المحلي اإلجمالي إلى حصة العمالة يتعلق بالكفاءة االقتصادية الزراعية، وهي حصة القطاع الزراوفيما 

غير أن الكفاءة االقتصادية . 2007-2004 خالل الفترة 0.24الزراعية في العمالة الكلية فقد بقي مستواها ثابتًا عند 

 . عربية إلى أخرىةالزراعية تتفاوت بشكل ملموس من دول

 

  اإلنتاج النباتي والحيواني والسمكي في الدول العربية
  

 نظرًا لزيادة المساحة 2008في عام  في المائة 5.5 بنسبة نموًاسجل اإلنتاج النباتي في الدول العربية  :النباتياإلنتاج 

 في المائة، التي تشغل حوالي ثلثي المساحة المحصولية اإلجمالية للدول 9.1المحصولية لمجموعة الحبوب بنسبة 

لمناخية المواتية وبوجه خاص في دول المغرب العربي وارتفاع معدالت آما يعود هذا التحسن إلى الظروف ا. العربية

 أن إنتاج معظم محاصيل الحبوب قد سجل زيادة 2008وتدل تقديرات اإلنتاج الزراعي لعام . سقوط األمطار وانتظامها

 في المائة 15.3 بنسبة وقد سجل إنتاج القمح زيادة.  في المائة11.1بالمقارنة مع العام السابق حيث زاد إنتاجها بنسبة 

 في المائة، حيث انحصرت تلك 6.8 في المائة وتحسن مستوى الغلة بنسبة 8نظرًا لزيادة المساحة المحصولية بنسبة 
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 17.1آما حقق إنتاج الشعير زيادة بنسبة  .الزيادة في عدد من الدول العربية المنتجة للقمح مثل المغرب وسورية وتونس

  ).1(والشكل ) 3/5(، الملحق 2008 تطورات متباينة في عام في المائة، وسجلت المحاصيل األخرى
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 ).3/5(الملحق :     المصدر                 

  

ار الجهود التي تبذلها  الغلة في إطتحسنلنتيجة  في إنتاج بعض المجموعات المحصولية النمو الجيدة نسب وقد جاءت

 المتطورة التقنياتتحقيق مستويات مقبولة لألمن الغذائي، وذلك بالترآيز على التوسع الرأسي باستخدام لالدول العربية 

ويعتبر تقلب وعدم استقرار اإلنتاج الزراعي في الدول . واالهتمام بالخدمات المساندة لإلنتاج من بحوث تطبيقية وإرشاد

 الحيوية في مجال ابتكار التقنيةلي عدم استقرار دخل العامل الزراعي، حافزًا قويًا لالستفادة من ثورة العربية وبالتا

واستنباط أصناف ذات إنتاجية عالية وقادرة على تحمل ظروف الجفاف السائد في المنطقة العربية إلى جانب االهتمام 

  .بالتخطيط الزراعي واختيار الترآيبات المحصولية

  

التي تتالءم ) الرعوية( النظم التقليدية حيث تتواجدتتصف تربية الحيوان في الدول العربية بالتنوع  :  الحيوانياإلنتاج

 النظم الحديثة للتربية واإلنتاج المكثف  إلى جانبمع الحيازات الزراعية الفالحية التقليدية الصغيرة الواسعة االنتشار

 العجز في المنتجات الغذائية أدت إلى تخفيضقق نتائج اقتصادية بارزة التجاري الذي يتسع ويتطور بشكل ملحوظ ويح

وتساهم تربية الحيوان في زيادة فرص التشغيل المفيد وبوجه خاص . من اللحوم بشقيها الحمراء والبيضاء والبيض

 وأقل موسمية وأوفر تخفيف البطالة الموسمية والمقنعة، وتجعل من النشاط الزراعي أآثر انتظامًافي لنساء في الريف ول

 وسجلت معظم .2008في عام  في المائة 2 في الدول العربية نموًا بلغت نسبته اإلنتاج الحيواني وقد حقق.  دخًال

 في المائة، 1.1 بنسبة والجاموس األبقار حيث ازدادت أعداد، 2008في عام المنتجات الحيوانية تطورات ايجابية 

 هذا التحسن إلى السياسات الحكومية التي أصبحت تنتهج مبدأ تشجيع القطاع ويعود. ئة في الما2 بنسبة  والماعزواألغنام

الخاص إلقامة المشاريع الزراعية الحديثة في مجال الثروة الحيوانية، هذا إلى جانب انتشار أساليب التربية الحديثة على 

