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 الفصل الثالث
 *القطاع الزراعي

 
 

 تمهيد
 

زراعة أحد القطاعات الهامة في معظم اقتصادات الدول العربية نظرًا لما توفره من فرص عمل لشريحة آبيرة           بر ال تعت

ية ومن سلع تستخدم آمدخالت للعديد من                        ية حاجات االستهالك الغذائ تجات تسهم في تلب ره من من ا توف من السكان وم

ية  زراعة العرب . الصناعات التحويل يازات   وتتصف ال ى األمطار وضآلة الح ية عل دول العرب ية ال ي غالب تمادها ف ية باع

ة    ية بصورة عام اليب الزراع ية األس ى بدائ تاج الزراعي باإلضافة إل تلزمات اإلن تخدام مس ن اس د م ا يح ية مم الزراع

 .وضعف الخدمات المساندة لتطوير أداء القطاع الزراعي

 

ة ناتج الزراعي باألسعار الجاري غ ال د بل ام وق ي ع ي 2001 ف نحو 79.3 حوال در ب زيادة تق يار دوالر، أي ب ي 0.4 مل  ف

 .2001-1990 في المائة خالل الفترة 2.6بينما حقق ذلك الناتج زيادة سنوية بنسبة . 2000المائة عن قيمته في عام 

 

 
 )1(الجدول رقم 

 تطور الناتج المحلي اإلجمالي والناتج الزراعي في الدول العربية
 

 )دوالرمليون ( 
 معدل النمو

(%) 
2000- 2001 

معدل النمو 
 (%)السنوي 

1990- 2001 
2001 2000 1999 1998 1990 

 

 الناتج المحلي اإلجمالي 479461 601287 644719 727445 711305 3.7 2.2-

 الناتج الزراعي 60115 79728 79877 79066 79351 2.6 0.4

  11.2 10.9 12.4 13.3 12.5 
ناتج ال بة ال ي نس زراع

ي    ناتج المحل ى ال إل
  (%)*اإلجمالي

 .النسبة إلى الناتج المحلي بسعر السوق *

 )3/1(الملحق : المصدر

 
 

 

                                                           
 .تم إعداد هذا الفصل بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية  *



   34

تفاوت نسبة الناتج الزراعي إلى الناتج المحلي اإلجمالي بشكل آبير فيما بين الدول العربية، إذ يحتل القطاع الزراعي     وت

دد من              يكل االقتصادي لع تقدمًا في اله زًا م ذي يحتل فيه المرآز األول حيث بلغت                 مرآ ثل السودان ال ية، م دول العرب  ال

ام        بته في ع ي    2001نس يه العراق بنسبة           38 حوال ة يل  في المائة وموريتانيا    24 في المائة ثم سورية بنسبة       32 في المائ

ة ومصر بنسبة          20بنسبة    ة    16 في المائ د تراوحت تلك النسبة بين       .  في المائ  في المائة في آل من     15 في المائة و   8وق

ر وتونس والمغرب واليمن          نان والجزائ وتنخفض تلك النسبة في الدول العربية ذات الموارد الزراعية المحدودة مثل           . لب

 . في المائة في السعودية5 في الكويت وحوالي 0.4دول مجلس التعاون الخليجي حيث تتراوح بين حوالي 

 

دول ا  ناتج الزراعي لل ن المالحظ أن ال ام وم ية سجل خالل ع رب  2001لعرب ثل المغ ة م رة دول ي عش ي اثنت ادة ف  زي

ر والسعودية وُعمان وسورية والسودان تراوحت بين           ويعود هذا التحسن إلى زيادة    .  في المائة  16 في المائة و   2والجزائ

رقعة الزراعية والتوسع في استخدام التقانة الزراعية وإلى تطبيق السياسات الزراعية التي تع           زز تحرير أسعار السلع ال

تثمار الزراعي باإلضافة إلى تحسن الظروف المناخية مقارنة بالعام                       ه في االس زيادة مداخالت وتشجيع القطاع الخاص ل

ر            دول آالمغرب والجزائ ناتج الزراعي في عدد آخر من الدول                     . الماضي في بعض ال ية أخرى، انخفض ال ومن ناح

ية هي تونس ومصر والعراق وليبيا           في المائة في 8 في المائة في تونس و0.4 واألردن حيث تراوح التراجع بين      العرب

 ).3/1(الملحق . ليبيا

 

ة أخرى، انخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي في عام                  285 في المائة فبلغ حوالي      2 بنحو   2001ومن جه

ك بسبب نمو السكان بمعدل تجاوز معدل نمو الناتج        ذا المتوسط بين الدول العربية إذ يتجاوز ألف ويتفاوت ه.  دوالر وذل

 دوالرًا  140وبين .  دوالرًا في لبنان والسعودية وليبيا واإلمارات644 دوالرًا و  344دوالر في العراق، آما يتراوح بين       

ه يقل عن               246و ن أن س، في حي ر ومصر وتون  دوالر في آل من جيبوتي 100 دوالرًا في المغرب والسودان والجزائ

 .ردن والكويت واليمن وموريتانيا والبحرينواأل

 
 الموارد الطبيعية

 

بلغ مساحة األراضي الكلية في الوطن العربي حوالي          أما مساحة األراضي القابلة للزراعة، فتبلغ .  مليون هكتار1402ت

تار، وال تتجاوز المساحة المستغلة منها زراعيًا أآثر من الثلث             197نحو    يون هك ك محدودية الموارد   وأهم أسباب ذل  .  مل

ية زيد من األراضي الزراع تغالل الم تاحة الس ية الم عة من األراضي . المائ احات واس نالك مس ر، أن ه ر بالذآ والجدي

دول العربية ال تستغل االستغالل األمثل وفي مقدمتها السودان ومصر والسعودية، حيث                      زراعة في بعض ال الصالحة لل

 .ية دورًا هامًا آمحددات في هذا الشأنتلعب االعتبارات التقنية واالقتصاد
 

 مليون هكتار 49.7 مليون هكتار، منها نحو   65 بنحو   2000وتقدر مساحة األراضي المستغلة في اإلنتاج الزراعي عام         

و   يًا ونح تها فعل ت زراع ة   15.2تم دون زراع ت آأراضي ب تار ترآ يون هك ور( مل تغالل) ب احة . دون اس ثل مس وتم

زرع ب   ي ت ي الت و   األراض مية نح يل الموس احة      89المحاص در مس زروعة، وتق ي الم احة األراض ن مس ة م ي المائ  ف
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زراعة المحاصيل المستديمة بنحو             تغلة ل وتبلغ مساحة األراضي الزراعية    .   مليون هكتار  7.2األراضي الزراعية المس

ى األمطار نحو                تها عل تمد في زراع ي يع يون هكتار، أي نحو       33الت ساحة األراضي التي تزرع    في المائة من م    57 مل

بلغ المروية حوالي                    ن أن مساحة األراضي الزراعية ت وتشير األرقام .  مليون هكتار9.5بالمحاصيل الموسمية، في حي

ام                     تغلة ع راجعًا في مساحة األراضي الزراعية المس نالك ت ى أن ه ام السابق بنسبة            2000إل ة مع الع  في  0.5 بالمقارن

راجع مس ة، وهي محصلة ت بة المائ مية بنس زراعة الموس تديمة 0.9احات ال زراعة المس احات ال ادة مس ة وزي ي المائ  ف

ة    3.4بنسبة    ة أخرى، انخفضت مساحة األراضي المتروآة بور بنسبة             .  في المائ  في المائة، آان معظمها    4.1ومن جه

 .في العراق والمغرب

 

ام              ة نظرًا النخفاض معدالت سقوط األمطار في  في المائ9.5 بنسبة 2000وسجلت مساحة المراعي انخفاضًا خالل ع

معظم الدول العربية التي تمتلك موارد رعوية باإلضافة إلى سوء الرعاية والرعي الجائر في البعض منها، وعدم تنظيم                  

ذه العوامل مجتمعة إلى انخفاض الكثافة الرعوية وتدهور معدالت االستفادة منها حيث ال تتعدى                   .  استغاللها  د أدت ه وق

رعوية  ال ة ال ابل   25حمول ية، مق دة حيوان ل وح تار لك الم و 75 هك ي الع تار ف ي   100 هك تقدمة ف دول الم ي ال تار ف  هك

رعوية في السعودية والصومال والسودان              .  المتوسط  تواجد نصف األراضي ال ولم تشهد مساحة الغابات أي تغير      .  وي

 مع األعوام السابقة يتبين أنها  2000لغابات في عام     مليون هكتار، وعند مقارنة مساحة ا      84.7يذآر حيث بلغت حوالي       

ر ألشجار الغابات الستخدامها في األغراض المنزلية وتغذية الحيوانات باإلضافة                       راجع مستمر نظرًا للقطع الجائ في ت

ات              ى عدم التوسع في زراعة األراضي الصالحة للغاب ثل مساحة الغابات في السودان حوالي   . إل   في المائة من69وتم

 .إجمالي مساحتها في الدول العربية

 

ا سبق أن استخدامات الموارد األرضية في الزراعة في الوطن العربي تتسم بالثبات النسبي نظرًا لمحدودية                    ويتضح مم

ية أخرى                      ية والظروف المناخية في دول عرب دول العرب وارد في بعض ال ك الم آما يالحظ أن هناك تزايدًا محدودًا      .  تل

بيًا في مس      زراعة المطرية الموسمية بالتقلب من عام آلخر نظرًا              نس نما تتصف مساحات ال تديمة بي احة األراضي المس

 .الرتباطها بالظروف المناخية

 
 الموارد المائية

 

ية الزراعية وأآثر عناصرها ندرة حيث تسود معظم الدول                           م محددات التنم ية أه دول العرب ية في ال وارد المائ تشكل الم

ناطق      ية م ا من أآثر مناطق العالم فقرًا في الموارد المائية إذ ال يتجاوز المعدل                     العرب ا أنه ة وصحراوية، آم يم جاف وأقال

ابل                    تر مكعب مق ياه ألف م رد من الم ى المستوى العالمي         7700السنوي لنصيب الف تر مكعب عل وتتوزع الموارد  .   م

ن األمطار السنوية، والمخزون الما            ية بي دول العرب ية في ال ي الجوفي الذي يتجدد سنويًا بمعدالت محدودة للغاية،  المائ ئ

دودة     يات مح ى آم ية، باإلضافة إل نطقة العرب ارج الم ن خ ا م ي معظمه ي تأت دودة الت ية السطحية المح تدفقات المائ وال

