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 الفصل الثالث
 *القطاع الزراعي

 
 نظرة عامة

 

ت  ية ضرورية إلشباع الحاجات                     يح تجات غذائ يره من ية، لتوف دول العرب د من ال تقدمة في العدي ية م ل القطاع الزراعي أهم

 مليون فرصة عمل، فضًال 30 حوالي 1999األساسية للسكان وفرص عمل لشريحة آبيرة من العاملين بلغت خالل عام           

 سلع يستخدم بعضها آمدخالت أساسية للعديد من الصناعات         عما يسهم به هذا القطاع في إجمالي الصادرات وما ينتجه من          

 .التحويلية

 

ناتج الزراعي باألسعار الجارية في عام             در ال  في المائة عن    2.7بلغ حوالي   ي بتراجع مليار دوالر أي     79.2  بحوالي 1999يق

ابق،   ام الس ادة بلغت في المتوسط حوالي      الع ابل زي ) 1(رقم آما يتضح من الجدول  في المائة خالل عقد التسعينات 3.4مق

 :التالي

 
 )1(جدول رقم 

 الناتج الزراعي العربي
 1999 و1998 و1990

 ) دوالرمليار (
 معدل النمو معدل النمو

 )%(ي السنو (%)
1998-1999 1990-1999 

 البيان 1990 1998 1999

 الناتج المحلي اإلجمالي  477.1 587.6 621.8 3.0 5.8
 الناتج الزراعي 58.5 81.4 79.2 3.4 -2.7

نسبة الناتج الزراعي إلى  12.3 13.9 12.7  
 الناتج المحلي اإلجمالي 

 .)3/1(ملحق : المصدر

 
ام          ناتج الزراعي ع ثل ال  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي وهي نسبة تكاد تكون مستقرة طيلة 12.7 حوالي  1999ويم

تفاوت نسبة مساه      د التسعينيات، وت ى             عق ة إل ية من دول دول العرب ي في ال ي اإلجمال ناتج المحل مة القطاع الزراعي في ال

رى ام  . أخ ناتج الزراعي لع تقديرات ال ًا ل اع   1999ووفق ية القط تعلق بأهم يما ي ية ف دول العرب ة ال ودان قائم ، يتصدر الس

ي حيث بلغت نسبته حوالي                ناتج المحل  في  24.0 في المائة، ثم سورية      32.7 في المائة، يليه العراق      37.4الزراعي في ال

يا      ة، وموريتان ة    22.4المائ  16.3  في المائة و10.5والجزائر والمغرب وتونس بين  ، وتراوحت نسبته في مصر        في المائ

ك النسبة في دول مجلس التعاون                نخفض تل ة، وت  حيث اإلمكانات الزراعية محدودة وتتراوح      لدول الخليج العربية  في المائ

 . في المائة في السعودية6.6مائة في الكويت و في ال0.4بين 

                                                           
 .ة الزراعية في إعداد هذا الفصلساهمت المنظمة  العربية للتنمي *
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ناتج الزراعي للدول العربية بعض التطورات خالل عام                 ى ال د طرأ عل  بالمقارنة مع العام السابق إذ سجل الناتج 1999وق

نها مصر وتونس والعراق والسعودية ولبنان تراوحت بين                  ية م دول العرب ادة ملحوظة في بعض ال  في 1.2الزراعي زي

ة الما ة    7.3و في العراق      ئ ذا التحسن في الناتج إلى          . مصر  في     في المائ رجع ه زيادة الرقعة الزراعية واستخدام التقانة     وي

ى   تقدمة، وإل ر أسعار السلع     الم دول في إطار تحري تها بعض ال ي طبق ية الت م الحكومي وتخفيض السياسات الزراع  الدع

تاج الزراعي وإعطاء التسهيالت للقطاع ا             ابل انخفض الناتج الزراعي في عدد آخر من الدول            لخاص، لتوجيه اإلن وبالمق

 في في المائة 1.9العربية مثل المغرب والجزائر والسودان وسورية وليبيا واألردن واليمن وموريتانيا بنسب تراوحت بين      

يا و   ة    31.8موريتان والجفاف وإلى التعديالت ويعود هذا التراجع إلى األحوال المناخية غير المواتية  . في المغرب    في المائ

 . التي أدخلت على سياسات الدعم في القطاع

 

ام                      ية ع دول العرب ناتج الزراعي في ال رد من ال غ نصيب الف ي    1999وبل ة مع    300 حوال  دوالر عام 316 دوالر بالمقارن

دره       1998 ة    5.1 أي بانخفاض ق ية              . في المائ دول العرب ناتج الزراعي في ال رد من ال تفاوت نصيب الف تراوح بين  وي  إذ ي

ي     في  دوالر 387 حوالي   ويبلغ نصيب الفرد من الناتج الزراعي     .  دوالر في جيبوتي   6 دوالر في العراق و     )1( 1203حوال

تعاون        )2( دوالر في مجموعة الدول العربية ذات الموارد الزراعية الجيدة         309 وحوالي   لدول الخليج العربية  دول مجلس ال

ي       ثافة السكانية العال ي    ذات الك ية األخرى         177ة، وحوال دول العرب ويعود ارتفاع متوسط نصيب الفرد من  ،  )3( دوالر في ال

 .)3/1(الملحق  ،الناتج الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى انخفاض عدد السكان في هذه الدول

 
 الموارد الطبيعية في الدول العربية

 
 األراضي 

 

 197وتقدر مساحة األراضي القابلة للزراعة بنحو             مليون هكتار،   1402لدول العربية حوالي      تبلغ المساحة اإلجمالية ل     

 4.2 مليون هكتار أي بزيادة تقدر بنحو          71 حوالي   1999 بينما تقدر مساحة األراضي المزروعة في عام           ،مليون هكتار 

 قد انخفضت   1999ضي الزراعية المطرية عام     أن مساحة األرا   )3/2(ويبين الملحق   . في المائة بالمقارنة مع العام السابق     

وقد ترآز االنخفاض في عدد من الدول           .  في المائة نظرًا لقلة سقوط األمطار وتذبذبها خالل العام المذآور                  1.2بنسبة  

 في  9(والمغرب والجزائر    )  في المائة   10(وسورية  )  في المائة   13(واليمن  )  في المائة   38(العربية الزراعية آالعراق     

وبالمقابل زادت مساحة األراضي الزراعية المستغلة في الزراعة المطرية في آل من األردن وتونس                  . لكل منهما ) ائةالم

 . في موريتانيا في المائة38.7 و في تونس في المائة2.2والسودان ولبنان ومصر وموريتانيا وتراوحت هذه الزيادة بين 

                                                           
عتبر هذا الرقم مؤشرًا لوضع القطاع الزراعي في العراق أآثر من آونه ممثًال لوضعه الحقيقي ألنه يرتكز على سعر الصرف الرسمي                            ي )1(

 .للدينار مقابل الدوالر معطيًا صورة أآثر تفاؤًال عن الحقيقة
 .اق والسودانمصر، المغرب، تونس، الجزائر، سورية، العر )2(
  .لبنان، ليبيا، اليمن، جيبوتي وموريتانيا األردن، )3(
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ويعزى .   في المائة بالمقارنة مع العام السابق        1.2 زيادة قدرها     1999وسجلت مساحة األراضي الزراعية المروية عام         

وقد ترآزت تلك الزيادة في عدد من الدول العربية مثل               هذا الوضع إلى محدودية الموارد المائية المتاحة للري المنتظم،            

بينما تراجعت   . ئة في الما    30.6 في المائة و      1السودان والمغرب وتونس والجزائر والسعودية ومصر وتراوحت بين                 

 في  5.9 في المائة و   1مساحة األراضي المروية في آل من العراق والصومال ولبنان واليمن وتراوح هذا االنخفاض بين                  

 .المائة

 

ويتفاوت معدل الزيادة في تلك األراضي من          .  في المائة   4.3وشهدت مساحة األراضي الزراعية المستديمة زيادة بنسبة           

وبالمقابل،  . في المائة في تونس والسودان والعراق ومصر            17.2 في المائة و        3.3اوحت بين       إذ تر  دولة إلى أخرى،   

 في المائة في حين لم        8.1 في المائة و    0.5قل من    أسجلت تلك المساحات انخفاضًا في المغرب واإلمارات واألردن بين              

وبلغت .  ليبيا ولبنان وقطر والكويت       في آل من     1999على مساحة األراضي الزراعية المستديمة عام            يطرأ أي تغيير   

أي بزيادة   مليون هكتار      19.3 حوالي    1999خالل عام    ) البور(مساحة األراضي الزراعية التي ترآت دون استغالل              

هامة وتترك دون استغالل، إما لشح مياه         األراضي البور   وتعتبر هذه   .  في المائة بالمقارنة مع العام السابق        17.7 نسبتها

 في آل من السعودية والجزائر والعراق         مساحتهاوتمثل    على اإلنتاج،  الآتساب القدرة ة مياه الري أو لترآها       األمطار وقل 

 .في الدول العربيةالبور ألراضي ل في المائة من المساحة اإلجمالية 76والمغرب حوالي 

 

لم يطرأ أي    تقريبًا، إذ     م السابق العانفس مساحتها في     مليون هكتار أي      94بحوالي   1999وتقدر مساحة الغابات في عام        

 في  88(آالسودان والصومال والمغرب                  في الغابات   تغير على مساحة الغابات في الدول العربية ذات الموارد الجيدة           

(آسورية  من الغابات   ، في حين طرأ بعض التحسن على المساحة في بعض الدول العربية ذات الموارد المحدودة                   )المائة

 بحوالي  1999وتقدر مساحة المراعي في  عام            ).  في المائة   1.0(وتونس  )  في المائة   1.7(والجزائر  ) ائة في الم   2.9

وتمثل مساحة المراعي في آل      .1998أي بزيادة طفيفة تقدر بنحو واحد في المائة بالمقارنة مع عام               مليون هكتار  349.5

ويرتبط أي   .ئة من المساحة اإلجمالية في الدول العربية          في الما   83من السعودية والصومال والسودان والجزائر حوالي          

تطور في مساحة المراعي باألحوال المطرية وتقلباتها وعوامل التدهور التي تواجهها تلك المراعي باإلضافة إلى حجم                         

 .ومستوى جهود الصيانة وإعادة التأهيل والتنمية الموجهة لها

 

ا سبق أن الموارد الطبيعية المست         ن مم غلة في الزراعة في الدول العربية تتسم بالثبات النسبي، وأن الجهود التي تبذلها          ويتبي

ك الدول لزيادة استغالل مساحات األراضي الزراعية تحكمها محدودية تلك الموارد في بعض الدول من جهة والظروف               تل

ة أخرى،     اق التوسع وزيادة تلك الموارد   المناخية من جه ، ى عدد محدود من الدول العربية يقتصر عل بدرجة مهمةوأن آف

 ).3/2(الملحق 
 المياه
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ي      ع حوال ة من أراضى الدول العربية في المناطق المناخية الجافة وشبه              80يق سقوط األمطار فيها    الجافة، ويتسم     في المائ

ى أخرى، و             يرات من سنة إل دار السنة وبالتغ ى م تذبذب عل ية األمطار حيث يصل الفاقد منها ع     ببال ن طريق ضعف فعال

ي        ى حوال بخر إل ة    80الت  في المائة من سكانه     5ي المائة من مساحة العالم و      ف 10.2 ويمثل الوطن العربي حوالي   .  في المائ

ا يقرب من                ثل م ية تم وارده المائ تجددة            0.5إال أن م ية الم ياه العالم ة من الم بر الوطن العربي األفقر        . في المائ  ماءًاويعت

