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    القطاع الزراعيالقطاع الزراعي

 
 

 

  نظرة عامة

 
 إجمالي حجم القوى آثر من ربعأل استيعابه بسببيمثل القطاع الزراعي نشاطًا بارزًا في اقتصادات الدول العربية 

 للحاجات االستهالآية الغذائية، باإلضافة إلى السلع والمواد ته وتلبي،العاملة، ومساهمته في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي

 في  على األمطار باعتمادهي الزراع القطاعسمتيو. لعديد من الصناعات التحويلية افيولية التي تستخدم آمدخالت األ

 في تدني إنتاجية ساهممما الحديثة  األساليب الزراعية عتماد المحدود علىالا، باإلضافة إلى غالبية الدول العربية

 . المحاصيل الزراعية

    

ربي بعدم االستقرار نظرًا لتقلب العوامل المناخية، ومحدودية الموارد المائية وبخاصة يتسم اإلنتاج الزراعي الع

 في المائة من األراضي الصالحة للزراعة في الدول 36.2وقد بلغت مساحة األراضي الزراعية الكلية حوالي  .األمطار

بلغت نسبة األراضي التي تعتمد على ومن بين األراضي المزروعة بالمحاصيل الموسمية، فقد . 2006العربية في عام 

والتوسع في استخدام  2007وقد أدت الظروف المناخية المواتية خالل عام .  نفسه في المائة في العام79األمطار حوالي 

 استخدام مدخالت اإلنتاج الحديثة من بذور محسنه مثل  في بعض الدول العربية الزراعية الحديثة في الزراعةالتقنيات

 .  زيادة اإلنتاج النباتي والحيوانيإلى،  وتربية وفق التقانات الحديثةمتطور وري مكننةووأسمده 

  

 التراجع ويعود هذا .2006من العمالة الكلية العربية في عام  في المائة 27.7 إلى نسبة العاملين في الزراعة تراجعت

 بسبب تدني مستويات الخدمات المدنى استمرار الهجرة من الريف إل انخفاض االستثمار في قطاع الزراعة وإلى

ويعتبر نصيب العامل الزراعي من القيمة المضافة في . األساسية وتضاؤل فرص العمل المجدي في الوسط الريفي

 .القطاع الزراعي في الدول العربية متدنيًا بالمقارنة مع نصيب نظيره في الدول المتقدمة والنامية

  

 تجاوز نسبة نمو قيمة فقد أدى النمو في اإلنتاج النباتي والحيواني إلى ،ية تجارة المنتجات الزراعوعلى صعيد

  في الدول العربية الزراعي العجز التجاريتراجعمما أدى إلى   الزراعية الوارداتنسبة نمو قيمة  الزراعيةالصادرات

 السلع بعضفي لغذائي العربي  فقد استمر العجز ا،الرغم من هذا التحسنوب. 2006 في عام  مليار دوالر25إلى حوالي 

 من  آبير لعدد ارتفعتنسبة االآتفاء الذاتي أن غير. 2006 مليار دوالر عام 18.1حوالي حيث بلغ الغذائية الرئيسية 

  . الرئيسيةالسلع الغذائية

 
 

  
  الفصل الثالث
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 الناتج الزراعي العربي
  

 وصلت نسبته إلى ًاققًا بذلك نمو، مح2007في عام   مليار دوالر89.8بلغ الناتج الزراعي باألسعار الجارية حوالي 

) 1(الجدول رقم  ،2007-2000 في المائة خالل الفترة 6.9 حيث تجاوز معدل النمو السنوي الذي بلغ في المائة 11.9

  .)3/1(والملحق 

معدل النمو معدل النمو 
( %) السنوي  ( %) 

20002005200620072007-20002007
56,31569,30180,22289,7866.911.9الناتج الزراعي   ( مليون دوالر ) 

نسبة الناتج الزراعي إلى الناتج المحلي       
8.36.46.26.1اإلجمالي  ( %) 

210230260284نصيب الفرد من الناتج الزراعي      ( دوالر) 

المصدر  : الملحق  ( 1/3) .

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

2000 و2007-2005

 
 

م  في المائة في عا19.9وعلى صعيد الدول ذات الموارد الزراعية الكبيرة، فقد نما الناتج الزراعي للسودان بنسبة 

 في حين ، في المائة16.7 ولمصر بنسبة ، في المائة17.2 في المائة، وللجزائر بنسبة 18.9، ولسورية بنسبة 2007

 في المائة لتراجع 2.5 الناتج الزراعي بنسبة انخفضأما في المغرب، فقد .  في المائة1.9 نسبة النمو في السعودية تبلغ

 في المائة من الناتج الزراعي 79لهذه الدول الست مجتمعة حوالي وقد شكل الناتج الزراعي . معدل سقوط األمطار

 إلى الظروف المناخية 2007لناتج الزراعي في بعض الدول في عام لويعود النمو الجيد . 2007العربي في عام 

  .حديثةالمناسبة وسقوط األمطار بكميات جيدة وزيادة المساحة المحصولية والتوسع في استخدم التقنيات الزراعية ال

  

إذ يحتل ل آبير بين الدول العربية،  بشك فهي تتفاوت الناتج المحلي اإلجماليفي الناتج الزراعي وفيما يتعلق بمساهمة

 حيثالمرآز األول في  السودان فقد جاء .االقتصادي لعدد من الدول العربيةالقطاع الزراعي مرآزًا متقدمًا في الهيكل 

 في 20 سورية بنسبة تلته ،2007في عام   في المائة28.3حوالي محلي اإلجمالي الناتج ال نسبة مساهمته فيبلغت 

واليمن بنسبة  ، في المائة12.1رب بنسبة غوالم ، في المائة12.5 وموريتانيا بنسبة ، في المائة13 ثم مصر بنسبة ،المائة

 في المائة في آل من 2.3وفي المائة  7.8وقد تراوحت تلك النسبة بين .  في المائة10.3 بنسبة تونس و، في المائة10.6

في الدول العربية مستويات منخفضة  تلك النسبة وقد بلغت. لبنان والجزائر والعراق وجيبوتي والسعودية واألردن وليبيا

 اإلمارات في المائة في 1.8 بين تراوحت حيث ،دول مجلس التعاون الخليجي مثل المحدودةذات الموارد الزراعية 

  .قطري المائة في  ف0.1وحوالي 
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 الزراعية في الدول العربيةالموارد 
  

   الزراعيةاألراضي
  

.  تتجاوز المساحة المستغلة منها زراعيًا الثلثحيث لم مليون هكتار 197 مساحة األراضي القابلة للزراعة نحو بلغت

الحة للزراعة في بعض الستغالل األمثل لألراضي الصاوضعف ، ويرجع ذلك إلى محدودية الموارد المائية المتاحة

 مساحة  وقد بلغت.في مقدمتها السودان ومصر والعراق، نظرًا لبعض االعتبارات التقنية واالقتصاديةوالدول العربية 

 17.9 ونحو ، مليون هكتار تم زراعتها فعليًا53.4، منها نحو 2006عام في   مليون هكتار71.3 الزراعيةاألراضي 

 مليون 45.1 بالمحاصيل الموسمية زرعت مساحة األراضي التي وقد بلغت. )بور( تًا أراضي متروآة مؤقمليون هكتار

 8.4 إلى مساحة األراضي الزراعية المستغلة لزراعة المحاصيل المستديمة  في حين وصلت2006هكتار في عام 

نحو المطرية عية  مساحة األراضي الزرافقد بلغت ،ومن بين األراضي المزروعة بالمحاصيل الموسمية. مليون هكتار

 في مساحة وقد حدث تراجع طفيف.  مليون هكتار9.5مساحة األراضي الزراعية المروية حوالي و مليون هكتار 35.6

 الزراعة الموسمية ة أراضيلة تراجع مساحوهي محص 2006عام في   في المائة0.14 بنسبة الكليةاألراضي الزراعية 

وفي المقابل انخفضت مساحة .  في المائة1.3 الزراعة المستديمة بنسبة مساحة أراضي في المائة وزيادة 0.3بنسبة 

 ).3/2(، الملحق ئة آان معظمها في العراق والمغرب في الما7.8بنسبة ) بور(األراضي المتروآة بدون زراعة 

  

 نباتي الطبيعيوتتعرض مساحة األراضي القابلة لالستغالل، بالرغم من محدوديتها إلى عوامل التدهور وفقد الغطاء ال

، وتملح وتلوث األراضي المروية، باإلضافة إلى تعديات الزحف ، وزيادة تعرض التربة لالنجراف بالماء والهواءفيها

يؤدي إلى تدهور صفات التربة وضعف قدرتها اإلنتاجية وفقد التنوع  مما العمراني، وممارسات االستغالل الجائر

في مجال إقامة مشاريع الري بدون شبكة صرف مناسبة أو غمر األراضي وقد ساهمت الممارسات الخاطئة . الحيوي

 مع المياه العذبة لري بخلطها آما أدى استخدام مياه الصرف الزراعي .ق وتملح مساحات آبيرة من األراضيإلى تغد

رسات السحب هذا إلى جانب مماويأتي  .تراآم األمالح في التربة بمعدالت أآبرلاألراضي إلى مخاطر بيئية نظرًا 

الجائر لمياه اآلبار الجوفية على نحو يؤدي إلى تملح المياه المستخدمة، ومن ثم تملح األراضي نظرًا لغياب تطبيق 

  .التشريعات والقوانين الملزمة بإتباع معدالت مناسبة للسحب

 

  يالمراع
  

  تقريبًاحيث حافظت 2006في عام ر  مليون هكتا468.6لغ إجمالي مساحة المراعي الطبيعية في الدول العربية حوالي ب