الشـكل (1) :  تطور اإلنتاج الـزراعي من المحاصيل الزراعية الرئيسية
 في الـدول العـربيـة لعامي 2000 و2008



 
  القطاع الزراعي:الفصل الثالث 

 
  47 

ية، وتطبيق أساليب اإلآثار الحديثة وتعزيز نطاق واسع للحد من الفجوة الغذائية وفي مقدمتها تقديم الرعاية البيطر

 في المائة في 0.8ومن جانب آخر سجلت المنتجات الحيوانية زيادة تراوحت بين . اإلرشاد الزراعي في هذا المجال

 في المائة نظرًا لتراجع إنتاج الدول 4.6 انخفض إنتاج البيض بنسبة وفي المقابل،.  في المائة في األلبان5اللحوم و

ية المنتجة الرئيسية بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور مما أضطر العديد منها إلى التخلص من أعداد آبيرة من العرب

  .)4( والجدول رقم )3/6(رض واستيطانه في المنطقة العربية، الملحق الطيور تجنبًا النتشار الم
  

( ألف طن) 
معدل النمو  ( % ) معدل النمو  ( % ) 
2008-20072008-2007

4,2114,2741.5لحوم حمراء66,63267,3921.1األبقار والجاموس(1)
-2,8102,8020.3لحوم بيضاء306,213312,1892.0األغنام والماعز(1)

24,60725,8285.0األلبان15,23215,7113.1اإلبل(1)

-1,4341,3674.6البيض7,0217,0760.8اللحوم

المصدر: الملحق (6/3).

الجدول رقم (4)
تطور اإلنتاج الحيواني في الدول العربية 

لعامي 2007 و2008

(1) باأللف رأس.

20072008البيان  20072008

  

المستويات العالمية حيث تتجاوزها بنسبة الثلث، في تعتبر إنتاجية األغنام والماعز في الدول العربية جيدة بالمقارنة مع 

 في المائة من 20 في المائة من مستوى اإلنتاجية في استراليا و32حين تتسم إنتاجية اللحوم واأللبان بالضعف إذ تعادل 

إلمكانات ويرجع هذا األداء المتواضع إلى ضعف اإلدارة وا.  في المائة من مستواها في أوروبا15مستواها في أمريكا و

المالية، إلى جانب تدني القدرات الفنية لأليدي العاملة وضعف الرعاية الصحية، وعدم تحسين التراآيب الوراثية 

  .لألصناف المحلية لزيادة نسبة اإلخصاب وإآثار األصناف ذات اإلنتاجية العالية التي تتكيف مع الظروف البيئية المحلية

  

وتتسم مصادر اإلنتاج السمكي في . ذي يزخر بالموارد السمكية الغنيةربية بموقعها التتميز الدول الع  :اإلنتاج السمكي

 طول السواحل البحرية العربية حوالي يبلغ و.الدول العربية بالتعدد حيث السواحل البحرية واألنهار والمسطحات المائية

ألبيض المتوسط، والخليج العربي وبحر ، والبحر ا المحيط األطلسيأقاليم هي ألف آيلومتر تتواجد ضمن أربعة 22.4

 عام في في المائة 5.4 اإلنتاج السمكي في الدول العربية بنسبة وقد ازداد. (1)العرب، والبحر األحمر والمحيط الهندي

 في المائة من الطاقة اإلنتاجية الممكنة وحوالي 70 ويمثل هذا اإلنتاج حوالي . مليون طن3.6 ليصل إلى حوالي 2008

 في المائة من إجمالي اإلنتاج في الدول العربية، 85 الصيد البحري حوالي تبلغ حصةو. المائة من حجم المخزون في 45

  . في المائة للصيد النهري واالستزراع15مقابل 

  
                                                 

ويضم إقليم الخليج العربي ا وتونس والجزائر، وإقليم البحر األبيض المتوسط مصر وليبييشمل إقليم المحيط األطلسي المغرب وموريتانيا،    (1)
أما إقليم البحر األحمر والمحيط الهندي فيضم . وبحر العرب اإلمارات والبحرين والسعودية والعراق وعمان وقطر والكويت واليمن

  .األردن وجيبوتي والسودان والصومال
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وقد بلغت حصة مصر . من دولة عربية إلى أخرى، ولكنه يترآز في مصر والمغرب وموريتانيايتفاوت اإلنتاج السمكي 