ة مع باقي المناطق        سنويًا مقابل / 3 م1000الكبيرة في العالم إذ يبلغ المعدل السنوي لنصيب الفرد من المياه حوالي     بالمقارن

نوي / 3 م 5500 يا، و  أفي   ًا  س نويًا في آسـيا و      3 م 3500فريق وتواجه بعض الدول العربية وضع     .  سنويًا في العالم   3 م 7700 س

يها                رد ف دل نصيب الف تجاوز مع ي الخطير إذ ال ي ر المائ بعض اآلخر يستنزف حاليًا المياه      / 3 م500الفق ا أن ال نة، آم الس

تجددة      ية غير الم تقبلية فهي اشد حدة إذ يقدر أن ينخفض معدل نصيب الفرد السنوي إلى     . الجوف ا الصورة المس  3م 600 أم

ي            13وستصبح    ر المائ ية تحت خط الفق ة عرب ك أن الدول العربية مهددة بتناقص في آمية الم     .  دول ى ذل ياه التي يضاف إل

ثل حوالي            يها من الخارج والتي تم رد إل ، وذلك مثل المياه الواردة عبر نهر النيل ونهري  في المائة من المياه المتاحة50ت

 .دجلة والفرات

 

در الموارد المائية المتجددة في الوطن العربي بحوالي            (3م  مليار 180 في السنة، ويستخدم منها حوالي 3 مليار م  265وتق

تاحة        في ال   70 وارد الم ة من الم ياه      .)مائ غير المستغلة فمعظمها هامشية ويتطلب استغاللها استثمارات آبيرة         وبالنسبة للم

ناطق االستهالك          بعدها عن م ك الموارد حيث يستحوذ على حوالي             . نظرًا ل بر من تل ري بالنصيب األآ  في 88ويحظى ال

ية     تخدامات المنزل يه االس نها، يل ة م ة،  7المائ ي المائ ناعية   ف تخدامات الص م االس ة 5ث ي المائ ياه  .  ف م الم تكون معظ وت

ية          دود العرب ارج الح ن خ ي م ياب الطبيع واردة باالنس ار ال ياه األنه ن م ية م دول العرب ي ال تخدمة ف ة  (المس يل ودجل الن

رات  ية والسطحية        )والف ياه الجوف يدية لتغطية العجز في تلب              . ، ومن الم وارد التقل ية الم ي أن تنم ذا يعن ية الطلب المتنامي   وه

ة سوف يكون محدوداً                ود القادم ياه في العق ى الم زداد حدة أآثر فأآثر في              .عل ياه سوف ت ة الم ى أن أزم د عل ا يؤآ وهو م

ود القادمة ما  لم تتخذ الدول العربية خطوات جادة في مجال تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها، واستخدام التقانة                     العق

 . هذه األزمةالحديثة للحد من

 

ياه العنصر األساسي المحدد للتوسع في الزراعة المروية، إذ ال يزرع من مساحة األراضي الصالحة للزراعة         وتشكل الم

تعدى                   ي ال ت ة األمطار الت ك بسبب قل ثها، وذل ي        100سوى ثل ى حوال م عل  في المائة من األراضي العربية، وبسبب       70 م

ري        تاحة لل ياه الم ة الم الظروف المناخية السائدة وتقلباتها    ويتأثر ب بر إنتاج محاصيل الزراعة المطرية متدنيًا       ويعت . محدودي

نوية باتها الس ار وتقل ية األمط تعدى . وخاصة آم روية ال ت احات الم م أن المس تار 11ورغ يون هك ن 15( مل ة م ي المائ  ف

 .  إلنتاج الزراعي في المائة من إجمالي قيمة ا70، إال أنها تساهم بحوالي )المساحة المزروعة

 

د تطلب التوسع في الري          استثمار معظم المصادر المائية سهلة المنال، مثل األنهار والمياه الجوفية          في السنوات السابقة    وق

ية الزراعية في معظم الدول العربية عبئًا آبيرًا على الموارد المائية واألرضية             ك التنم يقة، وشكلت بذل وقد أدى . غير العم

نمو السك    ية االجتماعية واالقتصادية، حيث                        ال ئة والتنم ن البي توازن بي ى اإلخالل في ال تالحقة إل بات المناخية الم اني والتقل
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تدت الزراعة إلى المناطق الهامشية      آما . رواختل النظام الرعوي، مما أدى إلى تدهور التربة وتعريتها واتساع التصح   )4(ام

ا  أدى  يجة هدره ياه نت ة الم ج قل ع األش ى قط وبة األرض      إل دان خص ى فق ة وإل ية والطاق راض الزراع ات لألغ ار والغاب

ا    آما أدى الضخ   . في المائة  60-50  ويتصف استخدام المياه في الري عمومًا بكفاءة متدنية ال تتعدى         . وانجرافها وتدهوره

ياه البحر                           ية وتداخل م ياه الجوف ى ظهور مشاآل الملوحة الناشئة عن انخفاض منسوب الم ر إل  في بعض الخزانات    الجائ

 .الجوفية

 

ى الري السطحي التقليدي الذي يشمل                           ية إل دول العرب ياه في معظم ال اءة استخدام الم ود انخفاض آف  في المائة من   90ويع

ك إلى تدني مستوى التشغيل والصيانة لمنشآت الري                   ية، وآذل دول العرب روية في ال وقد طبقت بعض الدول     .األراضي الم

ري      ة ال ية أنظم يط والرش التي تتصف بكفاءة عالية، آما قام البعض اآلخر بتحسين نظام الري السطحي إال أن         العرب  بالتنق

د محدوداً      ك يع در الدراسات أن تحسين آفاءة االستخدام لمستوى معقول            . ذل  40يمكن أن يوفر حوالي )  في المائة 70(وتق

 . في الرية من المياه في السنة، أي حوالي ربع الكمية المستخدم3مليار م

 

دول العربية بالتبذير حيث يبلغ متوسط االستهالك الفردي في بعض دول                   ياه الشرب فيتسم استهالآها في ال ا بالنسبة لم أم

ي      يج حوال ى المعدالت في العالم                600الخل بر من أعل يوم ويعت تر في ال وتلعب تعرفة المياه المدعومة في الدول العربية       .  ل

بذي         ذا الت يرًا في ه ياه تعاني من سوء الصيانة والكفاءة المتدنية التي تتراوح بين         . ردورًا آب ا أن شبكات الم  في 60 و50آم

 .المائة

 

ويتوقع أن ال تواجه إمدادات المياه لألغراض المنزلية والصناعية والتجارية أزمة حقيقية في المستقبل بسبب قلة موارد                         

ستخدامات، آما أن المستهلكين قد يمكنهم سداد أسعار المياه المرتفعة  في المائة من مجموع اال12المياه، إذ تستهلك حوالي     

تكون مرآز ثقل األزمة المائية في      فسوف  أما الزراعة   . التي يمكن جلبها من مسافات بعيدة أو إنتاجها من تحلية مياه البحر           

 .المستقبل

لب على مياه الشرب وعلى الغذاء في الدول             وبتقدير الزيادة المحتملة في عدد السكان وما يقترن بها من زيادة في الط                     

فبالرغم من الجهود الكبيرة التي        . العربية ومقارنتها بالموارد المائية المتاحة لتلبية هذه األغراض تتضح أبعاد المشكلة                  

). يتكون نصفه من الحبوب     (ا في المائة من غذائه      50بذلتها معظم الدول العربية الزالت الدول العربية تستورد حوالي                

وبما أن الزيادة في الموارد المائية            . في السنة    3مليار م   50 ويقدر العجز المائي الالزم إلنتاج هذا الغذاء محليًا بنحو                

  ليبلغ حوالي     - في شكل استيراد للغذاء        –المستغلة غير ممكنة فإنه من المتوقع أن يزيد العجز المائي في العقود القادمة                    

وبذلك يتبين أن ضخامة      . أي حوالي ضعف الكميات المستغلة حاليًا في الزراعة            ،  2025  في السنة عام     3 مليار م   310

 .  العجز في تحقيق االآتفاء الذاتي من الموارد الغذائية مستقبًال سوف يشكل المحور الحقيقي ألزمة المياه

 

                                                           
 وتزيدهي المناطق التي ال تستغل بسبب قلة هطول األمطار، وتستخدم للمراعي ألنها ضعيفة، وزراعتها تؤثر سلبًا على التربة، وتعريها،                        )4(

 .من مساحات التصحر
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يد استخدام المياه وخاصة في      حدة هذه األزمة من خالل رفع آفاءة شبكات الري وترش           ويمكن للدول العربية أن تخفف من      

الزراعة، وآذلك من خالل إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في مجال الزراعة، واستخدام مياه التحلية لتلبية                   

والعمل على تثبيت حقوق الدول العربية  في مياه األنهر المشترآة مع الدول المجاورة في إطار                       . احتياجات مياه الشرب  

 .ية أو ثنائيةات دولياتفاق

 

وهو الجانب االقتصادي للمياه آأحد الحلول الناجعة لتحسين              وهناك جانب آخر له أهمية بالغة في معالجة أزمة المياه،                

آفاءة استخدام المياه ومردودها االقتصادي بما في ذلك تخلي الدول العربية عن إنتاج المحاصيل الزراعية التي تستهلك                         

آما سيفرض  . لتوجه نحو المحاصيل ذات القيمة العالية والتي تستهلك أقل آمية ممكنة من المياه              آميات آبيرة من المياه وا    

 .هذا الوضع الجديد على الزراعة العربية القيام ببعض التعديالت على السياسات المعتمدة في تحقيق االآتفاء الذاتي

 
 اإلنتاج الزراعي

 

 في المائة نظرًا النخفاض المساحة المحصولية          0.8 انخفاضًا بنسبة     1999شهد اإلنتاج الزراعي في الدول العربية عام           

 في المائة من إجمالي       75 في المائة، وقد انخفضت المساحة المحصولية للحبوب، التي تمثل مساحتها حوالي                   2.3بنسبة  

ة غير المواتية حيث      في المائة، ويرجع هذا االنخفاض إلى الظروف المناخي          3.9نسبة تبلغ حوالي     ة، ب المساحة المحصولي 

 .انخفض معدل سقوط األمطار وساد الجفاف في عدد من الدول العربية الرئيسة المنتجة للمحاصيل المطرية

 

تاج لمعظم المحاصيل الزراعية         رات اإلن دل تقدي ن في الجدول رقم     وت ا هو مبي أنها قد سجلت انخفاضًا خالل عام ) 2(آم

ام السابق إذ ان          1999 ة مع الع تاج القمح بنسبة          بالمقارن ة نظرًا لتراجع المساحة المحصولية بنسبة           7.1خفض إن  في المائ

ية،               8.8 دول العرب ك ال ذي تعرضت له تل اف ال ا في المغرب وسورية نظرًا للجف ان معظمه ة آ ا سجل إنتاج    في المائ آم

ة، انخفاضًا بنسبة                ناطق الهامشية الحدي زرع في الم ذي ي ة نظرًا    4.1الشعير، ال النخفاض المساحة المحصولية  في المائ

ة    13.3بنسبة     في المائة   5.3وشهدت المحاصيل األخرى تطورات متباينة إذ انخفض إنتاج الذرة الشامية بنسبة              .  في المائ

ة بنسبة          تاج األرز بنسبة      5.7نظرًا النخفاض مستويات الغل ع إن ة، وارتف ة نظرًا لزيادة المساحة    19.4 في المائ  في المائ

 . في المائة آان معظمها في مصر18.3سبة  المحصولية بن

 