 .ومرتفعة التكاليف من المصادر غير التقليدية آالمياه المحالة والمعالجة
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در آميات األمطار السنوية في ا        20 في المائة منها على نحو       70، يتساقط حوالي    3 مليار م  2282لدول العربية بنحو    وتق

 في المائة من تلك األمطار على مناطق 7  ملم أو أآثر سنويًا، وتتساقط300في المائة من مساحة الدول العربية وبمعدل 

دل        ًا وبمع ثر جفاف م  200 -100أآ ظام، مما يعرض العديد من مناطق ويتصف سقوط األمطار بالتذبذب وعدم االنت        .   مل

ئة              تقرار البي تاج الزراعي ودخل السكان واس يات اإلن ى آم ر عل اف ويؤث تكررة من الجف زراعة المطرية لموجات م ال

 .بصفة عامة

 

ي                    ية بحوال دول العرب ية في ال تجددة السطحية والجوف ية الم وارد المائ در الم وتبلغ آمية المياه .   سنويًا3 مليار م268وتق

ي تستغل سنويًا لكافة األغراض بنحو        ال  في  88، ويقدر حجم المياه المستخدمة لألغراض الزراعية بنحو         3 مليار م  191ت

ة من جملة االستخدامات يليها االستخدامات المنزلية بنسبة          وتعتبر نسبة .   في المائة5 في المائة والصناعة بنسبة 7المائ

ياه لألغراض الزراعية مرتفعة         نسبيًا بالمقارنة مع الدول األخرى، نظرًا لإلسراف في استخدامات المياه في        استخدام الم

زراعة بسبب انتشار نظام الري السطحي ومحدودية استخدام نظم الري المتطورة التي تعمل على ترشيد وزيادة آفاءة               ال

يط والرش           ري بالتنق ثل ال ياه م  في 60 و50الدول العربية بين   وتتراوح آفاءة استخدام مياه الري في معظم        . استخدام الم

 .المائة

 

 مليار 7733، آما ويقدر مخزون الموارد المائية الجوفية بحوالي  3 مليار م  42وتقدر التغذية السنوية للمياه الجوفية بنحو       

د من مشروعات التوسع                                3م ية نظرًا إلنشاء العدي دول العرب ر في بعض ال ذا المخزون الستنزاف جائ د تعرض ه ، وق

ي حيث تم تجاوز معدالت التغذية السنوية مما نتج عنه جفاف العديد من اآلبار أو انخفاض منسوب المياه                  الزراعي    األفق

 .فيها أو زيادة ملوحة مياهها وتدهور نوعيتها

 

نحو                ية السطحية ب وارد المائ در المتوسط السنوي للم . ، يأتي أآثر من ثلثيها من خارج الحدود العربية        3 مليار م  205ويق

ث  ي              وتم يدي حوال ري السطحي التقل يها نظام ال ي يستخدم ف ة من مجموع   90ل مساحة األراضي الزراعية الت  في المائ

مساحة األراضي المروية في الدول العربية في حين يتم استخدام طرق الري الحديثة ذات الكفاءة العالية في عدد محدود                   

 .لرش والري الموضعي والسطحي المحسن بالليزرمن الدول العربية، وعلى نطاق ضيق، إذ يتمثل في الري با

 

زيادة الكميات المتاحة لألغراض الزراعية من خالل بناء السدود                            ية ل دول العرب بذلها ال ي ت ود الت رغم من الجه ى ال وعل

اض      م بانخف ية تتس دول العرب ي ال ية ف وارد المائ تخدامات الم اءة اس ار، إال أن آف ر اآلب ري وحف نوات ال زانات وق والخ

يات المستخدمة سنويًا من الموارد المائية السطحية والجوفية المتجددة المتاحة نحو                  مس  تجاوز الكم  في 70توياتها، إذ ال ت

 .المائة، األمر الذي يعود إلى اتساع نطاق الري السطحي التقليدي تدني مستوى التشغيل والصيانة لمنشآت الري

 

تها والح           ية وتنمي وارد المائ بر استغالل الم اءة استخدامها في مجال التوسع من القضايا التي            ويعت يها وتحسين آف اظ عل ف

ن الترآيز عليها في مجال التعاون العربي وذلك من خالل تحسين نظم وأساليب الري السطحي، وترشيد ضخ المياه               يتعي

ية والتوسع في التعاون المشترك فيما بين الدول العربية الستخدام ال                   ية الجوف تقانات الحديثة في ضخ من األحواض المائ
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ية الموارد المائية البديلة من المصادر غير التقليدية             ياه وتنم ية الم آما تعتبر المسوحات المشترآة لتقدير المخزون      . وتحل

بحوث المشترآة في مجال ترشيد استخدام المياه في الري وتقليل الفاقد                       ية في األحواض المشترآة وال ياه الجوف من الم

ع ون     اءة توزي ا من المجاالت الواسعة للتعاون العربي                   وآف ى آفاءته ام تصرفات المجاري والمحافظة عل ياه وأحك ل الم ق

ياه          ائد االقتصادي لوحدة الم ذا السياق أهمية دعم التنسيق والتعاون بين محطات      . للحد من انخفاض الع ي في ه ا تأت آم

بحوث الزراعية لرفع آفاءة قدراتها العلمية والعملية في مجال إ           دارة المياه ونقل نتائج البحوث وإدخال التقانات الحديثة    ال

 .المالئمة في إدارة مياه الري إلى حقول المزارعين

 
 العمالة في القطاع الزراعي

 

غ عام              د بل ية ق دول العرب ريف في ال ى أن عدد سكان ال تقديرات إل  مليون نسمة، أي نحو ثلث 92 حوالي 2000تشير ال

ويعود هذا النمو المتواضع إلى استمرار      .  في المائة بالمقارنة مع العام السابق      0.5طفيفة تبلغ   عدد السكان، وذلك بزيادة       

الهجرة من الريف إلى المدن نظرًا لضعف مستوى الخدمات األساسية من صحة وتعليم في القرى، باإلضافة إلى ضعف           

ائد من النشاطات االقتصادية األخرى              ة مع الع ائد الزراعي بالمقارن ويعاني عدد من الدول العربية من هذه الظاهرة     . الع

يانات المتاحة إلى انخفاض نسبة سكان الريف عام                في المائة   4.1 بالمقارنة مع العام السابق بنسبة       2000حيث تشير الب

نان، وبنسبة        ة في السعودية، وبنسبة         3.5في لب ر، وبنسبة      3 في المائ ة في الجزائ ة في ليبيا    2.7 في المائ ثم  في المائ

 . في المائة1.2العراق بنسبة 

 

ي        د استوعب القطاع الزراعي حوال ية عام        31.7وق ة الكل وى العامل ة من حجم الق  في 40، مقابل نحو 2000 في المائ

ة و   ة في عامي          35المائ تفاوت نسبة المشتغلين في القطاع الزراعي إلى عدد المشتغلين في           . 1995 و 1990 في المائ وت

ي عدد المشتغلين في آل من                     القطاعات االقتصادية      ذه النسبة نصف إجمال تجاوز ه ى أخرى، إذ ت ة إل األخرى من دول

 في المائة، 35.8 في المائة في المغرب وُعمان بنسبة 36الصومال والسودان وموريتانيا واليمن، وتزيد هذه النسبة عن      

ة    33.3ومصر بنسبة      دول العربية األخرى ف            .  في المائ ذه النسبة في ال ل ه  بالمائة وفي تونس 27.8تبلغ في سورية   وتق

ر بنسبة       في المائة في السعودية والعراق، و10 في المائة، و11أما في األردن، فتبلغ هذه النسبة .  في المائة24والجزائ

يا، و         6 ة في ليب ة في لبنان، وتتراوح بين           4 في المائ .  في المائة في آل من البحرين وقطر والكويت  1.3 و 1.0 في المائ

 ).2/13(ملحق ال

 

رى، إذ    اطات االقتصادية األخ ع النش ة م تويات األجور بالمقارن ي مس ية بتدن دول العرب ي ال ية ف ة الزراع م العمال وتتس

ن      ية بي دول العرب ي بعض ال امل الزراعي ف تراوح دخل الع امل في القطاعات غير   35 -20ي ة من دخل الع ي المائ  ف

اع         . الزراعية  ة بارتف ك العمال يز تل ا تتم بطالة المقنعة السيما في األنماط الزراعية المطرية غير المتطورة             آم  مستوى ال

ل البشري  دة العم ية لوح توى اإلنتاج اض مس ى انخف يًا، باإلضافة إل ية .  تقن ية العرب اءة االقتصادية الزراع بر الكف وتعت

 .منخفضة بالمقارنة مع المستويات العالمية حيث تمثل نحو ثلث مستوياتها
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الحـــــــبوب الخضروات الفواآه المحاصيل
السكرية

الدرنيات البذور
الزيتية

2000 
2001 

مليون طن

 لنباتياإلنتاج ا
 

ام     ي ع تاج النبات ق اإلن ادة بنسبة  2001حق بة    3.1 زي زيادة المساحة المحصولية بنس ة نظرًا ل ي المائ ة 5.2 ف .   في المائ
ثقل في اإلنتاج النباتي في الدول العربية حيث تحتل حوالي                      ثل مجموعة الحبوب مرآز ال  في المائة من إجمالي     71وتم

ود التحسن في       . المساحة المحصولية    دول، حيث ارتفع معدل               ويع ية في بعض ال ى الظروف المناخية الموات تاج إل اإلن
اع إنتاجها بنسبة                         ى ارتف ا أدى إل ية الزراعية الرئيسية لمجموعة الحبوب مم دول العرب  في 14.1سقوط األمطار في ال

 .المائة
 

ى أن معظم المحاصيل الزراعية سجلت زي                ي إل تاج النبات تقديرات الخاصة باإلن ، إذ سجل 2001ادة خالل عام وتشير ال
ادة بنسبة          تاج القمح زي ة نظرًا لزيادة متوسط الغلة بنسبة       30.1إن  في المائة والمساحة المحصولية بنسبة 13.4 في المائ

ة 14.7 ثل سورية والمغرب والسعودية     .   في المائ تجة للقمح م ية المن ية الرئيس دول العرب ي ال زيادة ف ك ال وترآزت تل
زرع ف       ي ي روياً  ومصر الت تاج الشعير زيادة ملحوظة بلغت حوالي   .  يها القمح م  في المائة نظرًا للتوسع 52.7وسجل إن