 في الدول وتتباين مساحة المراعي ونسبتها إلى المساحة اإلجمالية .على نفس المستوى الذي آانت عليه في العام السابق

 في المائة من مساحة المراعي في الدول العربية تليهما في 63تستحوذ السعودية والسودان على نحو حيث ، العربية
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وتتسم المراعي في الدول العربية بانخفاض الحيوية .  في المائة21.4بحوالي مال والجزائر والمغرب األهمية الصو

. وانخفاض الكثافة وقلة التغطية النباتية، وهشاشة الترآيب النوعي، وانخفاض معدل اإلنتاجية النباتية لوحدة المساحة

 في المائة من 77ون طن مادة جافة سنويًا تمثل نحو  ملي141ويبلغ متوسط اإلنتاج العلفي للمراعي العربية حوالي 

 آغم من 5وال يتجاوز متوسط إنتاجية الهكتار من المراعي في الدول العربية . إجمالي الموارد العلفية في الدول العربية

اجية المراعي  وحوالي ثلث إنتحوالي خمس إنتاجية الهكتار في الدول المتقدمةاإلنتاجية تمثل هذه حيث اللحوم الحمراء، 

ويرجع انخفاض إنتاجية المراعي إلى ضعف اإلدارة الرعوية، والممارسات الخاطئة الناجمة عن . في الدول النامية

 وإهمال التجديد والتسميد، وتكرار ،، وحراثة األراضي الرعوية والمبكر، وقلع الشجيرات واألعشابالرعي الجائر

 .ستمرار االحتطاب بطريقة خاطئةفترات الجفاف، وسوء توزيع نقاط الماء، وا

  

وتتمثل محاور تنمية وصيانة المراعي الطبيعية في تطبيق التقنيات المختلفة لزيادة اإلنبات والنمو واإلنتاج باستخدام 

 ونشر المياه السطحية من خالل التوزيع الجيد لنقاط المياه، ،طرق الحراثة الحديثة، واالستغالل األمثل لمياه األمطار

سع، وتعزيز القدرات البشرية وخدمات وق أساليب االستثمار واإلدارة المحسنة للمراعي من خالل االستزراع الموتطبي

 .التوعية واإلرشاد، ونشر أساليب مراقبة ومكافحة التصحر، وصيانة وتنمية الموارد الطبيعية على أسس مستدامة

  

  الغابــات
  

 .م تسجل أي زيادة تذآرحيث أنها ل 2006في عام  مليون هكتار 92.7 بنحو في الدول العربية مساحة الغابات قدرت

وتفتقر الدول العربية لوجود الغابات فيها نظرًا .  في المائة من مساحة الغابات في العالم2.4 حوالي  هذه المساحةتمثلو

 78ستحوذ على نحو وتترآز معظم الغابات في السودان حيث ت. لوقوع معظمها في حزام المناطق الجافة وشبه الجافة

وتخضع الغابات في . في المائة من مساحة الغابات في الدول العربية، يليها الصومال والمغرب والجزائر والسعودية

معظم الدول العربية لكثير من التعديات واالنتهاآات آاإلزالة واالستغالل التجاري الجائر، والحرث والتحطيب، ونقص 

 آالف آيلو متر مربع، أي 10وتقدر مساحة الغابات المزالة سنويًا بحوالي . اجيراد الحالموارد المائية، وغياب اإلرش

مرتفعًا بالمقارنة مع معدال  في المائة من مساحة الغابات في الدول العربية، وهو ما يعد 1.3 بمعدل إزالة سنوية تبلغ نحو

  . سنويًاي المائةـ ف0.2 المستوى العالمي الذي ال يتجاوزمعدل اإلزالة على 

  
يعد التصحر بمختلف أشكاله أحد أهم المعوقات التي تواجه تنمية وصيانة األراضي  : التصحر وحماية البيئة الزراعية

المعدالت انخفاض بسبب  نظرًا لوجود أراضيها ضمن حزام المناطق الجافة وشبه الجافة، و،الزراعية في الدول العربية

 مليمتر، وتعرض معظم المناطق لعوامل التدهور والزحف العمراني على 300سقوط األمطار إلى أقل من ل السنوية

 مليون آيلو متر مربع 9.8 في الدول العربية بحوالي اويةوتقدر مساحات األراضي الصحر. حساب األراضي الزراعية

قليم شبه الجزيرة ة في إاويوتمثل المساحات الصحر.  في المائة من المساحة اإلجمالية للدول العربية68تمثل حوالي 

 في 45 و، في المائة في إقليم المغرب العربي78 مقابل ، في المائة من المساحة اإلجمالية لإلقليم90العربية حوالي 

وتقدر .  في المائة في إقليم المشرق العربي36المائة في اإلقليم المتوسط الذي يشمل حوض النيل والقرن األفريقي، و
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 إقليم حوض النيل والقرن يترآز معظمها في مليون آيلو متر مربع، 2.9تصحر بحوالي مساحة األراضي المهددة بال

إقليم المشرق في  في المائة 13مقابل  في المائة 36.4بنسبة  في إقليم المغرب العربيو ، في المائة40.4 بنسبة األفريقي

 إلى أخرىصحر في الدول العربية من دولة وتتفاوت حدة الت. إقليم شبه الجزيرة العربيةفي  في المائة 10.2و ،العربي

 آما تعتبر قطر واإلمارات والكويت .حيث توجد أآبر المساحات المتصحرة في آل من ليبيا ومصر وجيبوتي واألردن

رة في آل من تونس والصومال  المساحات المتصح بالمقابلتقلوذه الظاهرة، والبحرين أآثر الدول العربية معاناة من ه

  .ةوسوري
  

  )1(إلطار رقم ا
  تطور الوضع البيئي في الدول العربية

  
يتسم الوضع البيئي في الدول العربية بالتدهور المستمر نظرًا لعدم آفاءة استخدام الموارد الطبيعية الناتجة عن قلة الوعي 

وية الالزمة، األولبولم تحظى خطط وبرامج الحفاظ على الوضع البيئي والزراعي . وضعف السياسات المرتبطة بالبيئة
مما ساهم في زيادة معدالت التلوث والتدهور بسبب الممارسات التي تتناقض مع االعتبارات البيئية، مثل االستخدام 

آما دمرت . المفرط للكيماويات الزراعية من مبيدات وأسمدة، مما ترتب عليه تلوث المنتجات الزراعية والتربة والمياه
  .يرة من أخشاب األشجار والرمل الطبيعي لبناء المنازلمناطق طبيعية الستخدام آميات آب

  
 تساهم من تفاقم الوضع البيئي في عدد من الدول العربية اإلفراط في استخدام الموارد المائية وتلوثها، حيث يزيدومما 

 المائية واضاألح اآلمن للمياه الجوفية، مما يعرض  المستوى تجاوز مستوى الضخفيندرة الموارد المائية التقليدية 
 أي ، سنويًا3 مليار م91هذا إلى جانب هدر آميات آبيرة من المياه السطحية والتي تقدر بنحو . للنضوب في وقت قصير

حوالي أآثر من نصف الموارد المائية السطحية المستخدمة في الزراعة، مما ينجم عنه عدة مشاآل تتمثل في ارتفاع 
اف بعض العناصر الغذائية من التربة، وانخفاض العائد من المياه، وتدني مستوى الماء األرضي، والتملح، واستنز

  . إنتاجية األرض
  

وتتعرض الموارد األرضية والزراعية للتدهور البيئي، حيث تدهورت نوعية التربة الزراعية في آثير من المناطق، 
بر اإلفراط في استخدام األسمدة والمبيدات  وعمومًا يعت.وبالتالي تراجعت إنتاجية المراعي الطبيعية والثروة الحراجية

 مما يعرض صحة ،أحد مؤشرات الضغط على البيئة، السيما إذا ما تسربت آميات منها إلى األحواض المائية والتربة
  . اإلنسان للخطر من جراء تناول مواد غذائية ملوثة

  
قدين امها يعد من أهم توجهات التنمية خالل الع فإن جهود تنمية المتاح من الموارد وتحسين إدارتها واستخد،وبوجه عام
 ومن المجدي أن تتبنى الدول العربية مجتمعة برامج وخطط مشترآة للتعاون فيما بينها للحد من ظاهرة التدهور .القادمين

ة من البيئي من خالل استثمار األحواض المائية المشترآة، وتحسين آفاءة استخدام مياه الري، وتنمية الموارد المائي
 المالئمة التقنياتالمصادر التقليدية وغير التقليدية، والتوسع األفقي في البيئات الزراعية العربية المالئمة، ونقل وتوطين 

لظروف الزراعة العربية، ودعم وتطوير البحث الزراعي، وتنسيق التشريعات الخاصة باستعمال األراضي والحد من 
  .ينائرالزحف العمراني والرعي والتحطيب الج

  



  
 زراعيالقطاع ال: الفصل الثالث 

 
48 

  الموارد المائية
  

 حيث تعتبر المنطقة العربية من أآثر مناطق العالم فقرًا في الموارد ،تتسم الموارد المائية في الدول العربية بالندرة

 آالف متر مكعب على 7 متر مكعب مقابل أآثر من ألفالمائية، إذ ال يتجاوز المعدل السنوي لنصيب الفرد من المياه 

 .من إجمالي المياه السطحية الجارية في العالم فقط في المائة 0.7آما تبلغ حصة الدول العربية حوالي . المستوى العالمي

 متوسط ويبلغ . في المائة من إجمالي األمطار في العالم2.1 نحو ةتمثل آميات األمطار التي تتساقط على الدول العربيو