ام            ية ع بذور الزيت تاج ال ي        1999وسجل إن ثل حوال ة من المساحة المحصولية في الدول العربية             8.3، والتي تم  في المائ

ادة بنسبة      ة بنسبة              25.3زي ة نظرًا لتحسن الغل ة والمساحة بنسبة     16.3 في المائ  في المائة، ويترآز اإلنتاج 7.8 في المائ

بذور الزيتية في آل من سورية ومصر والسودان حيث يمثل إنتاج هذه الدول حوالي                     ي من ال  في المائة من إنتاج   85العرب

ية    دول العرب بقول تراجعًا بنسبة         وسجل  .ال تاج ال  في المائة آان معظمها في 4.7 في المائة نظرًا لتدهور الغلة بنسبة  5.5 إن

 .مصر وسورية والمغرب
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ام   وشهدت المحاصيل   ي     ،1999 السكرية ع ي تحتل حوال ة من المساحة المحصولية في الدول العربية،       12الت  في المائ

نة إذ انخفض إنتاجها بنسبة          1 في المائة و   2في المائة نظرًا  لتراجع المساحة المحصولية والغلة بنسبة           2.9 تطورات متباي

ي        ى التوال ة عل د نجم هذا عن سياسات عدم التوسع ف         ، و في المائ ي المساحات المحصولية المخصصة لزراعة المحاصيل      ق

 . في المائة من إنتاج الدول العربية94والذي يمثل إنتاجهما حوالي  في آل من مصر والسودان بسبب قلة الموارد المائية،

 

ا مجموعة الخضار فقد حقق إنتاجها زيادة طفيفة أقل من واحد في المائة نظرًا لبقاء المساحة المحصولية ب          نفس المستوى أم

ام السابق           يه في الع ذي آانت عل  في المائة فقد تراجع اإلنتاج      1.6وبالرغم من زيادة المساحة المحصولية للفواآه بنسبة        . ال

ي          در بحوال ة بنسبة                0.4بنسبة ضئيلة تق ة من جراء انخفاض الغل اف وموجات الصقيع           2 في المائ ة نظرًا للجف  في المائ

 ).3/3(ملحق ، ول العربية المنتجة الرئيسة للفواآه مثل مصر والمغرب وسورية والعراقالمتأخر التي اجتاحت بعض الد
 

 )2(جدول رقم 
 1999نسبة التغير في اإلنتاج الزراعي عام 

 )نسب مئوية(
المساحة  الغلة

 المحصولية
المساحة  الغلة  اإلنتاج

 المحصولية
  اإلنتاج

 وبالحب 0.4- 3.9-  3.6   الخضار 0.5  -    0.6  
 القمح 7.1- 8.8- 1.8   الفواآه 0.4- 1.6 2.0-
 الدرنيات 2.1   0.2- 2.4   األلياف 8.1  2.3   5.6  

صيل السكرية االمح 2.9- 2.0 - 1.0- بقوليات  5.5- 0.7- 4.7-
 البذور الزيتية  25.3 7.8 16.3

 .)3/3(ملحق : المصدر

 
ي تحققت               زيادة الت ا سبق أن نسب ال ن مم د نتجت عن تحسن الغلة في إطار                  ويتبي تاج بعض المحاصيل الزراعية ق  في إن

ية       ية الزراع زم التقن باع الح ثة وات ية الحدي تقانات اإلنتاج تخدام ال ال اس ي مج ية ف دول العرب بذلها بعض ال ي ت ود الت الجه
تكاملة واالهتمام بالخدمات المساندة لإلنتاج من إرشاد وبحوث تطبيقية          تطور اإلنتاج الزراعي في    ) 1(ويوضح الشكل   . الم

 .1999، 1995، 1990الدول العربية خالل األعوام 
 

 زيادة اإلنتاج الزراعي يعتبر المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية الزراعية العربية، ويمكن تحقيق ذلك من خالل التوسع                         إن

ءة استخدام مياه الري وترشيدها،          الرأسي في الزراعة المطرية، والتوسع في تطبيق وسائل الري الحديثة لزيادة آفا                         
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شـكل (1) :  تطور اإلنتاج الـزراعي من السـلع الغـذائية الرئيسية

 في الـدول العـربيـة لألعوام 1990 و 1995 و 1999
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والتوسع في استصالح األراضي الزراعية، ودعم برامج التطور التقاني وزيادة آفاءة أداء البحوث الزراعية والخدمات                      

الزراعية المساندة، إضافة إلى التوسع في تطبيق السياسات الزراعية الهادفة لتحرير األسعار وتطوير أساليب مناسبة                            

 للقطاع الخاص في مجالي اإلنتاج والتسويق، ومكافحة التصحر، ودراسة                  تيع المنتجين، ومنح التسهيال     للتسويق لتشج 

الموارد المائية غير المتجددة، واالهتمام بالمشروعات التي تستهدف االستفادة من مصادر المياه المتجددة وتقليل الهدر                         

 .والري التكميلي السدود ومشروعات حصاد المياه من خالل بناءوالفاقد منها 
 

 اإلنتاجية الزراعية 
 

ن الشديد من دولة إلى أخرى                      روية، والتي تتسم بالتباي زراعة المطرية والم ة في ال ية مستوى متوسط الغل . تعكس اإلنتاج

تفاوت   ك ال امل الرئيسي وراء ذل و الع روية ه رية أو م ن مط ائد م زراعة الس ط ال ل نم ي  .ولع يرة ف تالفات آب نالك اخ وه

دالت ا ية       مع زمة التقن ية والح اليب الزراع ية واألس رفة الفن توى المع ي مس تفاوت ف رًا لل ية نظ دول العرب ن ال ية بي إلنتاج

تار من القمح                      ية الهك غ متوسط إنتاج ثال بل ى سبيل الم  طن، مقابل 1.8 حوالي 1999في الدول العربية عام      المطبقة، فعل

 . اإلنتاجية عند مقارنة الدول العربية ببعضها البعض وتزداد حدة التباين في. طن على المستوى العالمي2.5

 

وبالرغم من االنخفاض الواضح لمعدالت اإلنتاجية للمحاصيل الزراعية العربية بالمقارنة مع الدول النامية ذات الظروف                  

  و1998امي المناخية والبيئة المشابهة، إال أن هناك مؤشرات تعكس بعض التطورات اإليجابية في هذه المعدالت خالل ع

 في المائة   2.4في المائة والدرنيات بنسبة       3.6  آما سبق ذآره، إذ سجلت اإلنتاجية لمجموعة الحبوب زيادة بنسبة             1999

وبالمقابل شهدت تلك اإلنتاجية تطورات سلبية في         .  في المائة  5.6 في المائة واأللياف بنسبة        16.3والبذور الزيتية بنسبة     

وبمقارنة اإلنتاجية  .  في المائة   2.4 في المائة والشمندر بنسبة        4.7 المائة والبقوليات بنسبة        في 2مجموعة الفواآه بنسبة     

 حيث يضعف تأثير التغيرات المناخية، يتبين أن اإلنتاجية قد سجلت                      1995-1991 بمتوسط الفترة       1999خالل عام     

 33 في المائة لمجموعة الحبوب و      8.8 تطورات إيجابية لمختلف المجموعات المحصولية حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي           

 في  1.9 في المائة للبقوليات و     22.9 في المائة في قصب السكر    و            11.3 في المائة للشمندر و     6.9في المائة للدرنيات و    

ولعل هذا التحسن في اإلنتاجية ناتج عن التوسع في استخدام تقنيات زراعية                 . في المائة لأللياف    4.9المائة للخضروات و  

لة آاستخدام البذور المحسنة ذات اإلنتاجية المرتفعة المقاومة لألمراض والتي تتالءم مع الظروف البيئية والمناخية،                 متكام

باإلضافة إلى تطوير عمليات زراعة المحاصيل من تسوية األرض وتجهيز التربة ومكافحة الحشرات واآلفات والزراعة                  

ري الحديثة والتوسع في استخدام األسمدة الكيماوية إذ بلغت حصة                    في األوقات المحددة إلى جانب استخدام وسائل ال               

ويمثل استهالك الدول العربية     . آجم في أمريكا الشمالية    56 آجم مقابل    50 الهكتار من األسمدة األزوتية في الدول العربية      

 .)3/3( الملحق، عالمي في المائة من االستهالك ال20في المائة   و 60 من األسمدة الفوسفاتية والبوتاسية حوالي
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 اإلنتاج الحيواني

 

إذ سجل عدد األبقار والجاموس  ،1998 في المائة بالمقارنة مع عام 2.9  زيادة بنسبة1999شهد اإلنتاج الحيواني في عام 

ادة بنسبة    نام بنسبة          2.5 زي ة واألغ ك األعداد في عدد محدود من الدول العربية                  2.4 في المائ ترآز تل ة، وت  مثل   في المائ

وتختلف األساليب والمستوى التقني لتربية الثروة       .السودان ومصر والمغرب وسورية والسعودية والصومال وموريتانيا            

ية        دول العرب ية في ال دول العربية ذات الموارد الحيوانية الجيدة           . الحيوان ية المواشي في ال يدي في ترب نمط التقل إذ يغلب ال

تمد في تغذية القطعان على ا         لمراعي الطبيعية والتي هي عرضة للتدهور المستمر بسبب ظروف الجفاف والرعي           حيث يع

ثة في عدد محدود من الدول العربية والتي تمتلك أعدادًا محدودة وصغيرة                       ية الحدي اليب الترب ن تستخدم أس ر، في حي الجائ

بياً  تابعة تطور اإلنتاج من مختلف المنتجات الحيوانية خالل         .نس  يتبين أن معدالت    1998ارنة مع عام     بالمق 1999عام   وبم

زيادة في اللحوم بنسبة                   د اتجهت نحو ال تاج ق  في 4.2 في المائة إذ سجل إنتاج اللحوم الحمراء زيادة بنسبة       3.6تطور اإلن

ة   في  7.2فيما سجل إنتاج البيض تراجعًا بنسبة   في المائة،3.2 واأللبان بنسبة  في المائة2.6واللحوم البيضاء بنسبة    المائ

ة   في المائة   44 حتل السودان المرآز األول في قائمة الدول العربية المنتجة للحوم الحمراء إذ يمثل إنتاجه حوالي                  يو. المائ

 ).3/4( الملحق ،من إجمالي إنتاج الدول العربية

 

رغم من األعداد الكبيرة للثروة الحيوانية في الدول العربية،   تواضعة وهي غير قادرة إال أن مستويات إنتاجها تعتبر م  وبال

ى    وما من شك   .  الطلب العربي على تلك المنتجات نظرًا لضعف األساليب المستخدمة في تربيتها وتصنيع منتجاتها             تلبيةعل

ر موارد الثروة الحيوانية وتحقيق مستويات مقبولة من االآتفاء الذاتي في الدول العربية يتطلب تحسين الظروف                    إن تطوي ف

ان و ية للقطع ردودية البيئ ثار األصناف ذات الم بة اإلخصاب وإآ زيادة نس ية ل ية لألصناف المحل تحسين التراآيب الوراث

ة المشاريع الحديثة التي تستخدم أحدث التقنيات العلمية في                            ية والتوسع في إقام ية المحل تحمل الظروف البيئ ي ت ية الت العال

ية    ي الطبيع تمام بالمراع تاج والتصنيع وااله ية واالن ر   الترب تنزاف وتطوي تدهور واس ن ال تها م تغاللها وحماي يم اس وتنظ