وقد .  في المائة19 في المائة، وموريتانيا 23.2، والمغرب 2008مائة من اإلنتاج السمكي العربي في عام  في ال27

 إقليم تلته حصة ،2008 من اإلنتاج السمكي العربي في عام  في المائة42 إقليم المحيط األطلسي حوالي  حصةبلغت

البحر إقليم  وإقليم الخليج العربي وبحر العرببلغت حصة ، في حين  في المائة36بحوالي البحر األبيض المتوسط 

وبالرغم من الزيادة التي تحققت في اإلنتاج .  في المائة على التوالي3المائة و في 19األحمر والمحيط الهندي حوالي 

في  19.8و في المائة في اإلمارات 2.3السمكي العربي إال أن هناك تراجعًا في اإلنتاج في خمس دول عربية تراوح بين 

  .)2( والشكل )3/7(المائة في السعودية، الملحق 
 

 

اقليم البحر األبيض      
المتوسط
36%
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  ).3/7(الملحق :    المصدر                  

  

 في استمرار االعتماد على أساليب وتبرز عدة معوقات تحد من إحداث تطوير آبير في اإلنتاج السمكي يتمثل أهمها

العاملة في القطاع، والظروف االقتصادية واالجتماعية الصيد التقليدية غير الحديثة، وضعف القدرات الفنية للكوادر 

وهنالك .  الصعبة للصيادين، وضعف حجم االستثمار العام والخاص في هذا النشاط ، وضعف مرافق الخدمات التسويقية

نشطة  الصيد البحري، وتطوير أتقنياتمجاالت واسعة لتعظيم االستفادة واالستغالل األمثل لهذا المورد من خالل تطوير 

محطات البحوث إلدخال أصناف تتكيف مع الظروف البيئية وذات إنتاجية مرتفعة، إلى جانب توفير القروض الميسرة 

  .للصيادين، وإقامة البنية التحتية الضرورية من مخازن تبريد وتخزين وتغليف وتعليب

  

   العربية الزراعيةالتجارة
  

 سجلت قيمة الواردات الزراعية  في حين2007في عام  في المائة 14.9 قيمة الصادرات الزراعية العربية بنسبة نمت

وعلى الرغم من النمو الجيد في قيمة الصادرات الزراعية العربية، إال أن العجز في التجارة .  في المائة20.5 نموًا نسبته

الشـكل (2) :  االنتاج السمكي في الدول العربية حسب األقاليم
2008
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اع آلفة الواردات الزراعية العجز إلى ارتفوتعود الزيادة في . 2007 في المائة في عام 23بنحو الزراعية العربية ارتفع 

يل  المحاصإنتاج بعضنظرًا الرتفاع أسعار السلع الزراعية في األسواق العالمية بسبب نقص اإلمدادات وتراجع 

المقابل، ارتفعت تغطية الصادرات الزراعية العربية للواردات الزراعية العربية من في و. الزراعية في مقدمتها الحبوب

  .)2(والشكل ) 5(والجدول رقم  )3/8 ( الملحق،2007 في المائة في عام 30 إلى 2006 في المائة في عام 29
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  ).3/8(الملحق :                المصدر      

  

النمو (%)
2007-2006

6.98.010.311.211.813.614.9الصادرات الزراعية

30.029.934.239.342.050.620.5الواردات الزراعية

23.121.923.928.130.137.022.8العجز (صافي الواردات الزراعية)

23.026.730.028.528.126.9نسبة الصادرات إلى الورادات (%)

المصدر: الملحق (8/3).

الجدول رقم (5)
الصادرات والواردات الزراعية العربية 

2000  و2007-2003
(مليار دوالر)

20062007 2000200320042005

  
  

ام             يمن      2007حققت معظم الدول العربية نموًا في قيمة صادراتها الزراعية في ع سودان واألردن وال تثناء آل من ال  باس

ة              التي شهدت تراجعًا ملموس    ة صادراتها الزراعي ة      . ًا، وآل من قطر وليبيا وموريتانيا التي استقرت قيم د ارتفعت قيم وق

سبة         سعودية بن ة لل ام          42.3الصادرات الزراعي ة في ع سبة      2007 في المائ سبة     38.2، ومصر بن ة وسورية بن  في المائ

سعودية وسورية ومصر              .  في المائة  21.7 ونس وال ة لت ة         68والمغرب   وقد مثلت الصادرات الزراعي ة من قيم  في المائ