ية الرئيسية المنتجة له مثل المغرب والعراق وتونس مما ساهم           دول العرب تطورة في ال تقانة الم في زراعته واستخدام ال
ادة متوسط الغلة بنسبة          لمحاصيل األخرى تطورات متباينة إذ انخفض إنتاج       وسجلت ا .  في المائة تلك السنة    44.4في زي

ى تراجع الغلة بنسبة                        11.2األرز بنسبة     ا أدى إل الزم مم ري ال ة نظرًا النخفاض مستويات ال  في المائة 10.3 في المائ
 .وآان معظمها في مصر، في حين لم يحقق إنتاج الذرة الشامية والذرة الرفيعة أي تحسن يذآر

 
 )2(الجدول رقم 

 2001التغير في اإلنتاج الزراعي عام نسبة 
 2000مقارنة بعام 

 )نسب مئوية( 
المساحة  الغلة

 المحصولية
المساحة  الغلة السلعة اإلنتاج

 المحصولية
 السلعة اإلنتاج

 الحبوب 14.1 6.8 6.8 الخضار 1.5- 1.7- 0.1
 القمح 30.1 14.7 13.4 الفواآه 0.7- 0.8 1.4-
 الدرنيات 5.9- 19.9 21.5- األلياف 11.7- 0.3 12.0-
 البقوليات 8.4 0.7 7.6 المحاصيل السكرية 1.2 2.4 1.2-
 البذور الزيتية 5.2 0.1 5.1    

 ).3/3(الملحق : المصدر
 
 

ة  ي اع اصيل الزر لمح ا من  الزراعي  اج  اإلنت تطور   :(1) ل  ك لش
 ية الرئيسية

ة ال ل ال اف ل
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تاج مجموعة الدرنيات انخفاضًا عام            في 21.5 في المائة بالمقارنة نظرًا لتراجع الغلة بنسبة 5.9 بنسبة   2001وسجل إن

بب  ة بس ية    المائ دول العرب ي اجتاحت ال اف الت ات الصقيع والجف تها وموج ترة زراع ة خالل ف ياه الالزم رة الم ة وف قل

 في المائة من    9.3ومن ناحية أخرى، سجل إنتاج ومستوى غلة البذور الزيتية، التي تشغل حوالي             .  الرئيسية المنتجة لها  

ادة بنسبة         ة و  5.2المساحة المحصولية، زي ويمثل إنتاج سورية ومصر والسودان .  ئة على التوالي في الما5.1 في المائ

ي      ية            90مجتمعة حوال دول العرب تاج ال ة من إن ادة بنسبة      .  في المائ بقول زي تاج ال ة نظرًا لزيادة    8.4وسجل إن  في المائ

بة  ة بنس رتفعة والمقا 7.6متوسط الغل ية الم نة ذات اإلنتاج بذور المحس ة ال ي زراع راء التوسع ف ن ج ة م ي المائ ة  ف وم

ية وبصفة خاصة في مصر وسورية                   دول العرب ية والمناخية في ال ات والتي تتكيف مع الظروف البيئ لألمراض واآلف

 .والمغرب التي يمثل إنتاجها نحو ثلث إنتاج الدول العربية من البقول

 

روية تطورات متباينة خالل عام      صيل السكرية ، إذ سجلت المحا2000 بالمقارنة مع عام 2001وشهدت المحاصيل الم

بة  ادة بنس بة 1.2زي احة المحصولية بنس زيادة المس رًا ل ة نظ ي المائ ة2.4 ف ي المائ تاج مجموعة الخضروات .  ف ا إن أم

د تراجع بنسبة        ه، فق  1.7 في المائة على التوالي نظرًا النخفاض المساحة المحصولية بنسبة           0.7 في المائة و   1.5والفواآ

وتجدر اإلشارة إلى أن زيادة اإلنتاج النباتي قد .  في المائة في الفواآه   1.4غلة بنسبة   في المائة في الخضروات وتراجع ال      

ة نظرًا للتوسع في استخدام التقانات اإلنتاجية              ام من جراء تحسن الغل تحققت في بعض المحاصيل الزراعية خالل الع

اندة ل    ات المس تمام بالخدم تكاملة وااله ية الم زم التقن تخدام الح ثة واس ق           الحدي ية الملح وث تطبيق اد وبح ن إرش تاج م إلن

)3/3.( 

 
 اإلنتاج الحيواني

 

ية المواشي والدواجن في الدول العربية بالتنوع والتفاوت من حيث إدارتها ودرجة تطورها ومستوى تقنياتها           يز ترب تتم

ي        يرها البيئ ا االقتصادي وتأث بدوي وشبه البد           .  وعائده ن نظام الرعي ال تراوح بي وي، وبين نظم اإلنتاج الحديثة وهي ت

تجارية المتخصصة   دول        . الصناعية ال ى نطاق واسع في ال رًا عل زال منتش نقل ال ي ومن المالحظ أن نظام الرعي المت

ثًا عن الكأل والماء، مما يجعل من الصعب مراقبتها وحصرها، وتقييم                          يدة بح افات بع ان لمس تقل القطع ية، حيث تن العرب

تها    تاجها ورعاي ذا األسلوب الحيوانات لإلجهاد وبطء النمو وللمرض والنفوق والتي قد تصل معدالته إلى       وي. إن عرض ه

دورات الرعوية واستخدام نباتاتها                 ية وسوء استغاللها، وغياب ال ال المراعي الطبيع ى إهم يرة، عالوة عل مستويات آب

 .وشجيراتها آمصدر للوقود

 
ي ى نطاق واسع ترب ية عل دول العرب ي ال ية الصغيرةوتنتشر ف يازات العائل ي الح يوانات والدواجن ف ية . ة الح ومن ناح

ية    ال ترب ي مج ه ف ًا بأن دودًا علم زال مح ثف والحديث ال ي ير المتخصص والمك تاج الكب م اإلن تخدام نظ إن اس أخرى، ف

ير بشكل ملحوظ، خالل السنوات األخيرة محققًا نتائج اقتصادية ج                      تاج الكب د اتسع نمط اإلن يدة ومساهمًا في  الدواجن، فق

 .التخفيف من العجز في المنتجات الغذائية الحيوانية األخرى في المنطقة العربية
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ق اإلنتاج الحيواني عام         د حق  في  1.3 في المائة، إذ سجل عدد األبقار والجاموس زيادة بنسبة           4.5 زيادة بنسبة    2001وق

ثروة ا               ي نصف ال ذي يضم حوال ا في السودان ال ان معظمه ة آ ية من األبقار والجاموس المائ وسجل عدد األغنام .  لعرب

بة   ة بنس ادة ملحوظ ز زي ية    5.9والماع اليب الترب ور أس يطرية وتط ات الب توى الخدم ن مس ى تحس رجع إل ة ت ي المائ  ف

دول العربية المستخدمة من قبل القطاع الخاص                ثة في بعض ال ثار الحدي وقد نتج عن هذه التطورات تحقيق زيادة       . واإلآ

 ).3/4( في المائة على التوالي، الملحق 4 في المائة و3.5 في المائة والبيض بنسبة 6.2اج اللحوم بنسبة في إنت

 

رغم من بعض التحسن الذي تحقق في السنوات األخيرة في إنتاجية األبقار من اللحوم                          ى ال ه وعل ية أخرى، فإن ومن ناح

ا الزالت منخفضة بالم                ية، إال أنه دول العرب بان في ال ة مع الدول األخرى، إذ تمثل نحو ثلث مستوى اإلنتاجية           واألل قارن

تراليا و     تحدة ونحو                 19في اس ات الم ة من مستواها في الوالي ة من مستواها في أوروبا و    14 في المائ  في 35 في المائ

ة من مستواها في الدول النامية       دول العربية  ويعكس ذلك وجود فجوة تقنية وتخطيطية وتنظيمية واستثمارية بين ال         .  المائ

 .والدول األخرى

 
 اإلنتاج السمكي

 

يز الوطن العربي بموقعه الجغرافي الذي يوفر له تنوع مصادر ثروته السمكية حيث تحيط به المسطحات المائية من     يتم

ار العذبة ومزارع األسماك                 ياه األنه ر م ى توف ات، باإلضافة إل يع الجه  ويبلغ طول السواحل البحرية للدول العربية.  جم

و  نحو     23نح ي ب اري العرب رف الق احة الج در مس ا تق تر، آم يلو م ف آ ى    608 أل افة إل ربع باإلض تر م يلو م ف آ  أل

نحو          در ب ي تق ية الت ية الداخل تار  7المسطحات المائ يون هك وتتباين الدول العربية من حيث مواردها السمكية المتاحة .  مل

ة              ية الالزم ة والبشرية والفن ات المادي روتها السمكية      ومن حيث اإلمكان تثمار ث وقد حقق اإلنتاج السمكي في الدول      .  الس

ام  ية ع بة 2001العرب ادة بنس ي  4.8 زي غ حوال ة، وبل ي المائ ي 2 ف تاج العالم ن اإلن ة م ي المائ تاج .  ف ذا اإلن مل ه ويش

تجات الطازجة والمجمدة والمبردة والمعلبة ومسحوق السمك وزيت السمك ومنتجات القشريات والرخويا             ويعتبر . تالمن

ية الممكن استغاللها وأقل من ثلثي حجم المخزون السمكي                     ة اإلنتاج ي ثلث الطاق ثل حوال تاج منخفضًا حيث يم ذا اإلن ه

بحرية       ياه ال ي في الم بلغ متوسط استهالك الفرد من األسماك في الدول العربية في عام    . العرب  آغم 11 حوالي 2001وي

ابل    ى المستوى العالمي، آم       15مق م عل ا يتفاوت متوسط حصة الفرد من إنتاج األسماك في الدول العربية خالل العام              آغ

ي  يا حوال ي موريتان غ ف د بل ور فق ي 209المذآ م، وحوال ان و46 آغ ي عم م ف ارات و38 آغ ي اإلم م ف ي 32 آغ م ف  آغ

ي      ن  و        18المغرب حوال م في البحري م في مصر و       13 آغ م في تونس و       10 آغ غم في   آ 2 آغم في اليمن وحوالي      8 آغ

م في سورية والعراق           في المائة من    90ويمثل إنتاج الصيد البحري في الدول العربية حوالي         . السودان والصومال و آغ

يه الصيد من المزارع السمكية في المياه العذبة               تاج، يل ي اإلن  في  3(ثم مصائد المياه العذبة الطبيعية      )  في المائة  7(إجمال