تاج والصح              بحوث في مجال اإلن ادية وال ية، وتحسين وسائل تصنيع وتسويق المنتجات الحيوانية         ةالخدمات اإلرش  الحيوان

يل الكوادر في مجاالت التقانة المرتبطة باإلنتاج والصحة ا                      لحيوانية من خالل إنشاء المراآز المتخصصة، وتدريب وتأه

ثة في حقول المزارعين، وتوطين                            ية الحدي تقانة اإلنتاج ي ال ى تبن ن عل ادية لتشجيع المنتجي ول اإلرش يق أسلوب الحق وتطب

 .مربي المواشي في المناطق التي تتوفر فيها خدمات التعليم والرعاية الصحية

 
 اإلنتاج السمكي

 

تعدد ا       تاج قطاع األسماك فائضًا للتصدير نظرًا ل ية   يحقق إن دول العرب تلكها ال ي تم ثروة   . لمصادر الت توفر مصادر ال إذ ت

ية التي يبلغ طولها حوالي           بحرية من السواحل العرب  16.6 ألف آيلومتر ومن األنهار العذبة التي يبلغ طولها بحوالي 23ال

ي             در مساحتها حوال ي تق ى الخزانات والسدود الت تر، باإلضافة إل تار والمس   2.4ألف آيلوم يون هك تنقعات التي تغطي  مل

ي    تار    6.9حوال يون هك تاج األسماك في الدول العربية عام            .  مل در إن   مليون طن أي بمعدل زيادة 2.6 بحوالي  1999ويق
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نحو      در ب  في المائة من اإلمكانات اإلنتاجية للدول 45ويمثل هذا اإلنتاج حوالي .  في المائة بالمقارنة مع العام السابق 6.8تق

 .  العربية

 

تف  تجة،            وي ية المن دول العرب ن ال تاج األسماك بي ام      اوت إن ي ع دول ذات اإلمكانات اإلنتاجية المرتفعة           1999فف تاج ال غ إن  بل

يا ومصر     ( ي   ) المغرب وموريتان  في المائة من إنتاج الدول العربية مجتمعة، أما الدول العربية التي تمتلك طاقات    71حوال

تاجها متوسطًا       ان إن رتفعة وآ ية م  في المائة 13.4فقد بلغ إنتاجها حوالي ) اإلمارات، تونس، الجزائر، اليمن مان،ُع(إنتاج

ية    دول العرب تاج ال ية المتوسطة       .من إن ات اإلنتاج ية ذات اإلمكان دول العرب تاج ال غ إن راق (وبل ) السعودية، السودان، والع

ي  ت اإلمكانات اإلنتاجية الضعيفة إذ يتراوح      وتضم المجموعة األخيرة باقي الدول العربية األخرى ذا        .في المائة   5.7 حوال

ل من          ن أق تاجها بي تطور إنتاج األسماك في الدول العربية خالل الفترة    ) 3/5(ويوضح الملحق    . ألف طن  16و طن   400إن

تاج السمكي العربي إال أن هناك تراجعًا في اإلنتاج في بعض الدول العربية               .1990-1999 ادة مجمل اإلن رغم من زي وبال

ام    خالل  ام        1999 ع ة مع ع  في 5.6 في المائة وفي مصر بنسبة    10.4 إذ انخفض اإلنتاج في اليمن بنسبة         1998 بالمقارن

ة و في تونس بنسبة           ة وفي الكويت بنسبة          3.7المائ وبالمقابل  . في المائة15.1 بنسبة قطر في المائة و في    24.3 في المائ

ثل المغ             دول م ادة في بعض ال تاج السمكي زي ق اإلن  في 11.6 في المائة وعمان 20.4 في المائة وموريتانيا 12.2رب حق

نان  ة ولب راق 8.2المائ ة والع ي المائ ر 12.5 ف ة والجزائ ي المائ ودان 9.7 ف ة والس ي المائ ة10.9 ف ي المائ م  ف ر ول  يظه

 .1998 مقارنة بعام 1999في عام تغيرًا يذآر اإلنتاج في ليبيا 

 

 

 

تاج السمكي في            رجع ضعف اإلن ية للشواطئ واألنهار العربية إلى عدد من         وي ة اإلنتاج ة مع الطاق ية بالمقارن دول العرب ال

ية للصيادين وضعف قدراتهم المالية على                          اليب الصيد نظرًا للظروف المعيشية واالجتماع ية أس ا بدائ ات من أهمه المعوق

ية وقلة االستثمارات الموج                 ية التحت ثة، وضعف البن ناء وسائل الصيد الحدي هة للقطاع، ونقص الخبرات والكوادر الفنية      اقت

وتتمثل أهم مجاالت تطوير اإلنتاج السمكي في تشجيع االستثمار إلقامة مشاريع الصيد ومشاريع االستزراع               .المتخصصة 

بحوث إلجراء البحوث التطبيقية المتقدمة المرتبطة بتعديل الترآيب النوعي للمخزون                     ر محطات ال ك تطوي السمكي، وآذل

1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1990 1995 1996 1997 1998 1999

ألف طــن
شــكل (2) : تطور إنتاج األسـمـاك في الــدول الـعـربية 

1990 و 1995- 1999



 40 

ا  ة في الصيد              إلدخ وادر البشرية العامل يل الك ية، وتأه ية والمناخ ية وتتكيف مع الظروف البيئ ية عال ل أصناف ذات إنتاج

ية         دول العرب ن ال يق بي تعاون والتنس ز ال ماك، وتعزي يد األس ية وص نظم ترب بطة ب ثة المرت تقانات الحدي ى ال بها عل وتدري

 . الخاصة بحماية المخزون السمكيلالستفادة من اإلمكانات المتاحة واستصدار القوانين
 

 الصادرات والواردات الزراعية
 

ام              يمة الصادرات الزراعية في ع ويرجع  . في المائة بالمقارنة مع العام السابق      10.9 تراجعًا ملحوظًا بلغ     1998شهدت ق

ى انخفاض أسعار السلع الغذائية في األسواق العالمية والقيود التي تفرضها بعض الدول ا         ك إل  .لمستوردة على تلك السلعذل

بعض الدول العربية ذات اإلمكانات التصديرية مثل مصر بنسبة         يمة الصادرات الزراعية ل  في المائة 42.6 إذ انخفضت ق

ة وسورية بنسبة          23.6والمغرب بنسبة      ة والسعودية بنسبة          12.6 في المائ  في  2.1 في المائة وتونس بنسبة      12 في المائ

 .المائة

 

واردا    ام      وسجلت ال يفًا بنسبة واحد في المائة بالمقارنة مع العام السابق، نظرًا النخفاض                 1998ت الزراعية ع ًا طف  ارتفاع

بة     عودية بنس ة آالس توردة الرئيس ية المس دول العرب يمة واردات بعض ال بة  1.8ق ة ومصر بنس ي المائ ة 7.8 ف ي المائ  ف

ة    11.1والمغرب بنسبة      وار       .  في المائ يمة ال ابل حققت ق ية األخرى مثل ليبيا              وبالمق دول العرب دات الزراعية في بعض ال

ان والعراق والجزائر وتونس والبحرين واإلمارات زيادة تراوحت بين          في  في المائة41.9وفي تونس  في المائة 1.7وُعم

يا  دل النمو في قيمة الواردات الزراعية فق                       . ليب بر من مع دل أآ يمة الصادرات الزراعية بمع تراجع ق نظر ل د أسفر ذلك وبال

راجع نسبة تغطية الصادرات الزراعية للواردات الزراعية من حوالي          في المائة مما أدى 23.7 في المائة إلى 26.9عن ت

تجاري الزراعي من              يزان ال يمة العجز في الم اع ق ى ارتف  مليار دوالر في 21.6 إلى 1997 مليار دوالر في عام 20.4إل

ام  ية. 1998ع واردات الزراع ت ال ي ومثل ام حوال ك الع ي ذل ت  18 ف ية ومثل ية الكل واردات العرب يمة ال ن ق ة م ي المائ  ف

 ).3(والشكل رقم ) 3/6( الملحق، في المائة من قيمة الصادرات العربية الكلية20الصادرات الزراعية حوالي 

 

غ أقصاه في السعودية                           ة ألخرى، إذ بل تجاري الزراعي من دول يزان ال اوت العجز في الم د تف  مليار دوالر، يليها 4.2وق

ر    وبلغ صافي قيمة الواردات الزراعية العربية     . مليار دوالر  2.2 مليار دوالر، وليبيا     2.5 مليار دوالر، ثم مصر      3الجزائ

 في المائة من إجمالي     39.8 ما نسبته  مليار دوالر أي     8.6 حوالي   1998 عام   لدول الخليج العربية  في دول مجلس التعاون      

ذه       يمة واردات ه دول ق غ متوسط نصيب الفرد من تلك الواردات حوالي            . ال وتراوح متوسط نصيب الفرد    .  دوالر 301وبل

 . دوالر في ليبيا435 دوالر في سورية و3بين ) باستثناء السودان(في الدول العربية األخرى 
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 الواردات من السلع الغذائية الرئيسة
 

ية الرئيسة                واردات من السلع الغذائ يمة ال  1.4  مليار دوالر أي بزيادة قدرها حوالي         20 حوالي   1998خالل عام    بلغت ق

 .1997 في المائة من حيث الكمية بالمقارنة مع عام 3.5في المائة من حيث القيمة و

 

واردات من السلع الغذائية المستوردة عام             ة ال يق مرآز الصدارة في قائم بوأ مجموعة الحبوب والدق إذ تمثل  ،1998وتت

ي    ة من القيمة اإلجمالية لها     33.6حوال في ) 3(آما هو مبين في الجدول رقم وقد زادت الكميات المستوردة منها . في المائ

ام    ام السابق بنسبة          1998ع ة مع الع يف زيادة طفيفة بلغت       7.8 بالمقارن ن سجلت التكال ة في حي   في المائة 0.2 في المائ

 . في األسواق العالمية إلى استمرار انخفاض أسعار الحبوب نسبيًاذلكويعود 

 
 )3(جدول رقم 

  الرئيسية الغذائية من السلعنسبة التغير في الواردات
 1998 و1997

  الكمية القيمة  الكمية القيمة
 الحبوب 7.8    0.2   الفواآه  8.4- 8.6

  سكر خام 14.7- 10.4- أبقار 14.9   14.0
 بقوليات 6.3- 5.5   أغنام  10.3- 0.9
 بذور زيتية  1.1- 10.1- حومل 6.4   0.7
 زيوت نباتية 7.1   13.9   ألبان 0.1- 1.0

    بيض  11.5 19.8

 .3/7الملحق :  المصدر
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وقد شهدت الواردات   .   في المائة من قيمتها    45ويعتبر القمح السلعة األساسية في قائمة الحبوب المستوردة إذ يمثل حوالي             

 .من حيث القيمةفي المائة  5.2لمائة من حيث الكمية وانخفاضًا بنسبة  في ا5 ارتفاعًا بنسبة 1998منه عام 

 

التي تأتي في المرآز الثاني في قائمة الواردات الزراعية العربية، زيادة بنسبة واحد في المائة                    وسجلت مجموعة األلبان،  

وبلغت قيمة واردات   .  السابق تقريباً بينما بقيت الكمية المستوردة بنفس الحجم الذي آانت عليه في العام                من حيث القيمة،  

وحققت مجموعة الزيوت النباتية التي        . مصر والجزائر والسعودية حوالي نصف قيمة واردات الدول العربية اإلجمالية               

 7.1 في المائة من حيث القيمة و13.9تحتل الترتيب الثالث من حيث األهمية النسبية للواردات الغذائية العربية زيادة بلغت    