 من حيث متوسط 4.6:1 مقابل 15:1عربية بالمقارنة مع العالم نصيب الهكتار من المياه السطحية الجارية في الدول ال

  .ية للهدر أو الضياع أو تدهور النوعيةئالمطر السنوي، إلى جانب تعرض الموارد الما

 

والمتمثلة في مياه التحلية  ،وغير التقليدية ،المياه السطحية والجوفيةوالمتمثلة في  ،تقدر الموارد المائية العربية التقليدية

 في المائة من 85وتمثل الموارد المائية السطحية حوالي .  مليار متر مكعب سنويًا348.6بحوالي  ،الصرف الزراعيو

ويستحوذ .  في المائة3  بنسبة ومياه التحلية والمعالجة، في المائة12  بنسبةليها المياه الجوفيةت ،إجمالي تلك الموارد

 يليه ، في المائة من إجمالي الموارد المائية40.1  على نحو اإلفريقي، والقرنحوض النيل، الذي يضم اإلقليم األوسط

 وإقليم شبه الجزيرة العربية ، في المائة23  ثم إقليم المغرب العربي بنسبة، في المائة31إقليم المشرق العربي بنسبة 

 . في المائة5.9بنسبة 

  

 3 مليار م296جددة في الدول العربية بحوالي ية المتيقدر إجمالي الموارد المائية السطح :الموارد المائية السطحية

يتوفر حوالي ثلث هذه الموارد من داخل الدول حيث في السنة،  3 مليار م191  بحواليسنويًا، بينما يقدر المتاح منها

  في المائة من جملة88 أي حوالي ،3 مليار م169 ويقدر حجم المياه المستخدمة لألغراض الزراعية بنحو.العربية

وتعتبر نسبة .  في المائة5 بنسبة واالستخدامات الصناعية ، في المائة7 ليها االستخدامات المنزلية بنسبةت ،االستخدامات

 المياه في خرى، نظرًا لإلسراف في استخداماستخدام المياه لألغراض الزراعية مرتفعة نسبيًا بالمقارنة مع الدول األ

 ومحدودية استخدام نظم الري المتطورة التي تعمل على ترشيد وزيادة آفاءة ،يالزراعة بسبب انتشار نظام الري السطح

 في 60 و50وتتراوح آفاءة استخدام مياه الري في معظم الدول العربية بين . استخدام المياه مثل الري بالتنقيط والرش

 .المائة

  

 في المائة من مجموع 75يدي حوالي وتمثل مساحة األراضي الزراعية التي يستخدم فيها نظام الري السطحي التقل

، فال يجري  استخدام طرق الري الحديثة ذات الكفاءة العاليةأما من حيث .مساحة األراضي المروية في الدول العربية

 في المائة 15حوالي على  الري بالرش ستحوذ في عدد محدود من الدول العربية، وعلى نطاق ضيق، إذ يالعمل بها إال

يساهم الري السطحي في هدر و. لري الموضعي والسطحي بالليزر في المائة ل10 مقابل، ضي المروية األرامن مساحة

وتتمثل . ، وانخفاض إنتاجية األرض وعائد المياهها، وزيادة ملوحة التربة واستنزاف بعض العناصر الغذائية فيالمياه

عي في تحسين نظم وأساليب الري السطحي بتبطين استغالل الموارد المائية وتنميتها وتطوير الري الزراترشيد محاور 
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األقنية الترابية، واستخدام األقنية األنبوبية المغلقة، واالعتناء بتسوية األرض والمقننات المائية، ومواعيد الري، وتنظيم 

ة شبكات الصرف، وضبط وتوزيع الماء المخصص للري بالمواعيد والكميات المناسبة، واختيار األصناف المحصولي

والتعاون بين محطات البحوث الزراعية في مجال المقاومة للجفاف والملوحة، ومعالجة التبخر من خالل تكثيف البحوث 

، وتعزيز المشارآة المجتمعية في إدارة مياه الري، ونشر اإلرشاد المائي بين أوساط اترشيد استخدامهإدارة المياه و

 .ة في إدارة مياه الري إلى حقول المزارعين الحديثة المالئمالتقنيات وإدخال ،المزارعين

  

 ألف مليار متر مكعب، 7.7 يقدر إجمالي المخزون المائي الجوفي في الدول العربية بحوالي :الموارد المائية الجوفية

 مليار متر مكعب 26يستغل منها حوالي  ،عب مليار متر مك42 يقدر حجم التغذية السنوية لهذا المخزون بنحو بينما

 إنشاء مشاريع التوسع الزراعي زيادةويتعرض هذا المخزون الستنزاف جائر في بعض الدول العربية نظرًا ل. ًاسنوي

 مما ينتج عنه انخفاض مستوى المياه ، من المياه بمعدالت تتجاوز معدالت تجديدهاة حيث يتم سحب آميات آبير،األفقي

. اه أحواض مائية مشترآة بين مجموعة من الدول المتجاورةويعتبر مصدر هذه المي. وتدهور نوعيتها وزيادة ملوحتها

هبوط آبير في منسوب المياه الجوفية وارتفاع ملوحتها بدرجة عالية إلى وقد أدى االستنزاف الجائر من هذا المخزون 

رولوجية  االستثمار االقتصادي لهذه األحواض إجراء مسوحات هيدويتطلب. نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه العذبة

 مراقبة مستمرة الستثمارها، ودراسات دقيقة حولها، ووضع خطط متوازنة الستثمارها بصورة مشترآة، ووضع نظم

 .وتقييم تطور حجم المخزون، وإنشاء شبكات رصد إقليمية مشترآة لرصد التغيرات في نوعية مياه األحواض

  

 وبالنظر لعدم قدرة الدول العربية على .3 مليار م58 بنحو يقدر العجز المائي الحالي في الدول العربية إلنتاج الغذاء

، فإنه من المتوقع أن يصل 3 مليار م296 در بنحو في النشاط الزراعي والتي تقزيادة الموارد المائية المستغلة حاليًا

  .2030في عام  3 مليار م378العجز المائي في الزراعة العربية إلى حوالي 

 

  اع الزراعي في القطالموارد البشرية
  

  القوى العاملة في الزراعة
  

 من  في المائة41.9 أي نحو ،2006 في عام  مليون نسمة129.2 في الدول العربية حوالي )1( عدد سكان الريفبلغ

ويعود انخفاض نسبة السكان .  مليون نسمة87.7 بحوالي )2( عدد السكان الزراعيونفي حين قدر، عدد السكانإجمالي 

 تمرار الهجرة من الريف إلى المدينة بسبب تدني مستوى الخدمات األساسية وانخفاض مستوى المعيشةالريفيون إلى اس

 في عام عامل مليون 32.5 القوى العاملة في القطاع الزراعي حجموقد بلغ . وتضاؤل فرص العمل المجدي، في الريف

                                                 
  .السكان الذين يقطنون في الوسط الريفي خارج حدود المدن:   سكان الريف    )1(
  .السكان الذين يعتمدون في إعالتهم على النشاط الزراعي:  السكان الزراعيون    )2(
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 في المائة في الدول النامية 45 العربية مقابل في الدول  في المائة من إجمالي السكان الزراعيين37.1 أي حوالي ،2006

  إلى إجمالي القوى العاملة في الدول العربية نسبة العاملين في الزراعةوقد بلغت . في المائة في الدول الصناعية6و

ى  هذا التراجع المطرد إلى هجرة قو ويعود.2005 في المائة في عام 28.1قابل  م2006 في المائة في عام 27.7حوالي 

 ، لكونها مراآز جذب ألبناء الريف لتحسين وخاصة في المدنالعمل من القطاع الزراعي إلى القطاعات األخرى

 ).3/3(، الملحق أوضاعهم المعيشية وزيادة دخولهم

  

، إذ تتجاوز تلك النسبة نصف بين الدول العربية إجمالي القوى العاملة نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى تاوفوتت

 بين  هذه النسبة وتتراوح.واليمن موريتانيا  آل من في المائة في44وتبلغ حوالي  ،السودانو جيبوتي دد العاملين فيع

 في 8.5المغرب ومصر وعمان وسورية والجزائر وتونس، في حين أنها تقل عن  في المائة في 18.5و في المائة 35.7

 .المائة في بقية الدول العربية

  

امل الزراعي من الناتج الزراعي أي من القيمة المضافة في القطاع الزراعي، فقد حققت ارتفاعًا وعلى صعيد حصة الع

 نصيب العامل الزراعي غير أن.  دوالر2,466 لتصل إلى حوالي 2006 في المائة في عام 14.4ملموسًا بلغت نسبته 

نصيب العامل الزراعي في من فقط في المائة  10حوالي يمثل في الدول العربية من القيمة المضافة في القطاع الزراعي 

 جراء اختالفويتفاوت نصيب العامل الزراعي من القيمة المضافة في الزراعة بين الدول العربية، . الدول المتقدمة

 ومن األبحاث ،العوامل المناخية، والبنى األساسية المتاحة، ونصيب العامل من األراضي ومدخالت اإلنتاج الزراعي

 ويالحظ أن . الزراعية الحديثةالتقنياتات واإلرشاد والظروف المناخية، والسياسات االستثمارية، واستخدام والمعلوم

هذا النصيب منخفض في الدول العربية ذات الموارد الزراعية الجيدة مثل مصر والمغرب والسودان وسورية، الملحق 

)3/4.(  

  

ة عن حصة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي إلى حصة وفيما يخص الكفاءة االقتصادية الزراعية، وهي عبار

 0.22العمالة الزراعية في القوى العاملة، فقد تراجعت بشكل تدريجي خالل األعوام القليلة الماضية حتى وصلت إلى 