الشــكل (3) :  الصــادرات والـــواردات الــزراعية العـربية
 2000 و2003 -2007
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ام  ي ع ة ف ة العربي صادرات الزراعي ق  .2007ال ي تطبي تمرار ف ى االس ة إل دول العربي ي صادرات ال ود التحسن ف  ويع

ي                            ة الت سعرية والمالي سياسات ال ى ال زارع، باإلضافة إل ة وإدارة الم ى التحتي ى تحسين البن ة إل السياسات الزراعية الهادف

ة الم  تهدف درات    إلى حماي ع مق شجيعية          همنتجين ورف سويق، ووضع الحوافز الت ات الت وات وآلي ود وتطوير قن ع القي ، ورف

  .للتصدير

  

 الدول العربية المستوردة الرئيسية مثل مصر والجزائر واإلمارات معظم الواردات الزراعية في  قيمة وسجلت

وقد شكلت . في مصر في المائة  33.7و في المائة في اإلمارات 9.4 تراوحت بين 2007والمغرب زيادة في عام 

الواردات الزراعية للسعودية والجزائر ومصر واإلمارات مجتمعة حوالي نصف قيمة الواردات الزراعية العربية في 

  .2007عام 

  

 . مليار دوالر37 ليبلغ 2007 في المائة في عام 22.5نسبة بوفيما يتعلق بصافي الواردات الزراعية العربية، فقد ارتفع 

.  في المائة من صافي الواردات الزراعية العربية43.3 صافي الواردات الزراعية لدول مجلس التعاون شكلوقد 

 مليون دوالر 327انفردت سورية وتونس بين الدول العربية في تحقيق فائض في ميزانها التجاري الزراعي بلغ و

  .2007 مليون دوالر على التوالي في عام 143و

  

  ية العربية البينيةالتجارة الزراع

  

 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية العربية في عام 35.2شكلت الصادرات الزراعية العربية البينية حوالي 

فقد سجلت معظم . وتتباين الدول العربية فيما يتعلق باألهمية النسبية للتجارة البينية الزراعية من إجمالي التجارة. 2007

، باستثناء ثالث دول هي الجزائر والمغرب 2007تراجعًا في حجم صادراتها البينية الزراعية في عام الدول العربية 

ويعود هذا التراجع إلى اتجاه الصادرات الزراعية العربية إلى دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة في . واليمن

وتتصدر سورية واألردن وعمان وقطر واليمن ومصر . إطار نظام المعاملة التفضيلية للصادرات الزراعية لتلك الدول

وعلى صعيد الواردات الزراعية العربية البينية،  .جات الزراعية في األسواق العربيةقائمة الدول العربية المصدرة للمنت

هذه وتتفاوت . 2007 في المائة من إجمالي قيمة الواردات الزراعية العربية في عام 11.3فقد بلغت نسبتها حوالي 

  ).3/9( في المائة في قطر، الملحق 70.9 السودان و في المائة في1.5النسبة من دولة إلى أخرى إذ تتراوح بين 

  

   الرئيسية السلع الغذائيةالتجارة العربية في
  

ام في عئة  في الما17.8 زيادة بنسبة الرئيسية الواردات من السلع الغذائية  قيمةسجلت : الواردات من السلع الغذائية

وقد شكلت واردات الدول العربية من السلع .  مليار دوالر جراء ارتفاع أسعارها في األسواق العالمية34.2 لتبلغ 2007

يستأثر عدد و.  2007العربية في عام  الواردات الزراعية  قيمة في المائة من إجمالي73.6حوالي الغذائية الرئيسية 
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في مقدمتها مصر والسعودية واإلمارات و اردات السلع الغذائية الرئيسيةومحدود من الدول العربية بنسبة آبيرة من 

 وتشمل 2007 في عام  أن هناك مجموعة من السلع انخفضت تكلفة وآميات الواردات منهاوتشير البيانات. والجزائر

ا وتشمل الزيوت النباتية  فقد انخفضت فيها الكميات المستوردة وارتفعت تكلفتهالثانية أما المجموعة .البقوليات واألبقار

 والسكر والبذور الزيتية والخضروات والفواآه سالمجموعة األخيرة الحبوب والبطاطوتضم . والبيض واألسماك

حيث  بكثير أآبر آان القيمة إال أن االرتفاع في والقيمةواألغنام واللحوم واأللبان حيث سجلت ارتفاعًا من حيث الكميات 

 الواردات من مجموعة الحبوب  قيمةوتمثل.   في المائة في الخضروات6.5ة في البطاطس و في المائ66.5تراوح بين 