 . في المائة من واردات الدول العربية من الزيوت35وتمثل واردات مصر والسعودية حوالي .  المائة من حيث الكميةفي 

 

 حوالي  1998أما اللحوم فقد احتلت المرآز الرابع في قائمة الواردات الغذائية العربية حيث بلغت الواردات منها عام                              

وقد انخفضت  .  في المائة من حيث القيمة      1ئة من حيث الكمية وأقل من         في الما  6.4 مليون دوالر أي بزيادة بلغت        1682

 في  3.5 في المائة من حيث الكمية وبنسبة           5 بالمقارنة مع العام السابق بنسبة          1998الواردات من اللحوم الحمراء عام        

لغت واردات السعودية ومصر    وب.  المائة من حيث القيمة نظرًا للتوسع في إقامة مشاريع تربية المواشي في الدول العربية               

 .واإلمارات حوالي ثلث قيمة الواردات العربية من اللحوم

 

 في المائة من قيمة          8.4 مليون دوالر أي حوالي            1668 حوالي     1998وبلغت الواردات من الخضار والفواآه عام               

 في  4.7 الكمية وزيادة بنسبة         في المائة من حيث       1الواردات الغذائية العربية، وسجلت الواردات منها انخفاضًا بنسبة                

 .المائة من حيث القيمة

.  في المائة على التوالي    10.4 في المائة و   14.7وسجلت الواردات من السكر الخام انخفاضًا من حيث الكمية والقيمة بلغت            

 آان معظمها في     في المائة  12.5ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السكر في األسواق العالمية وزيادة اإلنتاج بنسبة                

 .السودان ومصر

 

 في  9.4وشهدت الواردات العربية في المجموعات األخرى تطورات متباينة إذ سجلت األبقار واألغنام انخفاضًا بنسبة                        

وبالمقابل سجلت الواردات من البذور الزيتية            .  في المائة من حيث القيمة           6.5المائة من حيث األعداد وزيادة بنسبة              

، 11.5والبيض واألسماك زيادة بنسبة        في المائة من حيث القيمة،      10.1 في المائة من حيث الكمية و        1.1انخفاضًا بنسبة   

 . في المائة من حيث القيمة على التوالي22.1، 19.8 في المائة من حيث الكمية وبنسبة 16.4

 

 مليون  1663لف طن وبقيمة       أ 689 حوالي    1998عام   وبلغت واردات الدول العربية من الشاي والبن والتبغ والكاآاو             

 ).3/7( في المائة من حيث القيمة، الملحق 2.3 في المائة من حيث الكمية وانخفاضًا بنسبة 8.8دوالر بزيادة قدرها 
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 الصادرات من السلع الغذائية الرئيسة
 

ام            ية الرئيسة ع ية من السلع الغذائ دول العرب ي  1998بلغت صادرات ال يار دوالر أي  4.8 حوال  في 8بانخفاض قدره  مل

ية و         ة من حيث الكم ة من حيث القيمة         0.2المائ  بنسبة 1998وقد انخفضت الصادرات العربية من الحبوب عام      .  في المائ

 .في المائة من حيث القيمة بالمقارنة مع العام السابق 19.4 في المائة من حيث الكمية و29.5

 

ام   الل ع لعية خ ات الس جلت صادرات بعض المجموع ام   1998 وس ع ع ة م هدت  1997بالمقارن نة إذ ش ورات متباي  تط

ي            ثل حوال ي تم ه، الت ة من إجمالي صادرات السلع الغذائية في الدول العربية، انخفاضًا     15 الصادرات من الفواآ  في المائ

ية وبنسبة              4.5بنسبة    ة من حيث الكم  في 14.5بة  في المائة من حيث القيمة، والزيوت النباتية انخفاضًا بنس   6.5  في المائ

ية وبنسبة            ة من حيث الكم بان بنسبة                27.4المائ يمة، واألل ة من حيث الق  في المائة من حيث الكمية وبنسبة        7.0 في المائ

يمة،      12.9 ة من حيث الق يات انخفاضًا بنسبة     في المائ  في المائة من 6.9 في المائة من حيث الكمية وبنسبة  22.5والبقول

يمة، والبطاطا بنسبة        وبالمقابل سجلت الصادرات    . في المائة من حيث القيمة     9.8 في المائة من حيث الكمية و      9.1حيث الق

ادة بنسبة      ية وبنسبة      11.9من الخضار زي ة من حيث الكم والبذور الزيتية زيادة    في المائة من حيث القيمة،17 في المائ

ية وبنسبة              25.6 بنسبة  ة من حيث الكم  في المائة من 10.5والبيض زيادة بنسبة  .يمة في المائة من حيث الق      2.8 في المائ

وتتصدر األسماك والفواآه والخضار والبذور الزيتية والزيوت النباتية        .  في المائة من حيث القيمة     9.5حيث الكمية وبنسبة    

يمة الصادرات منها حوالي               ية إذ بلغت ق دول العرب ية لل ة الصادرات الغذائ  في  68.4( مليون دوالر 3293والحبوب قائم

 ).المائة
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 الصادرات والواردات السمكية
 

ام              ية في ع در الصادرات السمكية العرب ي    1998تق  مليون دوالر أي بزيادة     966 ألف طن وبعائد يقدر بنحو         431بحوال

ا    لى ويعود هذا التحسن إ .  في المائة من حيث القيمة بالمقارنة مع العام السابق      32.8 في المائة من حيث الكمية و      4.2قدره

يمة الصادرات السمكية للمغرب بنسبة              ادة ق ة وتونس بنسبة      116زي لزيادة أسعار نوعية   في المائة نظراً 19.4 في المائ

ن البلدين        في المائة وموريتانيا 23.8مان بنسبة وبالمقابل انخفضت الصادرات السمكية في ُع .األسماك المصدرة من هذي

ة    24.9بنسبة    ثل صادرات ال   . في المائ  السمكية ت في المائة من الصادرا56.2  حوالي1998مغرب من األسماك عام وتم

يها تونس بنسبة              ية، يل دول العرب ية لل وتعتبر الدول األوروبية  . في المائة13.9 في المائة ثم موريتانيا بنسبة     15.4اإلجمال

 .المستورد الرئيسي لتلك األسماك

 

ام          ية لع واردات السمكية العرب در ال ن  1998 وتق  في  22.1 مليون دوالر أي بزيادة قدرها       514ألف طن وبقيمة       369 حوب

ة من حيث القيمة وبنسبة        وتتفاوت واردات الدول العربية من     . 1997 في المائة من حيث الكمية مقارنة مع عام          16.4المائ

ام               واردات ع ك ال يمة تل ية المستوردة الرئيس            1998األسماك إذ سجلت ق دول العرب ادة في بعض ال ثل مصر وليبيا   زي ة م

ن خمسة أضعاف في ليبيا و        والسعودية وسورية،   زيادة بي بينما آانت تلك .  في المائة في السعودية5.4وتراوحت نسبة ال

ن تراوح بي زيادة ت ة و2.1 ال ي المائ يا  45.5 ف ت وموريتان ر والكوي ن والجزائ ي األردن والبحري ة ف ي المائ ابل  .  ف وبالمق

واردات السمكي       يمة ال ة في العام المذآور تراجعًا في بعض الدول العربية المستوردة مثل اإلمارات ولبنان وتونس              سجلت ق

ن        راوح االنخفاض بي نان و        9وت ة في لب ارات    29.2 في المائ ة في اإلم وسجلت تلك الواردات تراجعًا في الدول .  في المائ

يات ضئيلة مثل السودان وقطر والمغرب و            ي تستورد بكم ية األخرى الت  في المائة 66اليمن وتراوح االنخفاض بين العرب

ودان ي الس رب،   31و ف ي المغ ة ف ي المائ توردة   وتتصدر ).3/8الملحق (ف ية المس دول العرب يا ال عودية وليب مصر والس

 في المائة 58 مليون دوالر أي حوالي 295.3 حوالي  1998الرئيسة لألسماك حيث بلغت قيمة وارداتها السمكية في عام              

ي      دول العربية من األسماك   من إجمال  90ويتميز التبادل التجاري بين الدول العربية بصغر الحجم إذ يتجه نحو . واردات ال

في المائة من صادرات الدول العربية المنتجة الرئيسة إلى الدول األوروبية للحصول على أعلى عائد والرتفاع تكلفة النقل          

 .إلى الدول العربية

 
 الفجوة الغذائية العربية
ام            ية ع يمة الفجوة الغذائ در ق ية      1998تق م السلع الغذائ نحو    أله زيادة قدرها حوالي          13 ب يار دوالر أي ب  في المائة   3.2 مل
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شـكل (5) :  تطـور  الفجــوة  الغــذائية  في  الــدول العـربـيـة 
1998 مليار دوالر1990 -
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ة مع العام الماضي،       ويغلب على قيمة الفجوة التذبذب من سنة إلى أخرى نظرًا للتغير           . )5الشكل  ( و )3/9الملحق  (بالمقارن

ي والحيواني وحجم         تاج النبات  االستهالك إضافة إلى تقلبات األسعار العالمية للسلع الغذائية، إذ تواجه الدول العربية      في اإلن

تثناء األسماك والخضار والفواآه التي تقترب من مستويات االآتفاء الذاتي                     ية باس ة السلع الغذائ زًا في آاف وتمثل قيمة   .عج

ام            ي  1998الفجوة في مجموعة الحبوب ع يمة        48  حوال ة من ق ية اإلجمالية للدول العربية، ويمثل         في المائ  الفجوة الغذائ

ي      يمة فجوة الحبوب ونحو                56القمح حوال ة من ق يمة الكلية للفجوة الغذائية           27 في المائ ة من الق وتتفاوت قيمة  .  في المائ

ي            بان حوال ثل في األل ية األخرى، إذ تم ية في مجموعة السلع الغذائ ة،   16 الفجوة الغذائ  في  11.9 وفي اللحوم   في المائ

وتراوحت نسبة الزيادة في قيمة الفجوة للسلع الزراعية        .  في المائة  10.3في المائة، وفي الزيوت      11.3 المائة، وفي السكر  

ام    ام         1998ع ة مع ع ل من       1997  بالمقارن ن أق ة في اللحوم و         واحد    بي ة في الفواآه، وبالمقابل      84.3في المائ  في المائ

يمة الفجوة في الخضار          ة والسكر بنسبة          42.3  بنسبة  انخفضت ق ة واألرز بنسبة       10.9في المائ في المائة   9.7  في المائ

 .نظرًا لزيادة اإلنتاج من هذه السلع وانخفاض صافي الواردات منها

تاج الزراعي ومعدل الطلب على السلع                              و اإلن دل نم ن مع تفاوت بي راجع ال د أدى ت تفاء الذاتي الغذائي فق تعلق باالآ يما ي وف

 في 56.7 في المائة إلى 54.9 ة إلى زيادة مستويات االآتفاء الذاتي لعدد من السلع الغذائية في مقدمتها الحبوب من      الزراعي

ة والقمح من        ى        50.7المائ ة إل ة والشعير من          51.5 في المائ ى        38.1 في المائ ة إل ة والسكر من   49.6 في المائ   في المائ

ى      29.1 ة إل ه        34.5 في المائ ة والفواآ  في المائة إلى 70.7 في المائة واأللبان من 97.1 في المائة إلى 96.5من   في المائ

بان    71.6 ابل، شهدت بعض السلع الغذائية تراجعًا في نسب االآتفاء الذاتي نظرًا النخفاض اإلنتاج وارتفاع      . في األل وبالمق