  .وتتفاوت هذه الكفاءة بشكل آبير بين الدول العربية. 2006في عام 

  

 وضع العمالة في الريف
  

 إذ ،منذ عدة عقود إلى المدن ظاهرة مقلقة تكتنف الزراعة العربية يةتمثل الهجرة الريف :ن الريف إلى المدنالهجرة م

وتتميز . تؤدي إلى ارتفاع آبير في أجور األيدي العاملة الزراعية، وبالتالي زيادة تكاليف اإلنتاج وتراجع االستثمار

ي آافة القطاعات االقتصادية وإمكانات االستيعاب المحدودة في حيث تتجاوز فرص العمل المتاحة فبالهجرة بتسارعها 

 في المائة للسكان 0.9 مقابل ، في المائة5يتزايد عدد سكان المدن العربية بمعدل وسطي يبلغ حوالي و. المدن العربية
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 التفاوت بين طييع و. في المائة سنويًا2.3ربية حوالي  في حين يبلغ معدل النمو السكاني في الدول الع،الزراعيين

  .  القطاع الزراعي إلى القطاعات األخرىمنالمرتفعة  على معدالت النزوح  واضحةالمعدلين داللة

 

القطاع الزراعي عمومًا وتخلف مستوى الخدمات في الدخول في في ضعف من الريف إلى المدن رة جوتكمن دواعي اله

 ،سكان الريف في المائة من 50 على الماء الصالح للشرب  حيث ال تتجاوز نسبة السكان الذين يحصلون،الوسط الريفي

ويبلغ متوسط دخل الفرد في . )3( في المائة في مجال الخدمات الصحية60 في المائة في مجال الصرف الصحي و30و

 إلحاق الضرر باألراضي الزراعية فيوتسهم الهجرة . الفرد في القطاعات األخرىالقطاع الزراعي حوالي ربع دخل 

 وتتفاقم هذه اآلثار السلبية .ترآها دون استغالل، هذا إلى جانب التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعيةلًا نظر

آما تؤدي الهجرة . يثةدنظرًا لعدم مصاحبة تلك الهجرة تحسينات في آفاءة اإلنتاج الزراعي باستخدام تقانات إنتاجية ح

 الهامشية واالستغالل غير المشروع لأليدي نشطةلمدن وانتشار األأيضًا إلى زيادة الضغوط على سوق العمل في ا

 .العاملة

  

الحد من تفاقم الهجرة الريفية ضرورة ملحة إليقاف التضخم الحضري والحد من تسارعه، وذلك من خالل يشكل و

وهناك .  لسكانهإحداث تنمية ريفية متكاملة ومستدامة قادرة على تطوير الوسط الريفي وتنميته، وتوفير فرص العمل

مجاالت واسعة لتوفير فرص العمل للفائض من العمالة الزراعية تتمثل في استغالل الموارد الزراعية والمائية غير 

 أي بزيادة إنتاجية وحدة المساحة بتوظيف المزيد من العمل ورأس المال، ،المستغلة، والتوسع في التكثيف الزراعي

زراعة نظرًا للترابط العضوي والمنفعة المتبادلة بين القطاعين الزراعي وتوسيع الصناعات التي تعتمد على ال

والصناعي، وتطوير وتحسين البنى األساسية والمرافق والخدمات في شبكات الري والصرف، وتوفير منشآت اإلنتاج 

 .والتخزين، وآذلك نشر ودعم الصناعات الريفية والحرف التقليدية

  

إلى أن أآثر من نصف العمالة الالزمة إلنتاج الغذاء  )4( الدراساتتشير : الزراعيدور المرأة الريفية في النشاط

 تساهم المرأة الريفية في ،وبشكل عام.  النصف في الدول العربيةمقابلالمستهلك في دول العالم عائد إلى النساء الريفيات 

 في أمريكا  في المائة45 في آسيا ومائة في ال65 في أفريقيا و في المائة80 – 70إنتاج الغذاء بنسب تتراوح بين 

 . عدم المساواة مع الرجلأنهن يعانين منبالرغم من أهمية النساء الريفيات في تحقيق اإلنتاج الزراعي، إال و. الالتينية

 وصعوبة حصولها على الموارد ،ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل في مقدمتها ضعف حقوق المرأة تجاه تملك األرض

 ومحدودية االتصال باإلرشاد ، والقصور في تأمين التجهيزات والتقنيات المناسبة للمرأة الريفية،لملكية العامةذات ا

وقد بينت .  النساء الريفياتبين أوساط إضافة إلى مستويات التعليم المنخفضة ، والقصور في التمويل الزراعي،الزراعي

 تكون متعادلة لتلك التي ينجزها نفإن إنجازاته لهن المناسبة انيات توفير المتطلبات واإلمكه في حال أن)5(الدراسات

 .على التعليم االبتدائيتكون أفضل في حالة حصولهن قد  أو ،الرجال

                                                 
  .2007) أغسطس(، آب 2025–2005 القادمين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين  ) 3(
  .2007المنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة، دور المـرأة الريفية في النشاط الزراعي،    )4(
  .2007منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، المرأة الريفية   )5(
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 في النواحي التعليمية ًا ملموسًاتحسن ةالماضيالخمس  واتخالل السنوقد شهدت أوضاع المرأة الريفية في الدول العربية 

ومؤسسات المجتمع ، قارير تطورات إيجابية في زيادة مشارآة المرأة في النشاط االقتصادي آما رصدت الت.والصحية

 على النشاطات النسوية المتعلقة بالتطريز إذ يقتصر ذلك ، المساعدات المقدمة للنساء فيًاهناك قصور إال أن .يالمدن

 من أهمية هذه األنشطة، إال أن على الرغم. ةط للمنتجات النباتية والحيوانية والنواحي الصحية األولييوالتصنيع البس

 .  أهمية أآبر عند إدماج المرأة الريفية في عملية التنمية الزراعية والريفية وجعلها شريكًا فاعًال ذودورها سيكون

  

  التقنية الحديثة والبحث العلمي في القطاع الزراعي
  

 في قدرة الدول العربية  التحدي الحقيقي للزراعة العربيةمثليت  :المعرفة العلمية والتقنية ودورها في اإلنتاج الزراعي

لمواجهة الفجوة الغذائية و بكافة أنواعها لزيادة اإلنتاج الزراعي  الحديثة الزراعيةالتقنياتعلى التوسع في استخدام 

 .رئيسيةسلع الغذاء المن تغطية االحتياجات االستهالآية عن المتزايدة الناجمة عن عجز اإلنتاج الزراعي 

  

 حيث تشمل هندسة المورثات أو الجينات أو إعادة ترآيب الحامض النووي التقنيات الحيوية قائمة تلك التقنيةوتتصدر 

(DNA) وزراعة األنسجة واألجنة، ومعالجة نقل الشفرات الوراثية من خلية إلى بويضة إلنتاج سالله من الحيوانات 

وية إحدى الوسائل لتحسين اإلنتاجية وخفض تكاليف الوحدة المنتجة وتطوير  الحيالتقنيةوتعتبر . صاحبة نواة منقولة

المنتجات الزراعية واستخدام الموارد وحفظ نوعية المنتجات وتطويعها لرغبة المستهلك، وتحسين إمكانات تصنيع 

 .الوراثية

  

من خالل ، وذلك وتطوير الزراعة االستشعار عن بعد من النماذج الفاعلة التي يمكن توظيفها في تنمية تقنيةوتعتبر 

رصد العوامل المناخية والتغيرات البيئية ومسح الموارد األرضية والمائية، وآذلك رصد المساحات التي تعاني من 

وتمثل . رفع آفاءة أساليب الريل التربةالجفاف والتصحر، وفي تطوير التلقيح الصناعي، وتقانة أشعة الليزر في تسوية 

 الزراعية الحديثة التي أخذت في االنتشار للقضاء على اآلفات الضارة دون استخدام التقنياتأحد  المكافحة الحيوية

 .المبيدات الكيماوية

  

 على تحقيق التنمية الرأسية التي تهدف إلى ، الزراعية الحديثةالتقنيات في مجال تطبيق ،وقد رآزت غالبية الدول العربية

 التقنياتالرغم من التقدم السريع في االبتكارات وتطور على و. نتاج واإلنتاجيةتحقيق معدالت سريعة ومتنامية في اإل

 هذا إلى جانب . آثير من الدول الناميةا مازال دون المستويات التي وصلت إليهبعضها إال أن معدالت استخدام ،الحديثة

تمثل في احتكار الشرآات ت والتي  إلى الفئات المستهدفةالتقنياتالتحديات الجديدة التي أصبحت تواجه وصول تلك 

 تهدف إلى تكريس حقوق التيالكبرى إلنتاج أصناف البذور والسالالت المحسنة، مع إبرام العديد من االتفاقيات الدولية 

 .الملكية الفكرية
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، إال أن السياسات تقنيةالرغم من أهمية البحث العلمي ودوره الفاعل في إحداث تغيرات على  :البحث العلمي الزراعي

الموجهة والمنظمة للبحث العلمي في الدول العربية لم تضع البحوث العلمية التطبيقية في أولوية متقدمة، حيث أن نسبة 

 في 2005 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 0.2 يتجاوز لماإلنفاق على البحث العلمي والتطوير التجريبي 

بلغ متوسط آثافة الكوادر العاملة في البحث آما .  في المائة في الدول المتقدمة2.8 مقابل نحو ،يةالعديد من الدول العرب

وتنتشر البطالة في أوساط الباحثين في . والتطوير العلمي في الدول العربية حوالي ثلث الكثافة على المستوى العالمي