زالت تحتل المرآز األول في قائمة ما ، إذ  من السلع الغذائية الرئيسية في المائة من مجمل الواردات العربية39حوالي 

 في المائة، 9.9 ثم السكر بنسبة ، في المائة13.2بة  يليها األلبان بنس،والقيمةلغذائية من حيث الكميات الواردات العربية ا

  .)4( الشكل و)3/10(الملحق 

  

  

الحبوب
39.0%

السكر الخام
9.9%

الزيوت النباتية
8.0%

األلبان ومنتجاتها
13.2%

اللحوم
9.1%

البذور الزيتية
3.4%

الفواآه
4.9%

المواشي
3.6%

أخرى
8.9%

  
  ).3/10(الملحق : المصدر                       

  

  

 في المائة 4بنسبة  قيمة الصادرات العربية من السلع الغذائية الرئيسية ارتفعت  : الصادرات من السلع الغذائية الرئيسية

 التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاجها وتحقق مستويات وتتصدر مجموعة السلع. ليار دوالر م10.1لغ  لتب2007في عام 

.  في مقدمتها األسماك والخضروات والفواآه والبيض، قائمة الصادرات الغذائية العربية الذاتيمقبولة من االآتفاء

 الصادرات من البذور الزيتية قيمةنخفضت  إذ ا2007 في عام وسجلت صادرات المجموعات السلعية تطورات متباينة

في  و. في المائة في الخضروات25.9 في المائة في األبقار و1.3والخضروات واألبقار والبيض وتراوح التراجع بين 

 الحبوب والبطاطس والسكر والبقوليات والزيوت النباتية واللحوم والفواآه واأللبان قيمة صادرات ارتفعت ،المقابل

  . في المائة في األغنام2.2 في المائة في البقوليات و84.6تراوحت الزيادة بين واألسماك و

  

الشـكل (4) :  هيكل الواردات العربية من السلع الغــذائية الرئيسية
2007
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 2007 في عام  في المائة من حيث القيمة21.6 نموًا بنسبة الصادرات السمكية سجلت  : الصادرات والواردات السمكية

 إلى ارتفاع أسعار األسماك النموا ويعود هذ.  في المائة من حيث الكمية6.8 مليار دوالر، ونموًا بنسبة 2.4لتصل إلى 

 في المائة 40.9 في المائة واليمن بنسبة 112.3في األسواق العالمية وزيادة قيمة الصادرات السمكية لموريتانيا بنسبة 

 في المائة نظرًا لتحديث مرافق الصيد وبوجه خاص في اليمن 3.1تونس بنسبة و ، في المائة18.3والمغرب بنسبة 

 في المائة من الصادرات السمكية اإلجمالية للدول 60 قيمة صادرات المغرب من األسماك حوالي قد شكلتو. وموريتانيا

  ).3/11(ي المائة، الملحق  ف8.2 ثم اليمن بنسبة 11.7 موريتانيا بنسبة تلته، 2007 في عام العربية

  

ى صعيد ةوعل سمكية العربي واردات ال سبة ، ال ا بن د ارتفعت قيمته ي الما17 فق ام  ف ي ع ة ف غ 2007ئ والي لتبل ار ح  ملي

سبة  ا بن ي حين تراجعت آمياته ة2دوالر، ف ي المائ د تفاوتت.  ف ة من األسماك وق دول العربي ارتفعت  حيث واردات ال

ام     في بعض الدول العربية المستوردة الرئيسية        قيمتها ين               2007في ع ادة ب سبة الزي ارات، وتراوحت ن ل مصر واإلم مث

د        . في المائة في مصر    35سعودية و ي ال  في المائة ف   13 ين       أما في الدول العربية األخرى، فق ادة ب ك الزي  9.1 تراوحت تل

ة      في قطر، في المائة    46.5 و ي المائة في سورية   ف واردات   بينما تراجعت قيم ر   ال سمكية للجزائ سبة    ال ة     25.2 بن  في المائ

سعودية وحافظت ن ال ل م ستواها و  آ ى م ان عل ارات .  لبن صدر اإلم صر ووتت ستوردة  م ة الم دول العربي سعودية ال وال

ام    في المائة من إجمالي واردات الدول العربية من األسماك      57.6 وارداتها السمكية    شكلتلألسماك حيث    . 2007في ع