 . في المائة83.6 في المائة إلى 84.4 في المائة واللحوم من 42.7 في المائة إلى 52صافي الواردات منها آالزيوت من 
 

 السياسات الزراعية العربية
 

ادة درجة الخصخصة وتحرير أسعار منتجات القطاع                       ة التسعينات خطوات سريعة نحو زي نات وبداي ترة الثماني شهدت ف

ية  دول العرب ن ال دد م ي ع ر وتونس(الزراعي ف يا والجزائ ودان وموريتان ث ).مصر واألردن والمغرب والس ذه وتتم ل ه

تاج والتسويق، وتحرير أسعار المنتجات الزراعية ومستلزماتها، وحل المؤسسات                 ة في اإلن يل دور الدول السياسات في تقل

اد،    بحوث واإلرش ز ال زراعة ومراآ يكلة وزارات ال ادة ه اص، وإع اع الخ يعها للقط ية وتصفيتها أو ب والشرآات الحكوم

ى وض               ة في أغلب األحيان عل ية الريفية وتنفيذ مشروعات البنية               واقتصار دور الدول رامج التنم ع الخطط واإلسهام في ب

ية،    يد استخدام الموارد المائية واألرضية، وإفساح المجال للقطاع                  األساسية الزراع ودعم مؤسسات البحث العلمي، وترش

من آثار تلك السياسات    وآان   .الخاص للمساهمة في المجال الزراعي والدخول في عمليات االستثمار واالنتاج والتسويق                

تربة واستخدام البذور                   ئة ال اليب تهي ية الزراعية بواسطة تحسين أس دل اإلنتاج ادة مع ية للقطاع وزي ة اإلنتاج اع الطاق ارتف

تاج، آالري بالتنقيط والزراعة في المواعيد ومقاومة اآلفات وإعطاء دور أآبر للجمعيات                  تقانة في اإلن ع ال المحسنة وتطوي

ية في اإل     ا ساهم في تحقيق الحد األدنى من متطلبات األمن الغذائي ورفع المستوى المعيشي للعاملين آما هو                   المحل تاج مم ن

 :مبين في الجدول التالي
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 )4(جدول 
 الرقم القياسي ألهم المؤشرات االقتصادية

 * )1999  -1987(في الزراعة العربية خالل 
 )في المائة(
 متوسط

1998-1999 
 متوسط

1992-1996 
 ؤشراتالم

 المساحة المحصولية  111 119

 الغلة 116 124

 اإلنتاج الزراعي  111 134

 متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي  129 134

 .) في المائة100(آأساس ) 1991 -1989(باعتبار الفترة   *
 .حسابات الصندوق العربي: المصدر

 
ى سبيل المثال    ادي في القطاع الزراعي في مصر عن تحرير أنماط المحاصيل فقد أسفرت سياسات اإلصالح االقتص ،  وعل

ليم اإلجباري      اء نظام التس ط المنتجين باألسعار الدولية مما آان له أثر إيجابي على إنتاج بعض     ، وأسعارها وإلغ وعن رب

احات الم    ي المس ة ف ادة ملموس ث سجلت زي كر حي رتفعة آالقطن وقصب الس نقدية الم د ال زروعة المحاصيل ذات العوائ

ن وتحسين معيشتهم                 ادة دخول المزارعي ى زي ا أدى إل ة، مم ادة الغل وآذلك الشأن في سورية والمغرب حيث استجاب        .وزي

م               ادة دخوله ى زي ا أدى إل ز السعري مم زارعون للحاف ية األخرى إلى خلق بيئة مناسبة                 .الم دول العرب ا سعت بعض ال آم

ة بعض            تلزماته وإقام تاج الزراعي ومس توريد والتسعير اإلجباري          لتسويق اإلن ي عن سياسة ال ياآل المختصة والتخل  اله

 .والعمل بسياسة األسعار الدنيا وتشجيع اإلنتاج

 

ا في مجال سياسات التسويق الزراعي، فقد رآزت الدول العربية مجهوداتها على التصدير ودخول المنتجات العربية                      وأم

ثل أوروبا الشرقية، وتطوير ال            دة م ى أسواق جدي تجارة البينية لتصريف منتجات القطاع بشكل أآثر آفاءة لتحقيق الفوائد          إل

ية    تجارة العرب ل ال رنامج تموي ل ب ا يعم ذا م ي، وه تاج الزراعي والغذائ ي اإلن يرة ف تثمارات الكب ى )5(االقتصادية لالس عل

ا          ي يقدمه تمويل والمعلومات الت ه من خالل خدمات ال ام    .اإلسهام ب يمة ال  1997وفي ع ية    بلغت ق ية البين صادرات العرب

ية، واد الغذائ ي  2340ي حوال للم بة حوال ي أي بنس يون دوالر أمريك نفس  15مل ية ل يمة الصادرات البين ن ق ة م ي المائ  ف

 .السنة

 

ية      دول العرب ي لل ود اإلنمائ اندة المجه ار مس ي إط روعات      ، وف برامج والمش تمويل ال ية ب تمويل العرب ناديق ال ت ص قام

ير قروض بشروط ميسرة لصغار                       من خالل     ،  الزراعية  ي لتوف نوك التسليف الزراعي العرب راض لب درات اإلق ز ق تعزي

ة      بحري واستصالح األراضي وزراع ي والصيد ال ي والحيوان تاج النبات تلزمات اإلن ناء مس ن اقت نهم م ن لتمكي المزارعي

ية  ثمرة والمحاصيل الزراع جار الم توى أداء    .األش ع مس ي رف ود ف ذه الجه همت ه د أس ين  وق راض وتحس ات اإلق مؤسس

                                                           
 في تعزيز وتنمية المبادالت التجارية بين الدول العربية، وذلك من خالل تقديم التسهيالت                       بهدف اإلسهام   1989أنشئ البرنامج في عام         )5(

 .االئتمانية للمصدرين والمستوردين العرب
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ة زراعية وتحديث طرق اإلنتاج الزراعي        يون عائل ثر من مل وبلغت قيمة التمويل الزراعي المقدم  .الظروف المعيشية ألآ

ية العربية الوطنية واإلقليمية خالل الفترة        مليار دوالر، أي بنسبة تبلغ حوالي 5.4 حوالي 1999-1974 من صناديق التنم

 .قيمة التمويل المقدم لجميع القطاعات االقتصادية في الدول العربية في المائة من 18.4

 
  في الزراعة)البيولوجيا(التقانة الحيوية العلم و

 

ثة               تقانة واستخدام األدوات الحدي تطوير ال زراعة ل يا في ال م والبيولوج ة في مجال استخدام العل الم تطورات هام يشهد الع

اليب العلمية المختلفة        تكار األس لتطوير اإلنتاج، وتحقيق معدالت عالية من اإلنتاجية من خالل الهندسة الوراثية والتقانة       واب

 .الحيوية والتقانة الكيميائية

 

ية إسهاما واضحًا خالل السنوات األخيرة في تخصيص االستثمارات الالزمة الستغالل التقانة                         دول العرب د أسهمت ال ولق

تف          بحوث الزراعية لالس ية وتنسيق ال ادة من المعارف المكتسبة إلحداث تقانة زراعية أصيلة، ثم العمل على تطويرها        العلم

تفق مع الظروف المحلية لكل دولة من جهة                 ناهج ت تلفة وبم ئات مخ تحديات الزراعية في بي ة المشاآل وال تها لمجابه وتنمي

ة أخرى            تثمار من جه ى االس ا عل دول العربية تهتم بالبحث العلمي          .وقدراته ا أخذت ال  في المجاالت الزراعية، وتحقق     آم

ل تفوق                                    ارب ب ى مستويات تق ية القمح في مصر والسعودية وسورية إل ادة إنتاج ك زي ثال ذل ا، م ية في مجاله تائج إيجاب ن

 .  األوروبية إنتاجية القمح في بعض الدول

 

ية في الوقت الحاضر وعلى المدى البعيد على التقا           دول العرب بحوث الزراعية في ال نات الواعدة آالتقانة الحيوية وترآز ال

ية        تكلفة المنخفضة والغن ف ذي ال ادر العل ن ومص اللة الدواج بوب وس نة للح تقاوي المحس ن وال تاج الهج مح بإن ي تس الت

نات ورسم خرائط مجموعات الجينات باستخدام               زاوج الجي ا وت يح دمج الخالي ي تت ية الت ك الهندسة الوراث ن، وآذل بالبروتي

ي يا الجزئ هل    البيولوج ث تس يل اإلحصائي بحي يم والتحل ية ألغراض التنظ ات الجغراف م المعلوم تخدام نظ ب اس ى جان ة إل

 ).الغابات وصيد األسماكوالزراعة (للباحثين دراسة التفاعالت الخاصة باستخدام الموارد األرضية في المجاالت المختلفة 

 

ي     دول العرب تها بعض ال ي بذل ة الت ود الملحوظ ن الجه رغم م ى ال بحوث    وعل ال ال ي مج تها ف ي حقق بة الت تائج الطي ة والن

ا في موقف القصور                        ي تجعله بحوث الزالت تواجه بعض االختالالت الت ذه ال إن ه ية، ف عن توفير الغذاء وتحقيق    الزراع

 :وتشتمل هذه االختالالت على ما يلي .االآتفاء الذاتي بالقدر الكافي وعلى النحو المطلوب للمواطن العربي

 

ثرة مرا   بحوث وربطها بصفة فعالة بمجاالت                          آ د صعوبة في تنسيق ال ا يول ية، مم بلدان العرب بحوث الزراعية في ال آز ال

 .التعليم واإلرشاد والتدريب الزراعي

  

 .ضعف مساهمة القطاع الخاص في البحوث الزراعية -
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ية المؤهل    - ي العناصر العلم اد ف نقص الح ة وال ن جه بحوث م ز ال ي مراآ ن ف ثرة العاملي رى  آ ة أخ ن جه ة م ة الالزم

 .الستنباط الحزم التقانية المثلى التي تعمل على تكثيف اإلنتاج وتخفيض التكلفة

ة مع االستثمارات الضرورية الستخدام التقنيات الحديثة          - تاحة بالمقارن ية ووسائل البحث الم ضعف المخصصات المال

 .والمتطورة في القطاع

 . العرب إلى الخارج لتحسين أوضاعهم االجتماعية واالقتصاديةهجرة العناصر المميزة من الباحثين -

 

ية لالرتقاء بالبحوث الزراعية، وزيادة فاعليتها وتحفيزها                   دول العرب بل ال وب من ق د المطل ذه األمور مدى الجه وتظهر ه

تطوير، وتخصيص الموارد الالزمة لها،     ى البحث وال ال بما يساعد على وتحقيق تعاون بين الدول العربية في هذا المج عل

 .تحقيق التكامل بين البرامج البحثية لمراآزها 

 

ثة في الزراعة،               تقانات الحدي يق ال ة من جراء تطب ئة والعمال ى البي توقعة عل لبية الم ار الس رغم من اآلث ى ال فإن هناك  وعل

دول العربية لتكثيف اإلنتاج وبلوغ مستوى مقبول من االآ                 تفاء الذاتي وتحسين مستوى مجاالت واسعة الستخداماتها في ال

احات            ي المس زيادة ف ى ال ًا إل رجع أساس دول ت ذه ال ي ه ية ف يل الغذائ ي المحاص ية ف زيادة الحال ي، إذ أن ال ن الغذائ األم

ن لم تمثل الزيادة في اإلنتاج عن طريق التوسع الرأسي خالل عقد التسعينات سوى نسبة متواضعة تقدر       المزروعة في حي