وآنتيجة لضعف االهتمام بالبحث  . استيعابهمعلى البحوث المتخصصة الدول العربية نظرًا لعدم قدرة مراآزبعض 

، جاءت محصلة األداء البحثي التطبيقي محدودة وضعيفة الفاعلية وليس لها أثر تنموي ملموس، التقنيالعلمي والتطوير 

 مجال  فيالتقنيات مشارآة الباحثين العرب في الجهود البحثية العلمية في بداية األلفية الثالثة لتطوير لم تتجاوزحيث 

 .)6( في المائة في الواليات المتحدة والدول النامية10 في المائة و31 في المائة مقابل 0.3اإلنتاج الزراعي 

  

في الدول العربية من محدودية الباحثين ذوي الخبرة العالية في المجاالت الزراعي وتعاني مؤسسات البحث العلمي 

نها نظم استنباط األصناف باستخدام الهندسة الوراثية، وزراعة األنسجة، التطبيقية الزراعية األآثر حداثة، والتي من بي

وقد ضاعف من األثر . دولال في العديد من تقنيةوزراعة األجنة وغير ذلك من مجاالت التقنية التي أحدثت طفرات 

ى اإلنجازات التي السلبي لهذه الظاهرة محدودية احتكاك الباحثين العرب بنظائرهم على المستوى الدولي للتعرف عل

 هذا إلى جانب أن العديد من الهيئات البحثية . البيئات الزراعية العربيةإلىتحققت، وإمكانيات نقل وتوطين المناسب منها 

الزراعية العربية تعمل بدون خطط بحثية واضحة وفي حدود موازنات مالية محدودة للغاية ال تكاد تغطي النفقات 

 .الجارية للبحوث المعتمدة

  

 فقد تغيرت المفاهيم وفتح المجال أمام شرآات ،بيق سياسات اإلصالح االقتصادي الدول العربية بتطوفي إطار اهتمام

 وذلك للمشارآة في االرتقاء ،القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم اإلسناد الالزم للمنتجين الزراعيين

 التقنيةوتتمثل جهود القطاع الخاص بنقل وتوطين . زراعية التصديرية الزراعية المطبقة خاصة في المجاالت البالتقنيات

في مجال اإلنتاج الزراعي في الدول العربية في إنتاج البذور والشتالت ألصناف نباتية ذات إنتاجية عالية باستخدام نظم 

راعية بتوفير المعلومات اإلآثار الحديثة، وفي تقديم خدمات متطورة في اإلرشاد الزراعي، وفي ترويج الصادرات الز

الالزمة إلرشاد المنتجين والمصدرين، وتقديم الخدمات في مجال تصميم وتنفيذ شبكات الري المتطور وبوجه خاص في 

 .المناطق حديثة االستصالح

  

، ةالتقني في مجاالت نقل وتوطين اع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنيوبالرغم من الدور اإليجابي الذي بدأ يؤديه القط

فإن فاعلية هذا الدور مازالت محدودة إذ تنحصر في مجاالت الزراعة التصديرية ذات العائد األعلى من ناحية، وفي 

آما أن العديد من مؤسسات المجتمع المدني ال تمارس أدوارًا . التعامل مع آبار المنتجين الزراعيين من ناحية أخرى

لزم ستوفي هذا اإلطار فإن تدعيم قدرة هذه المؤسسات ي. تاح لها المفعلية لخدمة أعضائها نظرًا لضعف الدعم المالي
                                                 

  .2007أغسطس ، 2025-2005مة للعقدين القادمين العربية المستداالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إستراتيجية التنمية الزراعية    )6(
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توجيه اهتمام خاص للتشريعات والنظم المنشأة لهذه المؤسسات من ناحية، وإلى آيفية تقديم الدعم واإلسناد الذاتي لها 

 . من ناحية أخرى،لتستمر في أداء دورها

  

  التمويل واالئتمان الزراعي
  

ولوية متقدمة نسبيًا قياسًا بأالمطبق في العديد من الدول العربية طويل األجل ئتمان الزراعي  التمويل واالحظىيلم 

 زيح األآثر حداثة إلى التقنية األنماط إدخال في التمويل طويل األجلالرغم من أهمية على  ،قروض قصيرة األجلبال

 في المائة من مجمل ما تقدمه )7(85 غ نحوبلالتطبيق، حيث تشير المعلومات إلى أن نصيب القروض قصيرة األجل ت

وقد أضعف ذلك بدوره من قدرة القاعدة العريضة من المزارعين على تبني . مؤسسات التمويل للزراعة والمزارعين

. في العديد من أنماط الزراعة التقليديةالتي تحققت  األآثر تطورًا مما أثر بالتالي على معدالت التطوير التقنيةاألنماط 

تقليص أو إلغاء الدعم مثل  سياساتها التمويلية الزراعية، على أدخلت بعض الدول العربية تعديالت جوهرية آما

وبالرغم من أن هذه .  ارتفعت أسعار الفائدة على القروض الزراعية لتعادل أسعار الفائدة التجاريةيثحباالئتماني 

زادت من  أن هذه السياسات ادي التي تبنتها تلك الدول، إّالالتعديالت قد تم تطبيقها في إطار سياسات اإلصالح االقتص

  . تبني أساليب تطوير وتحديث الزراعةفي صغار المزارعين الصعوبات التي تواجه

  

 ي والحيواني والسمكي في الدول العربيةنباتاإلنتاج ال
  

 3.8رًا لزيادة المساحة المحصولية بنسبة  نظ2007 في عام  في المائة2حقق اإلنتاج النباتي زيادة بنسبة  :اإلنتاج النباتي

 في المائة من 68ل حوالي غشوتمثل مجموعة الحبوب مرآز الثقل في اإلنتاج النباتي في الدول العربية حيث ت. في المائة

ويعود التحسن في اإلنتاج إلى نمو الزراعة الموسمية المروية وزيادة المساحة المحصولية . إجمالي المساحة المحصولية

  . لبعض المجموعات المحصولية آالحبوب والدرنيات والبقوليات والبذور الزيتية واأللياف

  

ضئيلة  حيث ارتفع إنتاج القمح بنسبة تطورات متباينة،وتدل تقديرات اإلنتاج لمعظم المحاصيل الزراعية أنها قد سجلت 

 آما سجل إنتاج الشعير ارتفاعًا . في المائة6.2الغلة بنسبة من تراجع  بالرغم 2007 في عام  في المائة0.3 حوالي بلغت

والذرة   في المائة2.9 إنتاج الذرة الشامية بنسبة آذلك ارتفع.  في المائة6.4 في المائة نظرًا لزيادة الغلة بنسبة 6.3بنسبة 

وسجل . لى التوالي ع، في المائة5 في المائة و8.7 في المائة نظرًا لزيادة المساحة المحصولية بنسبة 0.8بنسبة  الرفيعة

 نظرًا لزيادة المساحة المحصولية بنسبة ، في المائة3 والخضار بنسبة ، في المائة18.3إنتاج البذور الزيتية زيادة بنسبة 

  تراجعًا في إنتاجها مثل البقوليات والفاآهة األلياف، المحاصيل  بعضوشهدت.  على التوالي، في المائة2و  في المائة2.1

 ).1(لشكل  وا)3/5الملحق (

                                                 
  .2007) أغسطس(، آب 2005المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين    )7(
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 إلى تحسن مستوى الغلة نظرًا 2007خالل عام  الزيادة التي تحققت في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية وتعود

 والترآيز على نشر الحزم التقنية الزراعية المتكاملة، والتوسع ، اإلنتاجية الحديثةالتقنية الستخدام بعض الدول العربية

 وتكثيف اإلرشاد بين ،مدخالت اإلنتاج الحديث من بذور وأسمدة، وتطبيق نتائج البحوث الزراعية والمكننةفي استخدام 

 غير أن .في البذور الزيتيةفي المائة  15.9 في المائة في الخضروات و 1وتراوحت تلك الزيادة بين . أوساط المزارعين

 .شعير، والبقوليات والفاآهة واألليافبعض المحاصيل األخرى شهدت تراجعًا في مستوى الغلة وهي الحبوب باستثناء ال

  

 مواجهة التحديات المناخية والحد من آثارها السلبية لتحسين ،من بين أمور أخرى ، تطوير أداء القطاع الزراعيويتطلب

 واالستقصاء والبحث د الظواهر المناخية، وتطوير أدوات وأساليب الرصدآفاءة األداء من خالل زيادة االهتمام برص

 االستشعار عن بعد لجمع البيانات وتحليلها واستخالص  مثلل والتنبؤ، واالستفادة من المنجزات التقنية الحديثةوالتحلي

المحافظة على الموارد المائية وتنميتها ورفع آفاءة من خالل وآذلك . لتخطيط الزراعيا  الستخدامها فيالنتائج

 إلى جانب االستفادة من نتائج البحوث ،اضي الهامشيةاستغاللها، وبصفة خاصة مياه األمطار، وعدم زراعة األر

 الحيوية آاستخدام األصناف المستنبطة ذات اإلنتاجية المرتفعة والمقاومة للجفاف التقنيةالزراعية التطبيقية في مجال 

زراعية ذات والحرارة والملوحة، واختيار الترآيبات المحصولية المالئمة، وتطوير نظم التأمين الزراعي في المناطق ال

ويأتي في هذا السياق تنسيق السياسات الزراعية العربية من منظور تكاملي في مجال البحث . الظروف المناخية المتقلبة

الزراعي والحجر الزراعي، والتشريعات والقوانين الزراعية، والسالمة الصحية، وتوحيد المواصفات والمقاييس للسلع 

  . الزراعية
 

تعتبر إنتاجية األراضي الزراعية في الدول العربية، باستثناء مصر، متدنية بالمقارنة مع  :لعربيةاإلنتاجية الزراعية ا

الدول النامية، وذلك في معظم المحاصيل الزراعية نظرًا لتباين متوسط الغلة في الزراعة المطرية والمروية آمحصلة 

).3/5(الملحق : المصدر   

ية  الشكل (1) : تطور اإلنتاج الـزراعي من المحاصيل الزراعية الرئيس
امي  2000 و2007  في الـدول العـربيـة لع
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 وهي المجموعة ،وتتصدر مجموعة الحبوب هذه الظاهرة. للتفاوت في أساليب الزراعة والمعرفة واستخدام الحزم التقنية

  ).2(، الجدول رقم قتصادية والغذائية واإلستراتيجيةاألآثر أهمية من حيث المساحة التي تشغلها وقيمتها اال

   

20002007200020072000200720002007
1.41.83.23.62.52.83.03.0الحبوب
1.62.52.52.62.72.82.52.6( القمح  ) 

0.41.12.72.71.61.72.42.5( الشعير  ) 
18.220.420.020.015.516.016.016.2الخضراوات 

10.87.49.59.59.09.09.19.2الفواآه 
100.4111.875.075.065.065.066.066.0قصب السكر 

المصدر  : الملحق  ( 5/3)، البيانات اإلحصائية لمنظمة األغذية والزراعة الدولية      .