ة بصغر الحجم إذ ي     ويتميز التبادل التجاري ب     دول العربي ر من    ين ال ة       80تجه أآث دول العربي ة من صادرات ال  في المائ

  .  الدول العربيةبين خدمات النقل للنقص في نظرًا ،إلى الدول األوروبية) المغرب وموريتانيا(لرئيسية لألسماك المنتجة ا

  

  العجز الغذائي العربي

  

ويرتبط ارتفاع أو .  مليار دوالر23.8لتبلغ  2007 عام  في المائة في29.3 بنسبة  قيمة الفجوة الغذائية العربيةارتفعت

، الذي يغلب عليه صفة التذبذب نظرًا الرتباطه بالظروف المناخية وآميات هطول اإلنتاج الزراعيفاض هذه الفجوة بانخ

وتمثل قيمة الفجوة في مجموعة الحبوب . األمطار، وأسعار السلع الغذائية في األسواق العالمية وحجم االستهالك والطلب

 وتحتل مجموعة األلبان ومنتجاتها المرتبة الثانية من حيث .  في المائة من إجمالي قيمة الفجوة الغذائية العربية55حوالي 

  ).3/12( في المائة يليها السكر واللحوم والزيوت والشحوم، الملحق 16.6الترتيب، إذ تمثل قيمة الفجوة فيها حوالي 

  

  االآتفاء الذاتي الغذائي

  

 في 5.5 الطلب على السلع الزراعية بنسبة عارتفحين في  ،2007 عام  في المائة في2 بنسبةنموًا  اإلنتاج الزراعي حقق

وقد أدى هذا التفاوت بين معدل نمو اإلنتاج الزراعي والطلب على السلع الغذائية إلى انخفاض مستويات االآتفاء . المائة

في عام  في المائة 54.9الذاتي لعدد من السلع الغذائية األساسية في مقدمتها الحبوب، إذ انخفضت نسبة االآتفاء منها من 

ومن بين .  في المائة14.5تاج منها بنسبة ، نظرًا النخفاض اإلن2007 في عام  في المائة47.8إلى حوالي  2006



 
  القطاع الزراعي:الفصل الثالث 

 
  53 

،  خالل نفس الفترة في المائة46.8 في المائة إلى 57.3 انخفضت نسبة االآتفاء في القمح من  فقد، الحبوبةمجموع

 جراءظرًا النخفاض اإلنتاج منه وتزايد الطلب عليه آعلف حيواني  في المائة ن29.7 في المائة إلى 39.4والشعير من 

في و سجلت مجموعات أخرى زيادة في نسب االآتفاء الذاتي ،المقابلفي و. إقامة مشاريع الثروة الحيوانيةلتوسع في ا

آه والبيض مقدمتها البقوليات والزيوت، بينما سجلت مجموعات أخرى مستويات مرتفعة من االآتفاء الذاتي آالفوا

، فقد استمرت في تحقيق اآتفاء ذاتي، وارتفعت قيمة الفائض فيهما في عام ألسماك والخضروات اأما. والبطاطس

  .)6(، الجدول رقم 2007

2006200720062007
28.637.9الزيوت54.947.9الحبوب
101.4101.8الخضراوات57.346.8(القمح)

97.396.4الفواآة39.429.7(الشعير)

81.080.1اللحوم74.173.4(األرز)

69.869.8األلبان100.799.2البطاطس

95.596.2البيض30.629.3السكر

102.8104.9األسماك59.064.9البقوليات

المصدر: الملحق (12/3).

الجدول رقم (6)
نسب االآتفاء الذاتي الغذائي

لعامي 2006 و2007

نسبة االآتفاء   % نسبة االآتفاء   % السلعة السلعة

  
  

إن مسار التنمية الزراعية العربية ينذر بمزيد من االعتماد على المصادر الخارجية في تأمين االحتياجات من السلع 

ويتمثل .  ة وفي مقدمتها الحبوب والزيوت، ويتوقع أن تزداد الفجوة اتساعًا من حيث قيمتها أو آمياتهاالغذائية األساسي

محور تطوير اإلنتاج الزراعي في االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية، ووضع خطط مشترآة إلقامة 

زراعي والتطوير التقني، وتعزيز التكامل الزراعي المشروعات الزراعية المشترآة في مجال مستلزمات اإلنتاج ال

العربي بما ينسجم مع اقتصاد السوق وتحرير التجارة لالستفادة من المزايا واالستثناءات التي تتيحها االتفاقات التجارية 

  .الدولية

  