 ).المائة

 

لبحري في الدول العربية التي تمتد مصائدها في منطقة المحيط األطلسي آالمغرب وموريتانيا إذ   وترتفع حصيلة الصيد ا   

ويعتبر إنتاج الدول العربية المطلة على البحر      .  في المائة من إنتاج الدول العربية      48 حوالي   2001بلغ إنتاجهما في عام     
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تاج األسم                  بية إلن ية النس ي من حيث األهم ام    المتوسط المصدر الثان تاجها ع غ إن يون طن، أي   2001اك إذ بل ي مل  حوال

 . في المائة من اإلنتاج السمكي اإلجمالي34 في المائة، ويمثل إنتاج هذه المجموعة حوالي 9.3بزيادة بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي وبحر العرب المصدر الثالث إلنتاج األسماك في الدول العرب            يج العرب بحري في الخل ثل حصيلة الصيد ال ية حيث وتم

ام          تاج ع ذا اإلن ثل ه ي    2001م ة    15.2 حوال بر الدول العربية التي تطل على البحر األحمر أقل استغالال           .  في المائ وتعت

 . في المائة من إنتاج الدول العربية2.8للمصائد البحرية المتاحة لها في هذه المنطقة، إذ يمثل إنتاجها حوالي 

 

ي بعض ا ادة ف تاج السمكي زي ق اإلن د حق ام وق ية ع دول العرب ن 2001ل زيادة بي ك ال ي 1.3 وتراوحت تل ة ف ي المائ  ف

رب و ي مصر12.2المغ راوح     .  ف ية وت دول العرب ن ال دد م ي ع راجعًا ف مكي ت تاج الس جل اإلن رى، س ية أخ ن ناح وم

 ).3/5( في المائة في عمان، الملحق 3.8 في المائة في الجزائر و0.8االنخفاض بين 

 

تزايدة على استغالل المصائد             ويعزى انخفاض معدالت ا       ى الضغوط الم ية إل دول العرب تاج السمكي في ال نمو في اإلن ل

ية          راض الزراع ية لألغ طحات المائ ن المس زاء م تقطاع أج ية واس طحات المائ تلوث المس لبية ل ار الس يدية، واآلث التقل

ية                   ى ضعف البن ية والزراعية باإلضافة إل ية وقصور إدارة المصائد الطبيع  األساسية الضرورية وعدم آفاءة       والعمران

زة      ى الوسائل التقليدية وعدم إدخال              . موانئ الصيد المجه تماد عل ة واالع ية المدرب ة الفن ك، نقص العمال ى ذل ويضاف إل

 .الميكنة والتقنيات الحديثة بشكل آاف وضعف نظم التسويق الداخلي وعدم االهتمام بالصناعات السمكية

 

ر اإل         م وسائل تطوي ثل أه تاج السمكي في التوسع في مشروعات المزارع السمكية ورفع آفاءتها اإلنتاجية، ومنح           وتتم ن

تزراع    يات االس تخدام تقن ك اس ال، وآذل ذا المج ي ه ثة ف اريع الحدي ة المش التسهيالت الضرورية للقطاع الخاص إلقام

ية إلدخال أصناف ذات إنتاجية                      بحوث التطبيق بحوث إلجراء ال ر محطات ال عالية، باإلضافة إلى تأهيل    السمكي وتطوي

 .وتدريب الكوادر البشرية العاملة في الصيد

1800

2000
2200

2400

2600
2800

3000

3200

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ألف طــن

 2001-1995 و1990تطور إنتاج األسماك في الدول العربية ): 2(الشكل 
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 الصادرات والواردات الزراعية
 

ام                  تقديرات ع ًا ل ية وفق واردات الزراعية العرب يمة ال ادة بنسبة      2000سجلت ق . 1999 في المائة مقارنة مع عام       11 زي

ية خالل            يمة الصادرات الزراعية العرب ة أخرى، سجلت ق ادة بنسبة    ومن جه ها زي ترة نفس  في المائة، ونظرًا 13.3الف

 مليار دوالر 20.4للحجم الكبير للواردات، فقد أدت تلك التطورات إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري الزراعي من           

ى    يار دوالر، وأصبحت الصادرات الزراعية العربية عام             22.5إل ة  تمثل حوالي ربع قيمة الواردات الزراعي      2000 مل

ية  ع العجز بنسبة         . العرب د ارتف ة و     2.9وق ة خالل الفترتين        4.9 في المائ  على  2000 -1995 و 1995 -1990 في المائ

 ).3(التوالي، الجدول رقم 

 
 )3(الجدول رقم 

 الصادرات والواردات الزراعية العربية
 

 )مليون دوالر( 
 البنــــد السنــــــــــة %معدل النمــــو 

1995- 2000 1990-1995 2000 1999 1995 1990  
 الصادرات 6088 5746 6661 7550 1.2 - 5.6
 الواردات 21438 23457 27069 30036 1.8 5.1
 الفجوة 15350 - 17711- 20408- 22486 - 2.9 4.9

 ).3/6(الملحق :  المصدر

 
 

ية، إذ حققت الصادرات دول العرب ن ال يما بي ية ف واردات الزراع ن الصادرات وال دول وتتباي ي مجموعة ال ية ف  الزراع
ًا خالل عام                 وًا ملحوظ ات التصديرية الزراعية نم ية ذات اإلمكان  بالمقارنة مع العام السابق، فسجلت قيمتها   2000العرب

ادة بنسبة      ة في تونس     15.6زي ة في المغرب و    7.8 في المائ ة في مصر    1.2 في المائ آما سجلت صادرات .  في المائ
 في 58.7ى زيادة إذ تضاعفت خمسة مرات في ليبيا، آما حققت تلك الصادرات زيادة بنسبة    بعض الدول العربية األخر    

ة في السعودية، وبنسبة          ة في اليمن   65.4المائ ومن جهة أخرى، سجلت الصادرات الزراعية لكل من سورية .  في المائ
 . في السودان54.1 في المائة في لبنان و4.9والسودان ولبنان واألردن والكويت تراجعًا تراوح بين 

 
ية، فقد ارتفعت في عام              واردات الزراعية العرب ا ال  194ففي السودان ارتفعت بنسبة .  في بعض الدول العربية 2000أم

ة، وفي تونس بنسبة         ة وفي المغرب بنسبة     45.3في المائ  في المائة وفي 8.9 في المائة واألردن بنسبة 14.1 في المائ
ة و  7.3العراق بنسبة      ر بنسبة     في المائ ة وفي اليمن بنسبة      3.6في الجزائ وانخفضت الواردات .  في المائة 2 في المائ

نان ومصر وموريتانيا، وتراوح االنخفاض            ن والسعودية وسورية والصومال ولب ارات والبحري الزراعية لكل من اإلم
ن  عودية و 1.7بي ي الس ة ف ي المائ يا32.7 ف ي موريتان ارا .  ف عودية ومصر واإلم ية وتتصدر الس دول العرب ة ال ت قائم

 . في المائة من إجمالي الواردات الزراعية العربية39المستوردة للمنتجات الزراعية حيث تشكل وارداتها حوالي 
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 9329 حوالي 2000ومن الجدير ذآره أن صافي قيمة الواردات الزراعية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ خالل عام   

يون دوالر، أ    ي    مل وبلغ صافي العجز   .  في المائة من إجمالي العجز في الميزان التجاري الزراعي العربي           41.5ي حوال

دول العربية ذات اإلمكانات الزراعية الكبيرة          في المائة من العجز     39.6 مليون دوالر أي حوالي      8915 حوالي   )1(في ال

تجاري الزراعي     يزان ال ي في الم تجاري الزرا  . الكل يزان ال ا الم وارد الزراعية المحدودة    أم دول ذات الم د )2(عي لل ، فق

غ        زًا بل ي        4242سجل عج يون دوالر، أي حوال يمة العجز في الوطن العربي، الملحق               18.9 مل ة من صافي ق  في المائ

)3/6.( 

 
 الواردات من السلع الغذائية الرئيسية

 

ية الرئيسية عام                 ية من السلع الغذائ دول العرب يمة واردات ال  مليار دوالر، أي بزيادة قدرها      19.7 حوالي   2000 بلغت ق

يمة          2.7 ة من حيث الق ك، فقد تراجعت بنسبة      .  في المائ هذا، وال تزال مجموعة .  في المائة من حيث الكمية0.7ومع ذل

ي  من حيث القيمة والكمية، وقد سجلت زيادة ف  2000الحبوب والدقيق تتصدر قائمة السلع الغذائية المستوردة خالل عام           

ام بنسبة        ك الع ى الرغم من بقاء الكميات المستوردة منها على ما هي عليه تقريباً                       8.9ذل يمة عل ة من حيث الق .  في المائ

ية                      بيًا في األسواق العالم يق نس اع أسعار الحبوب والدق ى ارتف ذا إل ود ه ثل واردات الدول العربية من الحبوب       . ويع وتم

ي  يق حوال ي ق 34والدق ن إجمال ة م ي المائ ية ف لع الغذائ ة  . يمة واردات الس ي مجموع ية ف لعة الرئيس ح الس بر القم ويعت

ام   ه ع يمة واردات كلت ق بية حيث ش ية النس ث األهم ن حي ي 2000الحبوب م ي40 حوال ن اإلجمال ة م ي المائ بلغ .  ف وت

ر وسورية والسعودية حوالي ثلثي الواردات العربية     ل العربية من هذا، وقد سجلت واردات الدو. واردات مصر والجزائ

ام      ادة بنسبة   2000القمح في ع اع األسعار عالميًا وتراجعًا بنسبة         5 زي يمة بسبب ارتف ة من حيث الق  في 0.5 في المائ

                                                           
 . العراق، مصر والمغربتونس، الجزائر، السودان، سورية،: تشمل (1)
 .الصومال، لبنان، ليبيا، موريتانيا، اليمن، األردن وجيبوتي: تشمل (2)
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ية  ة من حيث الكم ي . المائ راق حوال ر والمغرب والع ثل واردات مصر والجزائ دول 64وتم ة من واردات ال ي المائ  ف

 ).3/7(العربية، الملحق 

 

وار      د سجلت ال  11.7(دات من مجموعة األلبان ومنتجاتها، التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة استيراد السلع الغذائية             وق