الجدول رقم  (2)
ة  إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية في الدول العربية بالمقارن

لعامي  2000 و2007

العالمالدول النامية الدول المتقدمة الدول العربية 

مع مجموعات الدول األخرى     (طن/ هكتار)

  
  

 أنها تعتبرال إوبالرغم من التحسن الذي طرأ على مستوى اإلنتاجية لبعض المحاصيل الزراعية في السنوات األخيرة، 

آما . منخفضة بالمقارنة مع المستويات التي تحققت في الدول النامية والدول المتقدمة وبصفة خاصة المحاصيل المطرية

أن هنالك فجوة واسعة بين اإلنتاجية الفعلية الراهنة لمساحات واسعة من األراضي المزروعة واإلنتاجية الممكنة لتلك 

 التابعة للمنظمات اإلقليمية والدولية حقول اإلرشاد ومحطات التجارب أثبتت التجارب التطبيقية في فقد. األراضي

مثل القمح ، أن اإلنتاجية الفعلية لبعض المحاصيل بالتعاون مع برامج البحوث الزراعية الوطنية في الدول العربية

 المائة من  في50 في المائة و25للعديد من األراضي المزروعة قد تراوحت بين والشعير واألعالف والخضروات 

 . أضعاف4 إلى 2، أي أنه يمكن مضاعفة اإلنتاجية بنحو الكامنةطاقتها اإلنتاجية 

  

التطوير في مثل األول ت تطوير األداء الزراعي العربي على تكثيف جهود الدول العربية في محورين متكاملين، يويعتمد

تنفيذ مشروعات استصالح األراضي العمالقة األفقي للزراعة العربية، الذي يتطلب تشجيع االستثمارات العربية ل

 التقنياتاستخدام بالتوسع الرأسي في مثل المحور الثاني توي. وتوسيع قاعدة الموارد الالزمة لإلنتاج النباتي والحيواني

الحديثة في الزراعة العربية، التي تضمن تحقيق معدالت نمو في اإلنتاجية تواآب الزيادات المتوقعة في الطلب على 

 .السلع والمنتجات الزراعية الغذائية لتحقيق األمن الغذائي
  

 آما أنها عامل استقرار .بية إلى حد آبير بالتنوع والوفرةتتسم الثروة الحيوانية في الدول العر: ياإلنتاج الحيوان

معيشيًا نمطًا المواشي فيها وتربية الدول العربية التي تعد حيازة عدد من اقتصادي واجتماعي للمجتمع الريفي في 

وينتشر نظام الرعي المتنقل على نطاق واسع في الدول العربية، في حين ينتشر نظام تربية المواشي والدواجن . أساسيًا
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وينتشر حاليًا .  ويتم تربيتها على نطاق محدود وفقًا لنظم اإلنتاج الكبير المتخصص والمكثف،في حيازات عائلية صغيرة

 حيث حققت نتائج ملموسة على صعيد االآتفاء الذاتي الغذائي العربي بما ،اق تجاري واسعنشاط تربية الدواجن على نط

 على ، في المائة3.2 في المائة و2.3 بنسبة معدل إنتاجها السنوي ارتفع إذ ، لحوم بيضاء وبيضمنهذا النشاط يوفره 

 . 2007 – 2000 خالل الفترة ،التوالي

  

وتراوحت . 2007 في عام  في المائة5.3 تحقيق معدالت نمو متزايدة بلغت حوالي  إلىوتشير تطورات اإلنتاج الحيواني

وآانت محصلة هذه التطورات .  والجاموس في المائة في عدد األبقار5.9 في المائة في عدد األبل و2.7تلك الزيادة بين 

ويرجع . ة في المائ7.5 والبيض بنسبة ،ة في المائ4.9 واأللبان بنسبة ، في المائة3.4تحقيق زيادة في إنتاج اللحوم بنسبة 

تقنيات متطورة في مجال التغذية والتناسل والرعاية، انتشار وسائل التربية والتوليد الحديثة باستخدام هذا التحسن إلى 

م حووبالرغم من هذا التحسن، إال أن إنتاجية األبقار من الل.  الخدمات البيطرية الحديثة في بعض الدول العربيةوتوفير

 مستوى  في المائة من33نحو زالت منخفضة بالمقارنة مع الدول األخرى، حيث تمثل ما واأللبان في الدول العربية 

 في المائة من 35 في المائة و15و ، في المائة من مستواها في الواليات المتحدة20 وحوالي ،إنتاجية األبقار في أستراليا

وبالمقابل تعتبر إنتاجية األغنام والماعز من اللحوم جيدة .  على التوالي،مستواها في آل من أوروبا والدول النامية

 ).3/6(، الملحق المية حيث تتجاوزها بنسبة الثلثبالمقارنة مع المستويات الع

  

ويواجه قطاع اإلنتاج الحيواني في الدول العربية عددًا من المعوقات في مقدمتها نقص الموارد العلفية وتقلبها وفقًا 

ت األمطار، وتدني نوعية السالالت وانخفاض إنتاجيتها نظرًا الستخدام أساليب إنتاجية تقليدية، وفقدان التواصل لمعدال

. ويق والتصنيع للمنتجات الحيوانيةسبين التعليم الزراعي والبحث العلمي ومربي المواشي، والضعف النسبي لقنوات الت

ا في تحسين اإلدارة والتغذية والرعاية الصحية والتناسلية، والتحسين وتتمثل مجاالت تطوير الثروة الحيوانية وتنميته

الوراثي للسالالت المحلية بواسطة الخلط والتدرج والتهجين، وتوفير اإلرشاد لمربي المواشي وتنظيمهم وتدريبهم 

 .حديثة، وتوفير التسهيالت االئتمانيةالتربية الوإعادة تأهيلهم لتطبيق نظم 

  

حيث الموارد البحرية والمياه الداخلية من تتميز مصادر اإلنتاج السمكي في الدول العربية بالتنوع  :اإلنتاج السمكي

 ألف آيلومتر مربع موزعة على 23حوالي ب  العربيةتقدر أطوال السواحل البحريةو. فضًال عن االستزراع السمكي

 ومنطقة ، ومنطقة البحر األحمر،خليج العربيبحر العرب وال السواحل العربية المطلة على هيأربعة مناطق رئيسية 

وتتمثل الموارد السمكية في المياه العذبة أو الداخلية في مجاري .  ومنطقة المحيط األطلسي،لمتوسطا  األبيضالبحر

 ألف آيلومتر، في حين تقدر مساحة الخزانات والسدود 16.6األنهار والخزانات والسدود السطحية وتقدر أطوالها بنحو 

 مصادر المياه الداخلية من خالل الستغاللوتتواجد في عدد من الدول العربية إمكانيات .  مليون هكتار2.4و  بنح

 القنوات الرئيسية المتصلة بها فضًال عن البحيرات والمنخفضات وشبكاتاستغالل المخزونات الطبيعية في األنهار 

 مليون طن في المياه 7.7  نحو مليون طن منها8.2 حواليويقدر حجم المخزون السمكي في الدول العربية ب. الساحلية

 أي ، مليون طن سنويًا5.7 مليون طن في المياه الداخلية، بينما تقدر اإلمكانات اإلنتاجية بنحو 0.5 حوالياإلقليمية و

 . في المائة من حجم المخزون70حوالي ب
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.  في المائة3.8 بلغت أي بنسبة زيادة ،2007ام  في ع مليون طن3.6 اإلنتاج السمكي في الدول العربية حوالي بلغ

 في المائة من الطاقة اإلنتاجية 63.4 في المائة من حجم المخزون السمكي، وحوالي 44.1ويمثل هذا اإلنتاج حوالي 

ة  التي تمتد سواحلهما البحري، إنتاج المغرب وموريتانيامثل فقد. إلى أخرىويتفاوت اإلنتاج السمكي من دولة . الممكنة

 إنتاج الدول العربية وقد شكل. 2007 في عام  الكلي العربي من اإلنتاج في المائة45.2 حوالي ،على المحيط األطلسي

 في المائة، 18.9دول الخليج العربي وبحر العرب حوالي و في المائة، 33.2 المتوسط حوالي  األبيضالمطلة على البحر

وبالرغم من الزيادة التي تحققت في إجمالي  اإلنتاج . )8(ر والمحيط الهندي في المائة لدول إقليم البحر األحم2.7مقابل 