 .ةفي المائ 15 بحوالي



ملحق (1/3) :   الناتج الزراعي ونصيب الفرد منه في الدول العربية
(1990 و 1998 و 1999)

نسبة التغيرالناتج الزراعي "مليون  دوالر"
(%)

نسبة التغير
(%)

نصيب الفرد من الناتج 
الزراعي " دوالر"

مساهمة  الزراعة 
في الناتج المحلي اإلجمالي

(%) 
1990199819991999 - 901999 - 98199019981999199019981999

27831630012.2713.8512.74      -2.7       3.4       79,187       81,372       58,517مجموع الدول العربية

       2.15       2.73       8242337.04      -19.7      -6.1       160       200       283األ  ر د  ن
       3.42       3.64       3166206061.66       3.4       13.7       1,781       1,722       560اإلمــــارات
       0.88       0.93       7489880.80       1.9       5.2       59       57       37البحريـــــن
       12.85       12.46       23926728315.39       7.1       3.6       2,671       2,494       1,936تونــــــــس
       10.54       11.12       27618217211.31      -4.2      -3.6       5,045       5,267       7,001الجزائــــــر
       0.71       0.72       19662.42       2.2      -10.3       4       4       10جيبوتـــــي
       6.61       7.05       4274384316.41       1.6       3.6       9,197       9,052       6,714الســـعودية
       37.36       38.88       29016614230.28      -11.6      -4.9       4,320       4,889       6,787الســـــودان
       23.95       29.39       32230225028.09      -14.5       0.4       4,029       4,715       3,903ســــــورية
       32.74       33.31       8211216120319.80       1.2       6.8       26,822       26,495       14,839العـــــــراق
       2.61       2.85       1861761752.59       1.0       3.4       408       404       302ُعمـــــــــان
       0.59       0.69       1391301280.78       1.6       2.3       71       70       58قطـــــــــــر
       0.40       0.46       7651520.89       1.3      -3.5       117       116       162الكويــــــت
       7.81       7.80       933713658.44       2.0       20.7       1,288       1,262       237لبنــــــــــان
       10.83       12.05       4287276345.52      -10.6       7.1       3,362       3,759       1,811ليبيـــــــــــا
       16.33       16.37       12722323418.46       7.3       9.2       14,526       13,541       6,551مصـــــــــر
       11.46       16.61       18720513717.70      -31.8      -1.4       4,028       5,903       4,571المغــــــرب
       22.44       21.80       137868226.50      -1.9      -2.8       210       214       271موريتانــيــا
       16.07       20.19       193716228.32      -10.0      -8.8       1,088       1,210       2,484اليمــــــــــن

المصدر :  المالحق  (3/2) و (4/2) و (7/2) ، وأعداد سابقة من التقرير االقتصادي العربي الموحد.



ملحق (2/3) : الموارد األرضية واستخداماتها في الوطن العربي
(1999-1990 )

(ألف هكتار)

  نسبة التغير    1990199119921993199419951996199719981999
1999-98 

(%)

    4.24    70,968    68,083    68,852    67,232    67,301    66,108    63,058    61,499    59,516    57,585أوًال : األراضي المزروعة

    4.27    6,910    6,627    6,845    6,797    6,492    6,232    5,947    5,999    5,964    5,632أ- األراضي الزراعية المستديمة

    4.23    64,058    61,456    62,007    60,435    60,809    59,876    57,111    55,500    53,552    51,953ب- األراضي الزراعية الموسمية :

   -1.22    33,978    34,399    34,749    34,555    35,265    35,603    31,329    34,998    36,398    33,947ب 1 -  الزراعة المطرية

    1.07    10,779    10,665    11,789    10,575    10,280    10,438    10,701    11,104    8,114    7,476ب2 - الزراعة المروية

    17.75    19,301    16,392    15,469    15,305    15,264    13,835    15,081    9,398    9,040    10,530ب3 - األراضي المتروآة (بور)

    0.98    349,530    346,147    365,783    364,910    358,522    429,661    428,747    374,179    378,599    379,143ثانيًا : مساحة المراعي

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 1999.



ملحق (3/3) :  تطور انتاج المحاصيل الزراعية في الدول العربية
(1999 - 1997)

نسبة التغير (99-98)   19981999%

االنتاج
المساحة

االنتاجالغلة المحصولية
المساحة

االنتاجالغلة المحصولية
المساحة

االنتاجالغلة المحصولية
المساحة

الغلة المحصولية
(آغم/هكتار)(الف هكتار)(الف طن)(آغم/هكتار)(الف هكتار)(الف طن)(آغم/هكتار)(الف هكتار)(الف طن)(آغم/هكتار)(الف هكتار)(الف طن)

     3.6    -3.9    -0.4   1,467   31,277   45,891   1,416   32,556   46,097   1,393   27,983   38,975الحبـــــــــــــــــــــــــــــوب
     1.8    -8.8    -7.1   1,828   10,932   19,986   1,795   11,987   21,519   1,740   9,416   16,383      (القمح )

     0.9     18.3     19.4   7,319   788   5,767   7,254   666   4,831   7,331   795   5,828     (االرز)
     10.5    -13.3    -4.1   780   6,653   5,191   706   7,670   5,412   665   6,348   4,219     (الشعير)

    -5.7     0.4    -5.3   4,255   1,603   6,821   4,511   1,596   7,199   4,162   1,687   7,022     (الذرة الشامية)
    -3.8     8.3     4.2   605   11,301   6,838   629   10,432   6,564   535   9,483   5,078     (الذرة الرفيعة والدخن)

     2.4    -0.2     2.1   18,986   424   8,050   18,544   425   7,881   17,383   397   6,901 الدرنيــــــــــــــــــــــات 
     2.9     5.9     9.0   19,386   396   7,677   18,832   374   7,043   17,657   370   6,533     (االبطاطس)

    -4.7    -0.7    -5.5   1,164   1,200   1,397   1,222   1,209   1,478   1,029   1,184   1,218بقوليــــــــــــــــــــــــات
     16.3     7.8     25.3   941   3,500   3,292   809   3,248   2,628   872   3,875   3,380 البــــــذور الزيتيــــــة 
     0.6    -0.0     0.5   16,895   2,154   36,392   16,798   2,155   36,200   16,893   2,089   35,289 الخضــــــــــــــروات  
    -2.0     1.6    -0.4   11,639   2,216   25,792   11,872   2,181   25,892   11,542   2,147   24,781 الفواآـــــــــــــــــــه  
     5.6     2.3     8.1   2,501   831   2,078   2,368   812   1,923   2,721   853   2,321 االليــــــــــــــــــاف
    -1.0    -2.0    -2.9   77,771   341   26,520   78,520   348   27,325   75,495   331   24,989المحاصيل السكرية
    -0.6    -1.9    -2.4   96,460   211   20,353   97,033   215   20,862   96,360   203   19,561 قصـــــــب الســـكر
    -2.4    -2.3    -4.6   47,438   130   6,167   48,594   133   6,463   42,406   128   5,428 الشمنــــــــــــــــدر

المصدر : منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، الكتاب السنوي للتجارة 1998، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 1999 .

1997



ملحق (4/3) : تطور االنتاج الحيواني في الوطن العربي
(1999 - 1991)

 (ألف طن) 

199119951996199719981999

نسبة التغير 
السنوي

1999-95
(%)

نسبة التغير 
1999-98

(%)

        2.5        2.7     54,285     52,967     51,273     49,051     48,856     40,638األبقار والجاموس (1)
        2.4        2.3     242,844     237,107     230,960     220,539     221,355     188,188األغنام والماعز (1)

        0.4      -0.1     11,959     11,916     11,864     12,043     12,019     11,763االبل (1)

        3.6        3.2     5,240     5,057     5,030     4,697     4,628     4,000اللحوم

        4.2        4.1     3,413     3,277     3,223     3,014     2,908     2,586 (لحوم حمراء)

        2.6        1.5     1,827     1,780     1,807     1,683     1,720     1,414 (لحوم بيضاء)

        3.2        4.9     19,254     18,656     17,784     16,999     15,907     12,566 االلبان 

      -7.2      -0.4     827     891     830     792     841     805 البيـض

(1) باأللف رأس .

المصدر : المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 1999 .



ملحق (5/3)  : تطور إنتاج األسماك في  الدول العربية 
(1999-1990)

الكمية : باأللف طن

 

19901995199619971998*1999
نسبة التغير
1999-98

(%)

       6.77    2,639.03    2,471.71    2,550.49    2,392.29    2,438.26    1,858.78مجموع الدول العربية

      -9.33    0.68    0.75    0.55    0.53    0.52    0.37األ ر د ن
       3.02    118.20    114.74    114.36    107.00    105.88    95.12اإلمــــارات
       13.81    11.21    9.85    10.05    12.94    9.30    8.11البحريـــــن
      -3.70    86.67    90.00    89.00    84.20    83.60    88.60تونــــــــس
       9.72    101.30    92.33    93.10    88.60    106.27    91.00الجزائــــــر
       0.00    0.29    0.29    0.37    0.30    0.38    0.40جيبوتـــــي
       0.76    55.45    55.03    53.93    50.67    48.40    46.43الســـعودية
       10.92    57.68    52.00    50.00    47.00    50.00    32.20الســـــودان
       2.28    14.82    14.49    11.78    12.13    11.64    5.77ســــــورية
       3.83    16.53    15.92    17.22    16.18    16.40    17.50الصومـــال
       12.50    36.00    32.00    37.00    35.00    33.00    18.62العـــــــراق
       11.64    118.56    106.20    118.90    121.60    139.90    118.60ُعمـــــــــان
       28.31    3.49    2.72    4.00    2.99    1.06    1.00فلســـــطين
      -15.13    4.60    5.42    5.03    4.74    4.27    5.70قطـــــــــــر
      -24.26    5.90    7.79    5.90    8.28    8.70    4.50الكويــــــت
       8.21    5.01    4.63    2.89    4.79    4.69    1.80لبنــــــــــان
       0.00    37.00    37.00    36.00    28.00    28.00    7.80ليبيـــــــــــا
      -5.59    515.09    545.59    457.04    431.64    407.14    338.00مصـــــــــر
       12.23    795.15    708.48    783.20    625.20    852.05    576.57المغــــــرب
       20.42    542.39    450.42    554.35    622.80    441.08    322.35موريتانــيــا
      -10.35    113.01    126.06    105.82    87.70    85.98    78.34اليمــــــــــن

* تقديرات أولية  .
المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 1999.