ة ي المائ بة )ف ادة بنس بة  6.2، زي يمة وبنس ث الق ن حي ة م ي المائ يات 4.2 ف ث الكم ن حي ة م ي المائ ثل واردات .  ف وتم

ي       في 9في المائة ثم سورية بنسبة 18ن تليها الجزائر بنسبة  في المائة من الواردات العربية من األلبا      20السعودية حوال

 .المائة

 

ية للواردات                   يمة اإلجمال وقد سجلت واردات الدول العربية     ).  في المائة  8.3(وتحتل اللحوم المرآز الثالث من حيث الق

ام          ادة في ع نها زي يمة وبنسبة              6.7 بنسبة    2000م ة من حيث الق ة من حيث ا     5.7 في المائ هذا، وقد . لكميات في المائ

 في المائة على التوالي نظرًا للتوسع في إقامة 6 في المائة و13.2انخفضت الواردات العربية من األبقار واألغنام بنسبة   

ية                دول العرب ية المواشي في عدد من ال ي           . مشاريع ترب ارات ومصر حوال  في المائة من    64وتستورد السعودية واإلم

 .الواردات العربية من اللحوم

 
 )4(الجدول رقم 

 نسبة التغير في الواردات من السلع الغذائية الرئيسية
1999- 2000 

 )نسبة مئوية( 
 السلعة الكمية القيمة السلعة الكمية القيمة

 الحبوب 0.3 - 8.9 أبقار 0.8 - 13.2 -
 سكر خام 13.5 - 10.7 - أغنام 2.3 6.0 -

 بقوليات 25.6 21.7 لحوم 5.7 6.7
 بذور زيتية 12.7 9.9 نألبا 4.2 6.2

 زيوت نباتية 20.4 - 9.3 - بيض 3.2 - 4.1 -
 الفواآه 10.2 4.7   

 )3/7(الملحق : المصدر 

 
او والتبغ حوالي                  ن والكاآ واردات من مجموعة الشاي والب ثل ال  في المائة من القيمة اإلجمالية للواردات الغذائية،      8وتم

تها   ث أهمي ن حي رابع م ز ال تل المرآ ي تح ية  وه دول العرب ي ال ية ف واردات الغذائ ي ال ن إجمال بية م جلت .  النس د س وق
ذه المجموعة انخفاضًاعام            واردات من ه  في المائة من حيث     1.3 في المائة من حيث القيمة وبنسبة        2.2 بنسبة   2000ال

ية  واق العالم ي األس ن ف عار الب ي أس اد ف تراجع الح ى ال ك إل ود ذل ية ويع عودية وم. الكم دول وتتصدر الس ة ال صر قائم
 . في المائة من الواردات العربية لهذه المجموعة55العربية المستوردة لها حيث تمثل وارداتهما حوالي 

 
يمة في عام                                ية المستوردة من حيث الق لعية الغذائ ية المرآز الخامس في ترتيب المجموعات الس زيوت النبات وتحتل ال

ي 2000 ا حوال ثل وارداته ث تم ي المائ7.5، حي ية ف واردات الغذائ ي ال ن إجمال نها  . ة م واردات م جلت ال د س ذا، وق ه
األمر الذي يعود   .  في المائة من حيث الكمية     20.4 في المائة من حيث القيمة وبنسبة        9.3 بنسبة   2000انخفاضَا في عام     
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ذه المجموعة                ية من ه دول العرب تاج ال ى تطور إن ترآز الواردات من هذه المجموعة في آل من مص   . إل ر والسعودية وت
 .حيث تمثل وارداتهما حوالي ثلث قيمة الواردات العربية من الزيوت

 

ية من السكر في عام                دول العرب ثل واردات ال  في المائة من الواردات الغذائية العربية، وهي تحتل         6 حوالي   2000وتم

واردات ا                  ة ال يمة في قائم ية والمرآز السادس من حيث الق وقد . لعربية من السلع الغذائيةالمرآز الثالث من حيث الكم

ام بنسبة                  ك الع راجعًا في ذل نها ت واردات م ة من حيث القيمة وبنسبة           10.7سجلت ال  في المائة من حيث     13.5 في المائ

ية  تها السودان ومصر، وانخفاض أسعار                    . الكم ية وفي مقدم دول العرب تاج السكر في بعض ال ادة إن ى زي ك إل ود ذل ويع

ا ساه        يًا مم وتعتبر السعودية والجزائر وسورية والعراق في مقدمة الدول        . م في انخفاض آلفة هذه الواردات     السكر عالم

ام   ا ع ث بلغت وارداته كر حي توردة للس ية المس ي 2000العرب ن  75 حوال ية م واردات العرب ي ال ن إجمال ة م ي المائ  ف

 .السكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي ه حوال ة الفواآ ن مجموع ية م دول العرب ية5.6 وتشكل واردات ال ية العرب واردات الغذائ يمة ال ن ق ة م ي المائ د .  ف وق

ام                ادة ع ذه المجموعة زي واردات من ه  في المائة من حيث القيمة والكمية 10.2 في المائة و4.7 بنسبة   2000سجلت ال

ي ى التوال بة    .  عل ادة بنس ها زي ترة نفس الل الف ن الخضروات خ واردات م جلت ال يمة  4.7وس ث الق ن حي ة م ي المائ  ف

راجعًا بنسبة      ية          1.6وت ة من حيث الكم ية من البقول زيادة بنسبة                .  في المائ واردات العرب ية أخرى، سجلت ال ومن ناح

يمة وبنسبة             21.7 ة من حيث الق وتمثل واردات الجزائر من الدرنيات حوالي .  في المائة من حيث الكمية    25.6 في المائ

 .ثلث الواردات العربية

 
تعلق بالصادرات        يما ي ا ف  في المائة من حيث  17.3 بنسبة   2000 من السلع الغذائية العربية، فقد سجلت انخفاضَا عام            أم

يمة وبنسبة      ة من حيث الكمية      13.1الق ويعود هذا التراجع إلى انخفاض الصادرات من بعض السلع الزراعية .  في المائ
نها بنسبة                   ي انخفضت الصادرات م ية الت زيوت النبات تها ال ة من حيث القيمة وبنسبة     في ا 15.5وفي مقدم  في 9.8لمائ

ية، والخضروات بنسبة              ة من حيث الكم ة من حيث القيمة وبنسبة            24.6المائ  في المائة من حيث الكمية،    1.7 في المائ

 2000هيكل الواردات العربية من السلع الغذائية الرئيسية ): 4(الشكل 

األلبان ومنتجاتها
%12

أخرى
%23 الحـبوب والبقوليات

%36

سكر خام
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لحوم
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ه بنسبة      يمة وبنسبة              31.9والفواآ ة من حيث الق آما سجلت األسماك تراجعًا .  في المائة من حيث الكمية 31.1 في المائ
 . في المائة من حيث الكمية22.7 المائة من حيث القيمة وبنسبة  في31.3بنسبة 

 
ة أخرى، سجلت قيمة الصادرات العربية من الحبوب والبذور الزيتية واألبقار واللحوم واأللبان والبيض زيادة                    ومن جه

ام      ن      2000خالل ع ة في الحبوب و        5.4 تراوحت بي ة في البيض    25 في المائ ى   .  في المائ  أن عددًا وتجدر اإلشارة إل
ية يساهم في صادرات السلع الغذائية باستثناء الخضروات والفواآه واألسماك حيث يزيد عدد           دول العرب محدودًا من ال

ا        ية المصدرة له دول العرب د تمثلت الصادرات العربية من األسماك والفواآه حوالي ثلث قيمة الصادرات الغذائية        .  ال وق
ام      ية ع ن مثلت الص       2000العرب ادرات من الحبوب والزيوت والخضروات واألغنام والماعز حوالي ثلثًا آخر،          ، في حي

 ).3/8(الملحق
 

 الفجوة الغذائية
 

تفاوت بين معدل نمو اإلنتاج الزراعي والطلب على السلع الغذائية الزراعية في الدول العربية إلى فجوة                  أدى استمرار ال
ية في معظم السلع بلغت قيمتها في عام           1999 مليار دوالر عام  12 مليار دوالر مقابل حوالي      13.5الي   حو 2000غذائ

ادة سنوية بلغت           حوالي 1995 -1990 في المائة في حين بلغ متوسط قيمة تلك الفجوة خالل الفترة            12.5، أي بنسبة زي
يار دوالر   10.9 سواق العالمية من ومن المالحظ أن قيمة الفجوة في تذبذب نظرًا لتقلبات أسعار السلع الغذائية في األ   .  مل

ية أخرى                      ية من ناح دول العرب تاج الزراعي والحيواني في ال ذب اإلن ية، وتذب د مثلت قيمة الفجوة في مجموعة        . ناح وق
ام      ي    2000الحبوب ع ية                47.2 حوال ية العرب يمة الفجوة الغذائ ي ق ة من إجمال ي القمح من حيث األهمية       .  في المائ ويأت

ة سلع الحبوب ذات             بية في مقدم ي          النس ثل حوال رتفعة، إذ تم ة من قيمة فجوة مجموعة الحبوب           45الفجوة الم  في المائ
ة من القيمة اإلجمالية للفجوة الغذائية          21.2ونحو    وتحتل األلبان ومنتجاتها المرتبة الثانية من حيث الترتيب إذ   .  في المائ

ي          يها حوال ثل الفجوة ف  في المائة والسكر 11.3ة يليها اللحوم بنسبة  في المائة من إجمالي الفجوة الغذائية العربي       16.3تم
 ).3/9( في المائة، الملحق 7.6 في المائة والزيوت بنسبة 8.8بنسبة 

 
ادة عام                  د سجلت زي ذه الفجوة ق  في 9 في معظم المجموعات المحصولية، حيث زادت بنسبة        2000ومن المالحظ أن ه

ومن جانب آخر، .  في المائة في اللحوم واأللبان    6القمح، وبنسبة    في المائة في     13.5المائة في الحبوب والدقيق، وبنسبة      
يمة الفجوة في األسماك بنسبة              في المائة  8.3 في المائة والبيض بنسبة      10.9 في المائة والسكر بنسبة      62.8انخفضت ق

زيوت بنسبة      ة    0.7وال إن من الم            .  في المائ ه ف ية للخضروات والفواآ ا بالنسبة لحجم الفجوة الغذائ الحظ ارتفاعه إلى أم
 .أآثر من مرتين ونصف
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يما بينها من حيث قيمة الفجوة وتطورها خالل عام                  ية ف دول العرب ن ال فقد ارتفعت قيمة الفجوة الغذائية في    . 2000وتتباي