 27.3 في المائة في مصر و1 إال أن هناك تراجعًا في اإلنتاج في سبع دول عربية تراوح بين اقل من ،السمكي العربي

  ).2( والشكل )3/7الملحق  (،في المائة في قطر
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 2007 آليون غرام في الدول العربية آمجموعة في عام 11اإلنتاج السمكي حوالي بلغ متوسط حصة الفرد السنوية من 
 الدول بينمن اإلنتاج السمكي السنوية تفاوت متوسط حصة الفرد وقد .  آيلو غرام في العام السابق10.8مقارنة بحوالي 

 28.8لو غرام في عمان، ونحو  آي72.8، وحوالي 2007 في عام آيلو غرام في موريتانيا 228 إذ بلغ حوالي ،العربية
  آيلوغرام في آل من اليمن وليبيا وقطر ومصر19.8 و6.5 تراوح هذا المتوسط بينقد و .آيلو غرام في المغرب

 .بقية الدول العربية آيلوغرام في 4دون  إلى ما تراجعفي حين  والبحرين، وتونس واإلمارات
 

ي واالستغالل األمثل لهذا المورد في ضعف االستثمار الموجه لهذا  تطوير اإلنتاج السمكواجهوتتمثل المعوقات التي ت
والنقص في العمالة المدربة والمتخصصة، وتدني حالة البنية   المتطورة في الصيد،التقنياتالنشاط، وضعف استخدام 

ساندة آالرافعات األساسية المرتبطة بالصيد آالموانئ الحديثة المؤهلة واآلمنة والتي تتوفر فيها آافة العناصر الم

                                                 
أما دول إقليم البحر األحمر . ، عمان، قطر، الكويت واليمنتشمل دول الخليج العربي وبحر العرب اإلمارات، البحرين، السعودية، العراق  )8(

  .والمحيط الهندي فتضم األردن، جيبوتي، السودان والصومال

).3/7(الملحق : المصدر   

ربية   الشــكل (2) :   تطور إنتاج األسـمـاك في الــدول الـعـ
للفترة 2000- 2007
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 باإلضافة إلى نقص المسوحات .بالوقود ومخازن التبريد والتخزينومصانع الثلج وورش الصيانة ومحطات التزود 
  . وضعف قنوات التمويل الميسرة لصغار الصيادين،المشترآة للموارد السمكية، وتدني خدمات التسويق

  

  العربية الزراعيةالتجارة
  

، في حين 2006في عام في المائة  14.3 بنسبة نموًا الزراعية العربية صادراتقيمة السجلت  :الصادرات الزراعية

 عجز الميزان التجاري الزراعي وبالمحصلة، فقد تحسن.  في المائة2.5 الزراعية العربية بنسبة واردات قيمة الارتفعت

 في  مليار دوالر25 نحو  إلى2005م  في عا مليار دوالر25.6  حواليمن هذا العجز فقد تراجع. 2006في عام العربي 

لواردات ل الصادرات الزراعية العربية وبذلك ارتفعت تغطية . في المائة2.1، أي بانخفاض بلغت نسبته 2006عام 

  ).3(والشكل ) 3(خالل هذه الفترة، الجدول رقم  في المائة 31.6 في المائة إلى 28.3 من الزراعية العربية
  

( مليار دوالر ) 

2006-20002006-2005
6.96.77.57.910.010.111.59.014.3 الصادرات 
29.526.328.729.239.835.736.63.72.5 الواردات 

-22.619.521.221.422.825.625.01.72.1 العجز  ( صافي الواردات ) 
23.325.726.126.930.528.331.6 نسبة الصادرات إلى الواردات   %

المصدر  : الملحق  ( 8/3) .

(2006 – 2000)

20002001200220032004

الجدول رقم (3)
الصادرات والواردات الزراعية العربية       
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).3/8(الملحق : المصدر   

الشــكل (3) :  الصــادرات والـــواردات الــزراعية العـربية
2006 -2000 للفترة
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  واألردن وتونسفي عائد الصادرات الزراعية العربية إلى زيادة الصادرات الزراعية لكل من سوريةويعود االرتفاع 

 في المائة من 63وقد مثلت الصادرات الزراعية لتونس والمغرب وسورية والسعودية ومصر مجتمعة حوالي . والمغرب

 ارتفاع أسعار السلع الزراعية العربية إلىاالرتفاع في الصادرات ويعزى . 2006الصادرات الزراعية العربية في عام 

  .)3/8(، الملحق في األسواق العالمية، وإزالة القيود المفروضة في الدول المستوردة على بعض الصادراتالزراعية 

  
، حيث سجل بعضها زيادة 2006تباين أداء الواردات الزراعية للدول العربية بشكل آبير في عام  :الواردات الزراعية

فقد ارتفعت قيمة الواردات الزراعية لكل من الكويت واألردن والصومال .  حقق بعضها األخرى تراجعًا ملموسًافي حين
ولم تتجاوز نسبة الزيادة في الواردات .  في المائة6.3 في المائة و17.8والسعودية والبحرين ومصر والعراق بين 

 في المائة، في حين لم تسجل قطر أي 3.4وتي والسودان الزراعية لكل من اإلمارات والجزائر وفلسطين ولبنان وجيب
وفي المقابل، فقد تراجعت قيمة الواردات الزراعية لكل من اليمن وعمان وسورية . نمو في وارداتها الزراعية

 السعودية وقد تصدرت .2006 في المائة في عام 2.8 في المائة و27.3وموريتانيا وتونس والمغرب وليبيا بين 
 في 56.9 وارداتها حوالي شكلتمارات قائمة الدول العربية المستوردة للمنتجات الزراعية، حيث ومصر واإلوالجزائر 

 .2006 في عام المائة من إجمالي الواردات الزراعية العربية
  

، وهي 2006 حققت ثالث دول عربية فقط فائضًا في ميزانها التجاري الزراعي في عام :صافي الواردات الزراعية 
وقد تباين العجز في .  مليون دوالر353 مليون دوالر و473ية وتونس وموريتانيا حيث تراوح هذا الفائض بين سور

.  مليون دوالر8,306 بواقع الميزان التجاري الزراعي من دولة إلى أخرى إال أن أآبرها قيمة آان في السعودية
 13.1 حوالي لدول الخليج العربيةمجلس التعاون ل  حسب المناطق، فقد بلغ صافي قيمة الواردات الزراعيةوبخصوص
 وفيما يتعلق . صافي الواردات الزراعية العربية في المائة من إجمالي قيمة52.4 نحو شكل، 2006 في عام مليار دوالر

 دوالر في 79 إلى 2005 دوالر في عام 82 فقد تراجع من ،الزراعية العربيةمتوسط نصيب الفرد من صافي الواردات ب
 في  الزراعية،وقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أعلى متوسط لنصيب الفرد من صافي الواردات. 2006م عا

  .)4 ( رقمجدولال حين سجلت مجموعة الدول ذات الموارد الزراعية أقل قيمة لهذا المتوسط، 
  

2000200620002006
9,7358,4744837 الدول العربية ذات الموارد الزراعية    (1)

9,66313,132330374 دول مجلس التعاون الخليجي   (2)
3,2063,2077065 الدول العربية األخرى  (3)

22,60425,0338179 إجمالي الدول العربية  

(2)  اإلمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر والكويت.
(3)  الصومال، جيبوتي، لبنان، ليبيا، موريتانيا، األردن وفلسطين,

المصدر  : الملحقان  ( 8/3)  و(8/2) .

صافي الواردات
( مليون دوالر ) 

متوسط نصيب الفرد من صافي     
الواردات( دوالر) 

الجدول رقم  (4)
صافي الواردات الزراعية العربية   

لعامي  2000 و2006

راق. (1)  تونس، الجزائر، مصر، المغرب، السودان، سورية والع
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  السلع الغذائية الرئيسيةالتجارة العربية في
  

لف هيكل الواردات من السلع الغذائية الرئيسية عن هيكل الصادرات من تلك تيخ :ئيةمن السلع الغذاالعربية الواردات 

 تتصدر ،المقابلفي  و. الزراعية العربيةالواردات قائمة الحبوب واأللبان واللحوم والزيوت والسكرالسلع، إذ تتصدر 

واردات من السلع الغذائية الرئيسية بلغت قيمة الوقد .  قائمة الصادرات الزراعية العربيةوالفواآه األسماك الخضار

، نظرًا الرتفاع معظم أسعار  في المائة من حيث القيمة1.6زيادة قدرها ب أي ،2006 في عام  مليار دوالر27حوالي 

وقد بقيت .  في المائة من حيث الكمية2.2 بنسبة ت الوارداتتراجعفي حين  السلع الغذائية في األسواق العالمية،

 في المائة 36.2حيث شكلت قيمة الواردات منها حوالي  السلع الغذائية المستوردة في صدارةالدقيق وعة الحبوب وممج

 من الحبوب والدقيق سجلت الواردات وقد .2006من إجمالي قيمة الواردات العربية من السلع الغذائية الرئيسية في عام 

 ةويعتبر القمح السلع. ة في المائة من حيث الكمي7.5ة سبوبن، 2006في عام  في المائة من حيث القيمة 4تراجعًا بنسبة 

 في المائة من إجمالي 43الرئيسية في مجموعة الحبوب من حيث األهمية النسبية حيث شكلت قيمة وارداته حوالي 

، الملحق  الواردات العربيةنصف حوالي  من القمحوتبلغ واردات مصر والجزائر والسعودية. 2006 في عام قيمتها

  ).4( والشكل )3/9(
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  ارتبط بانخفاض في قيمة بعض السلعالرئيسية الغذائية  من السلع االنخفاض في الكميات اإلجمالية للوارداتويالحظ أن