ملحق (6/3 ) :  الصادرات والواردات الزراعية العربية
(1998- 1995 )

 (مليون دوالر)    

الصادرات الزراعية
معدل النمو 
السنوي 

(%)

نسبة النمو
الواردات الزراعية(%)

معدل النمو 
السنوي 

(%)

نسبة النمو
(%)

19951996199719981998-951998-9719951996199719981998-951998-97

    1.0    5.4   28,242   27,960   23,337   24,085   -10.9    6.1    6,691    7,511    6,228    5,599     مجموع الدول العربيـة

   -18.5    1.6   839   1,030   1,198   800   -12.8   -3.7    478    548    527    536        األ ر  د  ن
    6.7    4.1   2,525   2,367   2,246   2,241    3.9    9.1    741    713    682    570        اإلمــــارات
    15.8    8.2   529   457   448   417    55.8    6.0    81    52    73    68        البحريـــــن
    1.7    10.0   1,505   1,480   1,100   1,129   -2.1    14.0    1,154    1,179    870    779        تونــــــــس
    1.8   -4.2   3,163   3,106   2,939   3,602    25.9   -14.8    73    58    159    118        الجزائــــــر
    4.5    2.1   117   112   111   110    13.3    12.3    17    15    14    12        جيبوتـــــي
   -1.8    2.7   4,977   5,067   4,383   4,595   -12.0   -4.1    723    822    907    821        الســـعودية
   -1.1    12.5   526   532   558   369    0.0    2.7    533    533    565    492        الســـــودان
   -5.3   -2.6   857   905   263   928   -12.6    66.5    818    936    225    177        ســــــورية
   -10.1   -4.9   62   69   73   72    25.0   -9.7    25    20    37    34        الصومـــال

    15.5    16.7   1,719   1,488   940   1,082   -60.0    0.0    8    20    20    8        العـــــــراق*
    14.8    24.8   960   836   523   494    6.8    31.1    361    338    161    160        ُعمـــــــــان

   -2.7   -3.9   292   300   300   329    0.0   -5.6    16    16    15    19        قطـــــــــــر*
    0.2    1.6   1,267   1,265   1,311   1,209   -2.0    14.1    49    50    73    33        الكويــــــت*
   -12.6    17.1   1,320   1,511   796   821   -20.9    6.7    102    129    94    84        لبنــــــــــان
    41.9    24.7   2,297   1,619   1,089   1,183    40.0    1.4    49    35    58    47        ليبيـــــــــــا
   -7.8    19.0   3,030   3,285   2,194   1,797   -42.6    1.9    483    842    421    457        مصـــــــــر
   -11.1   -12.2   1,377   1,549   1,912   2,037   -23.6   -9.8    644    843    1,032    877        المغــــــرب
   -5.1   -8.8   129   136   181   170   -1.6   -0.1    246    250    244    247        موريتانــيــا
   -11.2    2.4   751   846   772   700   -19.6    14.5    90    112    51    60        اليمــــــــــن

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 1999.
* منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ، الكتاب السنوي للتجارة ، العدد 52 عام 1998 . 



ملحق (7/3) :  صادرات وواردات الدول العربية بالكمية والقيمة من أهم السلع الغذائية والزراعية الرئيسية

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية
    1.4    3.5  19,949  59,524  19,667  57,495    0.2   -8.0  4,815  7,013  4,806  7,621االجمالـــــــــــــــــي

    0.2    7.8  6,694  36,704  6,678  34,047   -19.4   -29.5  427  1,549  530  2,196الحبوب والدقيق 
    12.1   -9.3  167  449  149  495   -9.8   -9.1  83  370  92  407البطاطس
   -10.4   -14.7  1,553  4,750  1,733  5,568    0.0    10.7  89  290  89  262سكـر خــام
    5.5   -6.3  343  605  325  646   -6.9   -22.5  122  200  131  258بقوليــات

   -10.1   -1.1  294  717  327  725    2.8    25.6  147  309  143  246البذور الزيتية
    13.9    7.1  1,750  2,278  1,537  2,126   -27.4   -14.5  497  408  685  477زيـوت نباتيـة

   -0.3    9.3  686  1,734  688  1,587    17.0    11.9  570  1,168  487  1,044خضـــر
    8.6   -8.4  982  2,016  904  2,202   -6.5   -4.5  701  1,241  750  1,299فاآهـة

    14.0    14.9  489  579  429  504   -4.5   -6.0  21  94  22  100أبقار وجاموس (حية)1
    0.9   -10.3  577  12,196  572  13,593   -7.6    10.9  268  4,616  290  4,161أغنام وماعز (حية)1

    0.7    6.4  1,682  1,067  1,670  1,003    0.8   -2.7  133  73  132  75لحــــوم
   -3.5   -5.0  969  532  1,004  560   -4.3   -5.6  67  34  70  36( لحوم حمراء )
    7.1    20.8  713  535  666  443    6.5    0.0  66  39  62  39( لحوم دواجن )
    1.0   -0.1  2,251  7,974  2,228  7,979   -12.9   -7.0  155  573  178  616االلبــان ومنتجاتهــا

    19.8    11.5  103  58  86  52    9.5    10.5  23  21  21  19البــيــض
    22.1    16.4  514  369  421  317    32.9    4.4  966  431  727  413األسماك
    10.7    3.0  641  272  579  264الشاي
    8.5    24.2  419  246  386  198    14.3   -20.0  32  8  28  10البن
   -19.7    1.5  518  135  645  133   -21.4   -30.8  22  9  28  13التبغ

   -7.6   -5.3  85  36  92  38الكاآاو
   -7.8   -0.9  201  114  218  115    18.2    26.9  559  363  473  286القطن الشعر

المصدر:  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، الكتاب السنوي للتجارة 1998، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية،  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 1999.
(1) باألف رأس.

نسبة التغير 
 (1998-97)

(%) 19981998

(1997 و 1998)

1997

الواردات الزراعية

1997

نسبة التغير الصادرات الزراعية
 (1998-97)

(%)

الكمية : ألف طن
القيمة : مليون دوالر امريكي



ملحق (8/3) :   صادرات  وواردات الدول العربية بالكمية والقيمة من األسماك
(1998 - 1991)

19971997

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

  22.09  16.38  513.67  368.84  420.73  316.92  353.09  392.30  246.84  228.55  32.84  4.16  965.83  430.61  727.04  413.43  1210.07  535.75  1030.54  529.37     مجموع الدول العربيـة

  2.10  17.87  26.69  13.26  26.14  11.25  19.12  7.60  18.64  11.27…………………………        األ ر  د  ن

 -29.24 -21.96  41.68  15.71  58.90  20.13  43.71  13.78  29.67  14.02 -19.51 -41.32  15.88  10.44  19.73  17.79  19.08  4.02  24.39  18.68        اإلمــــارات

  45.45  8.97  5.28  2.43  3.63  2.23  5.25  1.12  4.84  2.40 -11.62  7.92  12.55  6.27  14.20  5.81  9.58  5.75  4.30  3.28        البحريـــــن

 -12.97  33.68  18.32  7.78  21.05  5.82  7.56  5.38  4.54  4.51  19.41  5.76  148.41  16.89  124.29  15.97  91.18  13.49  81.78  13.15        تونــــــــس

  24.41  69.59  7.90  5.80  6.35  3.42  5.75  3.00  5.33  2.07 -44.96  100.00  1.31  1.40  2.38  0.70  1.91  0.50  3.19  0.75        الجزائــــــر

  6.67 -35.21  0.96  0.46  0.90  0.71  0.89  0.58  0.68  0.51  10.00  7.69  0.55  0.14  0.50  0.13  0.43  0.11  0.30  0.08        جيبوتـــــي

  5.40  2.86  79.83  47.53  75.74  46.21  80.50  47.59  72.63  44.91  7.64 -3.90  4.93  1.97  4.58  2.05  4.41  1.75  4.00  1.80        الســـعودية

 -65.85  26.67  0.14  0.19  0.41  0.15  0.63  0.94  0.50  0.21  5325.00  292.86  13.02  0.55  0.24  0.14  0.29  0.16  0.90  0.52        الســـــودان

  NANA0.06  0.08  0.05  0.10  16.67- 25.00  3.51  6.87  2.85  5.64  4.15  35.23  5.80  46.47  39.76  31.90  0.05  0.06        ســــــورية

…………………………  6.57  3.73  17.04  5.56  15.99  5.36  15.35  5.73  11.31  4.13        الصومـــال

……………………………………………………        العـــــــراق

 -9.73  21.93  2.97  16.96  3.29  13.91  3.73  17.93  3.38  10.18 -23.82 -18.77  48.01  45.34  63.02  55.82  63.36  56.50  43.12  40.82        ُعمـــــــــان

 -45.17 -28.45  3.29  2.54  6.00  3.55  3.21  1.79  2.47  1.72…………………………        قطـــــــــــر

  10.73  21.14  17.55  6.82  15.85  5.63  12.62  4.09  13.14  4.40 -27.19 -20.22  7.31  0.71  10.04  0.89  0.04  0.02  2.48  0.24        الكويــــــت

 -NANA0.11  0.48  0.16  0.34  0.21  0.45  31.25  32.35  NANA17.23  35.15  14.03  38.67  15.55  35.23  10.83  8.90        لبنــــــــــان

  507.78  406.40  75.73  12.66  12.46  2.50  12.17  3.87  10.44  4.35  12.41  10.20  3.26  0.54  2.90  0.49  2.55  0.46  1.47  0.30        ليبيـــــــــــا

  45.35  29.46  139.71  200.76  96.12  155.08  108.82  258.86  67.22  120.33 -37.84 -24.36  0.92  0.59  1.48  0.78  3.49  1.64  10.00  2.39        مصـــــــــر

 -31.48 -38.90  7.90  10.87  11.53  17.79  4.01  2.63  2.47  1.93  116.18  60.51  543.17  148.23  251.26  92.35  756.22  183.42  637.49  201.37        المغــــــرب

  5.26  5.56  0.80  0.38  0.76  0.36  0.63  0.31  0.66  0.32 -24.88 -7.04  134.02  169.42  178.41  182.25  207.70  227.84  198.29  238.40        موريتانــيــا

 -58.18 -66.60  3.22  3.34  7.70  10.00  3.70  2.75  3.36  1.91 -60.37 -31.76  14.90  22.30  37.60  32.68  34.00  34.25  7.47  3.40        اليمــــــــــن

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 1999.

1998 متوسط الفترة 91 - 199619981995

الكمية : ألف طن
القيمة : مليون دوالر

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرات
(1998 -97) (97- 1998)متوسط الفترة 91 - 1995
نسبة التغير الــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا رداتنسبة التغير

1996



ملحق (9/3) :  الفجوة الغذائية العربية ألهم السلع الغذائية الرئيسية
(  1990 و 1995 - 1998)

(مليون دوالر)

19901995199619971998
نسبة التغير 
1998-97

(%)

نسبة اإلآتفاء
الذاتي لعام 1997

(%)

نسبة اإلآتفاء
الذاتي لعام 1998

(%)

نسبة التغير 
1998-97

(%)

        3.2      13,049      12,643      13,260      11,524      11,700    االجمـــــالي

        3.3        56.7        54.9        1.9      6,267      6,148      6,733      5,942      5,552الحبوب والدقيق 

        1.6        51.5        50.7        23.4      3,520      2,853      3,842      2,870      2,383    (القمح )

        30.2        49.6        38.1      -38.5      685      1,114      908      745      706    (الشعير)

        1.0        74.1        73.4      -9.7      944      1,045      792      936      847    (األرز)

      -5.8        48.6        51.6        4.4      1,053      1,009      1,125      797      699    (االذرة الشامية)

        0.2        98.9        98.7        45.6      83      57      45      87      22البطاطس

        18.6        34.5        29.1      -10.9      1,464      1,644      1,636      1,190      1,911  سكـر (مكرر)

        3.6        78.5        75.8        13.9      221      194      349      360      188  بقوليـات

      -17.9        42.7        52.0        44.6      1,342      928      1,350      1,554      1,128  زيـوت وشحوم

        0.0        98.5        98.5      -42.3      116      201      268      120      203  جملة الخضـر

        0.6        97.1        96.5        84.3      282      153      262      20     -182  جمـلة الفاآهة

      -0.9        83.6        84.4        0.8      1,550      1,538      1,462      978      1,192  لحـوم

        1.3        71.6        70.7        2.2      2,096      2,050      1,972      2,082      2,036  اللبن السائل

        0.1        97.0        96.9        122.2      80      36      40      81      86  البيــض

      -1.3        102.6        103.9        47.7     -452     -306     -857     -890     -436  االسمـاك

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 1999.
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