تها سورية حيث ارتفعت قيمة الفجوة فيها بنسبة                   ية في مقدم دول العرب  في 70سبة  في المائة تليها ليبيا بن79عدد من ال

ارات بنسبة         م اإلم ة ث وسجلت الفجوة زيادة طفيفة في عدد آخر من .  في المائة10.2 في المائة والسعودية بنسبة    11المائ

ن           ية شمل الكويت واألردن والبحري دول العرب يمة الفجوة في آل من الجزائر ولبنان                  . ال ة أخرى، تراجعت ق ومن جه

يا بنسبة      ة و     15.6وموريتان ة و     6.7 في المائ ي، في حين لم يحدث لتلك الفجوة أي                 34.9في المائ ى التوال ة عل  في المائ

 .تغير يذآر في مصر وقطر وُعمان

 
 االآتفاء الذاتي الغذائي

 

ام          تاج الزراعي ع  3.5 في المائة، بينما بلغ نمو الطلب على السلع الزراعية حوالي         1 انخفاضًا بنسبة      2000سجل اإلن

ة  ذا ال . في المائ د أدى ه ي      وق تها الحبوب، الت ي مقدم ية ف دد من السلع الغذائ ي لع تفاء الذات راجع نسبة االآ ى ت تفاوت إل

ن    يها م تفاء ف بة االآ ى  50انخفضت نس ة إل ي المائ ن   49 ف ح م ة، والقم ي المائ ى  50 ف ة إل ي المائ ة،  48 ف ي المائ  ف

يات من      ى        68والبقول ة إل ومن ناحية أخرى، .  في المائة27.9إلى  في المائة 32.8 في المائة، والشعير من     62 في المائ

زيوت من              تفاء في ال  في  38 في المائة إلى     33 في المائة والسكر من      51 في المائة إلى حوالي      43.6ارتفعت نسبة االآ

ة  تفاء الذاتي، وأن انخفضت قليال خالل ذلك العام                   . المائ رتفعة من االآ ى مستويات م ا حافظت بعض المحاصيل عل آم

 .ض والخضروات واألسماكآاللحوم والبي

 

زًا في معظم سلع الغذاء الرئيسية، وذلك على الرغم من الجهود                    زال تواجه عج ية الت دول العرب ا سبق أن ال ويتضح مم

زراعة      تطوير ال بذولة ل إن من الممكن القول أن القطاع الزراعي اليزال يغلب عليه ضعف األداء            . الم ة، ف وبصورة عام

ة وال ير الكفاي ام بمعاي يالع تطور التقن تويات ال ية، ومس اءة اإلنتاج ي . كف تثمارات ف ادة االس ة زي وتتطلب المعالجة الفعال

ات الزراعة والري الحديث، واإلدارة الكفؤة الستخدام الموارد المائية           اليب تقان يق ألس تطوير والتطب مجاالت البحث وال

 . من الهدرالمتاحة، واتباع األساليب المتطورة لتنمية تلك الموارد وحمايتها

 
 اإلصالح االقتصادي والخصخصة في القطاع الزراعي

 

رامج التكيف الهيكلي واإلصالح االقتصادي في القطاع الزراعي أولوية متقدمة في عدد من الدول العربية منها                احتلت ب

ن خالل ال   ي م نمو الحقيق دالت ال ين مع نها لتحس عيًا م يا س ر وموريتان رب تونس الجزائ ى مصر األردن المغ ب عل تغل

نات جراء السياسات اإلنمائية الزراعية التي طبقت والتي ارتكزت بشكل          بعينات والثماني تها في الس ي واجه المشاآل الت

ن المشكالت        د م تراآم العدي لبي ب ر س ان له أث ا آ ي، مم تدخل الحكوم يه وال زي، والتوج يط المرآ ى التخط أساسي عل

 .االقتصادية الداخلية والخارجية
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د آان م    ن بين المحاور الرئيسية في برامج اإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي في القطاع الزراعي تلك التوجهات          وق

ا في العديد من األنشطة اإلنتاجية والخدمية، وتحرير                    ة والحد من تدخله دور المباشر للدول ى تقليص ال ي رآزت عل الت

تجات الزراع          ع الدعم عن المن تلزماته ورف تاج ومس ية والتخفيف من نظم التحكم في توجيه الموارد الزراعية أسعار اإلن

ؤوليات    ي مس ام القطاع الخاص لتول ال أم اح المج يات السوق وإفس ى آل تماد عل باري للمحاصيل، واالع ليم اإلج والتس

تثمار والتسويق واإلدارة     ا أو آما تضمنت تلك البرامج أهدافًا تتعلق بحل المؤسسات والشرآات الحكومية وتصفيته        . االس

ة على وضع               ادة إدارة القطاع الزراعي للقطاع الخاص، واقتصار دور الدول راحل، وإع ى م يعها للقطاع الخاص عل ب

 .الخطط التأشيرية والمساهمة في برامج التنمية وتنفيذ البنية األساسية الالزمة لتطوير القطاع

 

دول العربية في خصخصة القطاع العام الزراعي معوقات منها             صعوبة تقييم األصول وضعف أدائها المالي      وواجهت ال

درة مؤسسات التمويل الزراعي على القيام بهذا الدور بعد تقليص دور              ة للقطاع الخاص، وعدم ق ا غير جاذب ا جعله مم

ى ضيق اإلطار الزمني الذي وضعته آثير من الدول العربية لتنفيذ برامج الخصخصة          ة، باإلضافة إل آما واجهت . الدول

دول العر   يام الهياآل البديلة لمؤسسات القطاع                       ال ا عطل ق ية مم ألوراق المال دام سوق ل ثل ضعف أو انع ية صعوبات م ب

ًا حرم المزارعين في المناطق النائية من الخدمات الزراعية التي آانت تقدمها                           راغًا إداري أ ف ا أنش د تصفيتها مم ام بع الع

ك المؤسسات من تسويق وتصدير واستيراد، إلى جانب            م تل  ضعف إمكانات القطاع الخاص المالية وعدم قدرتها على         له

يد     يد بمواع دم التق ود الشراء وع يذ شروط عق تزامه بتنف دم ال ي ع يع، وبالتال ة المعروضة للب تيعاب المؤسسات العام اس

يذ تاج الزراعي   . التنف يف اإلن عار مدخالت وتكال ي أس اع ملحوظ ف ى ارتف ذي أدى إل ي وال م الحكوم اء الدع ك إلغ  وآذل

 .وبالتالي أسعار السلع الزراعية

 

د آان للخصخصة آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية وسلبية على األداء االقتصادي بوجه عام والزراعي بوجه خاص                  وق

يق معدالت نمو                                  ى تحق ي وفي بعض الحاالت إل تعديالت في الجانب اإليجاب ك ال د أدت تل ية، فق دول العرب في بعض ال

ناتج الز       رتفعة في ال ي تخفيض العجز في موازين المدفوعات         م تجاري، وبالتال راعي والمساهمة في تخفيض العجز ال

ام للمعيشة، وخفض معدالت التضخم             ع المستوى الع ك المساهمة في رف آما ساهمت الخصخصة في القطاع في . وآذل

اد                          زايد حجم األنشطة في القطاع الريفي غير الزراعي وزي زراعة وت ن بال ع دخول العاملي ة الطلب على المنتجات     رف

ي والمؤسسي في مجاالت البحث واإلرشاد والتدريب، باإلضافة إلى االهتمام                    تطوير التقن يًا، وال يًا وخارج الزراعية محل

 .بالنشاط التسويقي، وترشيد استخدام الموارد الزراعية وتوجيهها نحو أفضل استخداماتها وزيادة إنتاجية الموارد المائية

 

ض  رت بع د تأث ي وق ة ف م العمال اض حج ي وانخف تاج الزراع تلزمات اإلن عار مس اع أس ن ارتف تمع م رائح المج ش

بطالة واتساع دائرة الفقر                    ادة معدالت ال ي زي ي تمت خصخصتها، وبالتال وآان صغار المزارعين في    . المشروعات الت

ن الفئات األآثر تعرضًا لتلك                      زراعة المطرية من بي يدية وال تاج التقل اط اإلن وما من شك فإن مثل  . اآلثار السلبية ظل أنم

ي تواآب تطبيق برامج التحرير والخصخصة في القطاع على المدى القصير يمكن استيعابها                    لبية الت تطورات الس ذه ال ه

 .على المدى الطويل من خالل زيادة الكفاءة اإلنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع
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 الزراعة والتقانة الحديثة
 

تقانة الح      بر ال ثة ألثرها البالغ في مستقبل البشرية بصورة عامة، وفي مجال                تعت تطورات الحدي م ال يوية الزراعية من أه

تاج الزراعي بصورة خاصة          زراعة واإلن وتشمل تطبيقات التقانة الحيوية هندسة المورثات والجينات وإعادة ترآيب   . ال

نووي  امض ال زيمات،  DNAالح ات واإلن يريا والفيروس تخدام البكت ة  ، واس ثار وزراع ية، وإآ جة النبات ة األنس وزراع

 .األجنة الحيوانية لحيوانات المزرعة وغيرها، وآذلك معالجة ونقل الشفرات الوراثية في الحيوانات

 

يق تطورات نوعية شملت رصد العوامل المناخية                           دول الصناعية في تحق يقاتها في ال ثة وتطب تقانة الحدي د ساهمت ال وق

وارد األر ية والم ن المحاصيل، والتصنيع   والبيئ ظ وتخزي يات حف ي، وعمل تاج الزراع تلزمات اإلن ية، ومس ضية والمائ

يرة والصغيرة          زارع الكب وقد ساهمت التقانة الحيوية الحديثة أيضًا في تقديم اآلليات الالزمة          . والتسويق وطرق إدارة الم

ين اإلنتا    ية بتحس وق الحاصالت الزراع ي س ديدة ف ة الش الم المنافس ول ع تجة،   لدخ دة المن يف الوح يض تكال ية وتخف ج

ية  وارد الوراث تخدام الم ظ واس ين وحف ى تحس م  . باإلضافة إل يماوية أه تقانات الك ب ال ى جان يوية إل تقانات الح وتشكل ال

ير في المساحات المزروعة ببعض المحاصيل                    دة، حيث أمكن التوسع الكب ثورة الخضراء الجدي ا يعرف بال ات م مكون

 .راثيًا لمقاومة بعض أنواع الحشرات الضارةالزراعية المعدلة و

 