، في حين ارتبطت الزيادة  والبيض والبقوليات والفواآه واألغنام واللحوم والدقيق والبطاطس آالحبوب2006في عام 

وات واألبقار الخضرووالزيوت النباتية آالسكر ي الكميات المستوردة في بعض السلع الزراعية في القيمة بزيادة أيضًا ف

ومن جانب آخر فإن واردات الدول .  األسماكمنواآب االنخفاض في الكمية ارتفاع في القيمة المستوردة وقد . واأللبان

مة الواردات العالمية لبعض المنتجات إذ بلغت نحو زالت تمثل نسبة عالية من قيما  الرئيسيةالعربية من السلع الغذائية 

 في المائة 11 في المائة من السكر و9 في المائة من الحبوب و18، و2006 في عام  في المائة من األغنام والماعز60

 .  وتعتبر هذه النسب مرتفعة،من األلبان

الشـكل (4) :  هيكل الواردات العربية من السلع الغــذائية الرئيسية
في عام  2006

).3/9(الملحق : المصدر   
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 في المائة من حيث الكمية 10.4الغذائية بنسبة الصادرات العربية من السلع نمت : الصادرات العربية من السلع الغذائية

، التي تحتل المرآز األول في قائمة ك األسمامن الصادرات وقد سجلت. 2006 في عام  في المائة من حيث القيمة7و

في حين  ، في المائة من حيث القيمة4.7 من حيث الكمية وبنسبة 6.7 زيادة بنسبة ،الصادرات العربية من السلع الغذائية

آما شهدت .  في المائة من حيث القيمة1.3 في المائة من حيث الكمية وبنسبة 1.6الفواآه بنسبة رتفعت صادرات ا

الحبوب  صادرات اللحوم و قيمة، حيث ارتفعت2006في عام صادرات المجموعات السلعية األخرى تطورات متباينة 

 سجلت قيمة ،المقابلفي و.  في المائة7 في المائة و42.3بين   واألغنام والبقوليات والبذور الزيتية واأللبانوالدقيق

  . في المائة0.6و في المائة 27.4السكر واألبقار تراجعًا تراوح بين و  البيضالصادرات العربية من

  

 في المائة من 2.6سجلت الواردات السمكية ومنتجاتها في الدول العربية تراجعًا بنسبة  :الصادرات والواردات السمكية

وتستورد الدول العربية آميات متفاوته من . 2006 في عام  في المائة من حيث القيمة0.5لكمية، وزيادة بنسبة حيث ا

 19.3 وارداتها حوالي  قيمة السعودية مجموعة الدول العربية المستوردة لألسماك حيث بلغتحيث تصدرتاألسماك، 

 في المائة، واإلمارات بنسبة 19.2 مصر بنسبة تلتها ،2006 في عام في المائة من مجمل الواردات السمكية العربية

   ).3/10الملحق  (، في المائة12.2

  

 4.7 في المائة من حيث الكمية و6.7، فقد ارتفعت بنسبة  صادرات الدول العربية من األسماك ومنتجاتهاوعلى صعيد

نمو بصورة رئيسية إلى زيادة قيمة ويرجع هذا ال. 2006 في عام  مليون دوالر2,152 إلى في المائة من حيث القيمة

األسماك الصغيرة والمعلبة،  الصادرات من  المغرب وموريتانيا وعمان وتونس، نظرًا الرتفاع آميات آل منصادرات

وتتصدر المغرب وموريتانيا قائمة الدول العربية . وإزالة الحواجز أمام انسياب هذه السلعة إلى األسواق األوروبية

 في المائة من إجمالي عائدات الصادرات السمكية في الدول 66.1 صادراتها قيمة شكلت لألسماك، إذ المصدرة الرئيسية

 ، في المائة2.9و في المائة 2.4 زيادة بنسبة لهاتين الدولتينوقد سجلت قيمة الصادرات السمكية . 2006 في عام العربية

  . نظرًا الرتفاع األسعار العالمية لألسماك،على التوالي

  

 األسماك ومنتجاتها بالضآلة، إذ تصدر المغرب وموريتانيا أآثر من لتسم التبادل التجاري بين الدول العربية في مجاوي

 في المائة من إنتاجهما إلى الدول األوروبية، نظرًا النخفاض تكلفة نقل تلك السلعة إلى الدول األوروبية بالمقارنة مع 90

وتصدر معظم الدول العربية األسماك ذات القيمة . جنبية لها في األسواق العربيةالدول العربية، ومزاحمة المنتجات األ

 من األسماك في الدول العربية فردويبلغ استهالك ال. المرتفعة نسبيًا وتستورد األصناف ذات القيمة المنخفضة غالبًا

  .السنة على المستوى العالمي/ آغم16.5السنة مقابل / آغم11.4حوالي 

 

أي ، 2006في عام  مليار دوالر 18.1بلغت قيمة الفجوة الغذائية اإلجمالية للدول العربية حوالي   :ائي العربيالعجز الغذ

المتوسط  بلغ وقد. لسكر والزيوتا، نظرًا الستقرار أسعار بعض السلع الغذائية آالمائةفي  0.2بارتفاع طفيف قدره 

ة صل وتعتبر تطورات الفجوة الغذائية مح.2006 – 2000ل الفترة  مليار دوالر خال15.8 حوالي السنوي للفجوة الغذائية
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 اتجهت وقد. لمختلف السلع الغذائية) الصادرات ـ الواردات(للتطورات الحاصلة في اإلنتاج المحلي وصافي الواردات 

 عات السلعية الغذائية بمعدالت متباينة لغالبية المجمونحو االنخفاضالفجوة بين االحتياجات االستهالآية واإلنتاج المحلي 

 في بعض نظرًا لزيادة اإلنتاج  بالمائة6.4مجموعة الحبوب بنسبة  قيمة فجوة آل من تراجعت، حيث 2006في عام 

 والبطاطا ، بالمائة5.7 والبقوليات بنسبة ، بالمائة7.2 واللحوم بنسبة  والمغرب،ةالدول العربية وبصفة خاصة سوري

والزيوت  ، بالمائة49.8 زادت قيمة فجوة السكر بنسبة ،المقابلفي  و. بالمائة5.5بنسبة  والفواآه ، بالمائة47.9بنسبة 

 قيمة الفائض في األسماك وقد ارتفعت.  بالمائة4.7 والبيض بنسبة ، بالمائة5.5 بالمائة، واأللبان بنسبة 7.8 بنسبة

) 5(والجدول رقم ) 3/11(، الملحق 2006 في المائة، على التوالي، في عام 5.5و في المائة 7بنسبة والخضروات 

 ).5(والشكل 

  

مجموعة األسماك و تواجه عجزًا في آافة مجموعات الغذاء الرئيسية باستثناء تيتضح مما سبق أن الدول العربية ما زال

 . على التوالي ، مليون دوالر70 مليون دوالر و1,437  بلغ2006الخضار التي حققت فائضًا في عام 

  

2005 –  20002006 –  2006السلعة 2005 –  20002006 –  2006السلعة 

11.57.8الزيوت والشحوم -6.06.4 الحبوب والدقيق
5.5--الخضروات -7.46.2 ( القمح  ) 
-6.85.5الفواآه -47.9-8.5 البطاطا
-9.17.2اللحوم9.849.8 السكر  

7.95.5األلبان -5.7-1.0 البقوليات
المصدر  : الملحق  ( 3/ 11) .

الجدول رقم  (5)
نسب التغير في قيمة الفجوة الغذائية     
2000 – 2006 و 2005 – 2006

( نسب مئوية ) 
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).3/11(الملحق : المصدر   

الشـكل (5 ) :  تطور قيمة الفجوة الغذائية في الدول العربية 
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 2006لقد أدى التفاوت بين معدل نمو اإلنتاج الزراعي والطلب على السلع الزراعية في عام  :)9(ئياء الذاتي الغذااالآتف

 بالمائة 38.5  منعدد من السلع الغذائية الرئيسية حيث انخفضت تلك النسبة في السكرلتراجع نسب االآتفاء الذاتي إلى 

 في 70.9 في المائة إلى 71.4 وفي األلبان من ، بالمائة27.8ئة إلى  بالما28.1 وفي الزيوت من ، بالمائة33.5إلى 

 . المائة

  

 تلك النسبة ت حيث ارتفع،لعدد أآبر من السلع الغذائية الرئيسية طرأ تحسن على نسب االآتفاء الذاتي ،المقابلفي و

 بالمائة 32.4 والشعير من ، المائة في58 في المائة إلى 49.9 بالمائة، والقمح من 56.3 في المائة إلى 49.7لحبوب من ل

 آما حافظت بعض المحاصيل على مستويات . بالمائة81.3 في المائة إلى 80.9 واللحوم من ، في المائة41.6إلى 

 .البطاطا واألسماك اآتفاًء ذاتيًامرتفعة من االآتفاء الذاتي آالبيض والفواآه والخضار، في حين حققت 

  

ار الفجوة الغذائية في الوطن العربي لبعض السلع الزراعية الرئيسية آمجموعة الحبوب  استمرإلىلقد أدت عدة عوامل 

ويأتي في مقدمة هذه العوامل استمرار تزايد السكان بمعدالت تفوق معدالت الزيادة المتحققة في إنتاج . والزيوت والسكر

  . االستهالآيةالسلع الزراعية، وارتفاع مستويات الدخول الفردية، والتغير في األنماط 

                                                 
  . باالعتماد على الكميات، في حين تحتسب الفجوة الغذائية على أساس القيمة الغذائيتحتسب نسبة االآتفاء الذاتي  )9(
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