تقانات البدائية إلى جانب الحديثة في نفس الوقت، حيث يسود األول في                 ي باستخدامه لل ويتصف القطاع الزراعي العرب

ي في الجزء المتطور من القطاع وهو األآثر               ن ينتشر الثان ية، في حي دول العرب يدي في معظم ال القطاع الزراعي التقل

وار بيًام نه األضيق نس دول  . دًا ولك ي ال يقاتها ف كالها وتطب ة أش ثة بكاف تقانات الحدي تخدام ال إن اس وم، ف ه العم ى وج وعل

زال محدودًا نسبيًا، وتوضح ذلك نسبة استخدام اآلالت الزراعية والوسائل الحديثة في اإلنتاج الزراعي الكلي      ية الي العرب

 .ةوالذي يعتمد في معظمه على الزراعة المطري

 

د استطاعت بعض الدول العربية تحقيق إنجازات متواضعة في مجاالت التحكم بالمورثات الجينية وتصميم واستنباط                  وق

ية للوحدة من الموارد الزراعية وبخاصة األرض                           ية من اإلنتاج ا مستويات عال ية محسنة تحقق من خالله سالالت نبات

ياه بات. والم ل خصائص الن ن تعدي االت أخرى أمك ي ح ة األرض، وف رات زراع دد م ادة ع ي النضج وزي ير ف ات للتبك

تخدام  ية، أو اس ربة ملح ة وذات ت ناطق جاف ي م تها ف اف إلتاحة الفرصة لزراع ة للملوحة أو الجف باتات مقاوم تاج ن وإن

ري، وتطوير نباتات مقاومة للحشرات وغيرها من األمراض                             ياه ال ي من م يز ملحي عال ياه أو بترآ ل من الم ر أق مقادي

 .لتي تصيب النباتات، أو نباتات مقاومة لمبيدات الحشائشا

 

دول العربية إنجازات في مجال إنتاج بعض هذه التقانات الصناعية، حيث أمكن توليد                      ومن جانب آخر، حققت بعض ال

م في مصر والعراق وتونس والمغرب والسعودية من إنتاج خا                         ذي ت ثل ال يًا، م تقانة المناسبة محل تاج ال مات وتصنيع وإن

تاج بعض األدوات واآلالت الزراعية وتجهيزات الري وصناعة أو تجميع الجرارات                     يماوية، وإن تجات األسمدة الك ومن
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ية  ورية (الزراع راق ومصر وس ر والع ي الجزائ ن المحاصيل   ) ف دد م نة لع ثار بعض السالالت المحس تنباط وإآ واس

 .الرئيسية مثل القطن والقمح والشعير

 

يقات استخدا      ا تطب إذ باإلمكان توظيف . مات تقانة االستشعار عن بعد في الزراعة فال زالت محدودة في الدول العربية           أم

وارد األرضية                              ية وحصر الم يرات البيئ تابعة التغ زراعة من خالل رصد العوامل المناخية وم تطوير ال ذه الوسائل ل ه

بع التغيير في الغطاء النباتي من خال            ية، وتت ية السطحية والجوف ل التصوير الجوي آما يجري في الدول المتقدمة، والمائ

تداد التصحر والمساحات التي يسودها الجفاف والملوحة عمومًا، واالآتشاف المبكر لمستوى                     ك رصد حرآة أو ام وآذل

يزر في عمليات تسوية التربة لرفع آفاءة طرق الري                       . الفيضانات  ة أيضا استخدام أشعة الل ثة الهام تقانات الحدي ومن ال

 .تقليدية، وفي تطوير التلقيح الصناعي بفرز النطف المذآرة عن المؤنثة، وفي حفظ األغذيةال

 

ية المتكاملة مجال الزراعة                            نظم اآلل ية وال ة المعلومات والتوسع في استخدام الحواسيب اإللكترون ورة تقان د دخلت ث وق

ثة للمساعدة في ضمان إدارة زراعية آفؤة قليلة التكلفة وفعالة،                 وتحليل مواصفات التقاوي الجديدة، وتحديد حاجة    الحدي

بات إلى آميات مياه الري ومواعيدها، واختيار أفضل التوليفات التقنية واالقتصادية عند تخصيص واستخدام                  تربة والن ال

 .الموارد والمستلزمات الزراعية واختيار الترآيبات المحصولية

 

يزات و            ة والتجه تقانات واألنظم تم إنتاج أغلبها في خارج الدول             ويالحظ أن معظم ال رها ي ي سبق ذآ ثة الت اآلالت الحدي

ية  ى الحدود الدنيا، وذلك من               . العرب ا وتقليصها إل ى تجاوزه اد عل يوية وجوهرية يمكن العمل الج ذا مشكلة بن ثل ه ويم

، وتشجيع البحث خالل تشجيع وحماية الصناعات المحلية، وتدعيم وتطوير التقنيات وصناعات اآلالت الزراعية المحلية       

تكار واإلنتاج العربي حسب االحتياجات المحلية واإلمكانيات المتاحة، وبما يمكـّن من التحول التدريجي من مرحلة               واالب

 .استيراد التقنيات إلى مرحلة استيعابها وتطويعها، ثم تصنيعها وإنتاجها محليًا

 

إن تطوير استخدام وسائل التقانات الحديثة وأدو              ا من شك ف اتها في القطاع الزراعي في الدول العربية سيكون خطوة        وم

ي    ي العرب تاج الزراع ي اإلن نمو ف دل ال ع مع دف رف يرة به جيع   . آب ات ووضع الخطط لتش ي السياس ك تبن ب ذل ويتطل

 .المؤسسات العامة والخاصة وضمان تكامل العمل فيما بينها بوسائل وسياسات تشجيعية وتنسيقية مختلفة



ملحق (1/3) :   الناتج الزراعي ونصيب الفرد منه في الدول العربية
(1990 و 1998 - 2001 )

نسبة التغيرالناتج الزراعي "مليون  دوالر"
(%)

نسبة التغير
(%)

نصيب الفرد من الناتج الزراعي " دوالر"
مساهمة  الزراعة 

في الناتج المحلي اإلجمالي
(%) 

19901999200020012001 - 902001 - 200019901999200020011990199920002001

60,11579,87779,06679,3512.60.428830029028513121111مجموع الدول العربية

0.7823333327222-4.9-283163165163األ  ر د  ن
5601,8212,0052,11712.85.63166206456442333اإلمــــارات
2.6758888831111-385961594.1البحريـــــن
0.424427325024616131212-1,9782,5802,3872,3771.7تونــــــــس
3.015.8280161134152111189-7,0015,0754,3285,013الجزائــــــر
101617174.92.6202525252333جيبوتـــــي
6,7139,1859,3399,5353.22.14274314244196655الســـعودية
5.35.936913314415035404038-8,6364,0464,4834,746الســـــودان
3,9034,0084,4004,5341.43.032225227027128242324ســــــورية
2.18211,1471,1221,07520333232-14,83926,82226,84826,2965.3العـــــــراق
3024143904002.62.71861781651673322ُعمـــــــــان
587273732.20.41381301291271100قطـــــــــــر
5.3765760571000-2.2-162129134127الكويــــــت
2351,2881,2881,30516.91.3923423423448888لبنــــــــــان
7.642856151145661088-1,8113,0852,8792,6623.6ليبيـــــــــــا
6.012623424022118161616-6,55114,52615,22014,3127.4مصـــــــــر
1.015.318918312414018151112-4,5715,1653,5544,096المغــــــرب
2.72.213377737226211920-264198192196موريتانــيــا
4.51.419569727024161415-2,1991,2261,3061,324اليمــــــــــن

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



ملحق (2/3) : األراضي الزراعية واستخداماتها في الدول العربية
( 1990 و1995 - 2000 )

(ألف هكتار)
نسبة التغير

1990199519961997199819992000%
2000-99

-0.45   64,924   65,219   66,882   67,104   67,232   67,301   58,942   أوال : المساحة الزراعية الكلية

3.42   7,197   6,959   6,737   6,580   6,797   6,492   5,632   1- األراضي الزراعية المستديمة

-0.91   57,727   58,260   60,145   60,524   60,435   60,809   53,310   2- األراضي الزراعية الموسمية

2.80   33,008   32,108   34,400   32,970   34,555   35,265   35,037        أ- الزراعة المطرية

-7.63   9,495   10,279   10,663   10,561   10,575   10,280   8,998        ب- الزراعة المروية

-4.09   15,224   15,873   15,082   16,993   15,305   15,264   9,275        ج- األراضي المتروآة (بور)

0.05   84,682   84,640   93,256   93,893   93,950   90,013   64,906   ثانيا :  مساحة الغابات

-9.45   299,706   330,999   337,530   346,147   364,910   358,522   324,135   ثالثا : مساحة المراعي

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2001.



االنتاج
المساحة
االنتاجالغلة المحصولية

المساحة
االنتاجالغلة المحصولية

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)(آغم/هكتار)(الف هكتار)(الف طن)(آغم/هكتار)(الف هكتار)(الف طن)

     6.8      6.8      14.1      -1.41      -3.29      -4.66   1,488   28,265   42,180   1,521   26,972   41,035   1,425   25,249   35,972   1,446   26,618   38,480الحبــــــــــــــوب

     13.4      14.7      30.1      -1.67      -1.68      -3.32   1,821   10,545   19,318   1,884   10,823   20,386   1,660   9,440   15,674   1,689   9,969   16,838(القمح )

    -10.3      -1.0      -11.2      -0.82      1.77      0.94   7,278   778   5,668   6,844   810   5,544   7,628   818   6,240   7,591   816   6,194(االرز)

     44.4      5.8      52.7      -16.74      -5.79      -21.56   721   6,301   4,769   515   5,886   3,029   356   5,565   1,983   647   6,036   3,907(الشعير)

    -7.5      8.6      0.4      0.18      0.85      1.03   4,479   1,567   7,006   4,475   1,598   7,151   4,839   1,472   7,123   4,452   1,516   6,749(الذرة الشامية)*

     0.0      0.0      0.0      -0.29      -4.56      -4.84   606   8,949   5,427   626   7,747   4,850   626   7,747   4,849   558   8,225   4,592(الذرة الرفيعة والدخن)

    -21.5      19.9      -5.9      -5.36      1.44      -3.99   14,617   479   6,960   11,765   549   6,459   14,991   458   6,866   14,923   454   6,775الدرنيـــــات 

     7.6      0.7      8.4      -2.00      0.57      -1.44   1,012   1,429   1,447   1,025   1,425   1,461   953   1,415   1,348   847   1,415   1,198بقوليــــــات

     5.1      0.1      5.2      -3.35      3.70      0.22   799   3,879   3,063   732   4,260   3,120   697   4,256   2,966   723   4,391   3,176البذور الزيتية* 

     0.1      -1.7      -1.5      0.24      1.28      1.52   17,232   1,962   33,814   17,288   2,001   34,594   17,263   2,035   35,130   17,306   1,990   34,439الخضـروات  

    -1.4      0.8      -0.7      -0.42      1.28      0.85   8,744   2,311   20,205   8,585   2,394   20,553   8,707   2,376   20,689   8,785   2,315   20,338الفواآـــــــه  

    -12.0      0.3      -11.7      1.26      -5.66      -4.47   2,444   797   1,943   2,354   704   1,657   2,674   702   1,877   2,338   769   1,798االليـــــــاف*

    -0.4      0.4      0.1      0.72      1.19      1.92   96,376   222   21,374   98,367   226   22,231   98,747   225   22,218   90,371   232   20,966قصب السكر

    -0.7      5.5      4.8      1.47      6.63      8.20   48,441   135   6,567   49,627   153   7,593   49,959   145   7,244   52,083   144   7,500الشمنــــــدر

     0.0      0.0      0.0      -2.55      2.62      0.00   351   32   11   333   33   11   333   33   11   375   32   12البــــــــــــن

المصدر : منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، بيانات الحاسب اآللي، 2001 و 2002.
* المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية عام 2001.

نسبة التغير (2001-96)   % متوسط 1996 - 2001

ملحق (3/3) :  تطور انتاج المحاصيل الزراعية في الدول العربية    
(2001 - 1999)

نسبة التغير (2001-2000)   % 2001 19992000



ملحق (4/3) : تطور االنتاج الحيواني في الوطن العربي
(1990 و 1995 - 2001)

 الكمية: ألف طن 

19901991199219931994199519961997199819992000*2001
نسبة التغير 
السنوي %
2001 - 95

نسبة التغير %
2001-2000

        1.3        43,47640,64843,47345,37647,56248,85649,81851,27352,96755,38856,11956,8602.6األبقار والجاموس (1)

        5.9        171,572184,384194,578206,339212,375221,355220,511230,959237,107237,353251,470266,4273.1األغنــــام والماعز (1)

        1.5        12,05910,30511,35511,56711,68012,01912,04011,86411,90412,00312,17912,3580.5االبـــــــل (1)

        6.2        3,8623,7694,1694,0054,4634,6264,7165,0305,2245,5625,9096,2785.2اللحــــوم

        6.2        2,2792,3682,6832,5542,9822,9083,0303,2233,4453,3313,5363,7544.4(لحوم حمراء)

        6.4        1,5831,4011,4861,4511,4811,7181,6861,8071,7792,2312,3732,5246.6(لحوم بيضاء)

        3.5        12,57212,57613,45812,75515,83015,90716,69717,78418,91819,02519,69120,3804.2االلبــــان 

        4.0        8718528348948198418038308921,0711,1141,1595.5البيــــض

* تقديري
المصدر : المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2001 .

(1)   باأللف رأس.



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

الكمية : باأللف طن

 
نسبة التغير2001%*1990199519961997199819992000

2001-2000 

    4.8    3,128.4    2,985.9    2,680.0    2,467.0    2,546.5    2,310.8    2,437.2    1,857.8مجموع الدول العربية

    0.0    1.1    1.1    0.8    0.8    0.6    0.5    0.5    0.4األ ر د ن

    2.6    124.1    120.9    117.6    114.7    114.4    107.0    105.9    95.1اإلمــــارات

    5.0    12.5    11.9    11.5    9.8    10.1    9.4    9.3    8.1البحريـــــن

    2.7    98.2    95.6    93.2    90.0    89.0    84.2    83.6    88.6تونــــــــس

    -0.8    101.5    102.3    90.0    92.3    93.1    88.6    106.3    91.0الجزائــــــر

    0.0    0.3    0.3    0.3    0.3    0.4    0.3    0.4    0.4جيبوتـــــي

    3.9    60.8    58.5    52.3    55.0    53.9    50.7    48.4    46.4الســـعودية

    2.3    57.3    56.0    53.0    52.0    50.0    47.0    50.0    32.2الســـــودان

    3.0    13.8    13.4    14.2    14.5    11.8    12.1    11.6    5.8ســــــورية

    0.0    16.2    16.2    15.7    15.9    17.2    16.2    16.4    17.5الصومـــال

    -3.2    27.1    28.0    19.0    32.0    37.0    35.0    33.0    18.6العـــــــراق

    -3.8    110.8    115.2    110.2    106.2    118.9    121.6    139.9    118.6ُعمـــــــــان

    0.0    4.4    4.4    4.4    5.4    5.0    4.7    4.3    5.7قطـــــــــــر

    -1.3    7.8    7.9    4.4    5.8    5.9    8.3    8.7    4.5الكويــــــت

    1.9    5.4    5.3    4.5    4.6    2.9    4.8    4.7    1.8لبنــــــــــان

    4.0    36.0    34.6    38.0    37.0    36.0    28.0    28.0    7.8ليبيـــــــــــا

    12.2    812.9    724.4    648.9    545.6    457.0    431.6    407.1    338.0مصـــــــــر

    1.3    922.4    910.3    758.1    708.5    783.2    625.2    852.1    576.6المغــــــرب

    4.3    568.4    544.9    504.8    450.4    554.4    547.8    441.1    322.4موريتانــيــا

    9.4    147.4    134.7    139.1    126.1    105.8    87.7    86.0    78.3اليمــــــــــن

* تقديري
المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2001.

(1990 و 1995 - 2001)



    
 (مليون دوالر)

199019951996199719981999200095-902000-962000-99199019951996199719981999200095-902000-962000-99

    11.0    5.0    1.8 30,036 27,069 29,262 27,983 24,697 23,457 21,438    13.3    4.3   -1.1 7,550 6,661 6,428 7,614 6,389 5,746 6,088     مجموع الدول العربيـة

    8.9   -6.4    1.7 918 843 839 1,030 1,198 800    736    -10.5   -10.8   -1.0 334 373 478 548 527 564536األ ر  د  ن

   -5.6    7.1    6.9 2,958 3,134 3,072 2,368 2,246 2,241    1,602    145.7   -5.3    3.1 548 223 213 713 682 490570اإلمــــارات

   -2.6   -0.7    11.0 449 461 529 457 462 417    247    4.9    17.6    62.5 107 102 81 52 56 668البحريـــــن

    45.3    16.6    12.3 1,922 1,323 1,505 1,480 1,039 1,129    631    15.6    20.4    3.7 1,595 1,380 1,154 1,179 758 649779تونــــــــس

    3.6   -2.0    5.7 2,782 2,686 3,163 3,106 3,021 3,602    2,724    5.7   -9.2    8.6 111 105 73 58 163 78118الجزائــــــر

    1.7    1.8    0.6 119 117 117 112 111 110    107    5.6    7.9    14.9 19 18 17 16 14 612جيبوتـــــي

   -1.7   -0.5    3.4 5,174 5,263 5,188 5,067 5,280 4,595    3,888    58.7    17.7    12.6 841 530 500 822 438 453821الســـعودية

    193.7    21.4    1.9 1,213 413 526 532 558 369    336    -54.1   -22.7    13.3 202 440 533 533 565 264492الســـــودان

   -2.8    0.4   -34.7 822 846 775 905 808 96    807    -11.7   -6.3   -21.8 571 647 816 936 742 605177ســــــورية

   -11.5   -10.9   -3.3 46 52 62 69 73 72    85    0.0   -35.0   -15.4 5 5 25 20 28 8135الصومـــال

    7.3    16.8   -10.3 1,720 1,603 1,425 1,427 923 1,073    1,852    0.0   -8.5   -33.2 7 7 22 18 60810العـــــــراق

    4.4    12.0    1.7 823 788 960 836 523 494    455    7.6    19.1    10.5 324 301 361 338 161 97160ُعمـــــــــان

    4.8    25.7    7.2 672 641 309 296 269 399    282    2.5    154.1    12.4 125 122 3 3 3 91163قطـــــــــــر

    12.9    1.1    12.5 1,276 1,130 1,388 1,352 1,221 1,352    751    -32.2   -22.5   -19.7 78 115 217 167 216 10535الكويــــــت

   -14.5    7.0    8.9 1,223 1,430 1,320 1,511 934 821    536    -4.9    8.3   -7.6 135 142 102 129 98 12584لبنــــــــــان

    296.4    12.5   -4.4 1,978 499 2,297 1,619 1,234 1,183    1,479    424.6    12.3    12.6 299 57 49 35 188 2647ليبيـــــــــــا

   -1.5    13.6   -10.8 3,659 3,715 3,030 3,285 2,194 1,797    3,180    1.2    8.3    14.9 579 572 483 842 421 228457مصـــــــــر

    14.1   -7.0    20.1 1,431 1,254 1,877 1,549 1,912 2,037    814    7.8    11.0   -14.6 1,569 1,455 965 843 1,032 1936877المغــــــرب

   -32.7    23.5    6.2 72 107 129 136 31 170    126    0.0   -50.2    7.0 15 15 246 250 244 176247موريتانــيــا

    2.0    4.2   -2.6 779 764 751 846 660 700    800    65.4    18.9    4.6 86 52 90 112 43 4860اليمــــــــــن

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2001.

(1990 و 1995 - 2000)
ملحق (6/3) :  الصادرات والواردات الزراعية العربية

الواردات الزراعية معدل النمو الصادرات الزراعية
السنوي%

معدل النمو 
السنوي %



ملحق (7/3) : الواردات بالكمية والقيمة من السلع الغذائية

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

    2.7   -0.7    0.2    4.5    1.5    19,7151.7 64,562 19,188 65,013 20,265 59,840 19,667 57,652 19,571 54,199 18,139 58,371 16,802 53,759 االجمالـــــــي

    8.9   -0.3   -1.7    6.7    1.7    1.9 6,696 41,183 6,151 41,300 6,302 36,620 6,678 34,205 7,185 31,820 6,377 35,603 5,852 32,328الحبوب والدقيق 

   -16.4   -10.7   -0.8    0.6    5.7    1.6 173 442 207 495 168 443 149 495 179 432 251 565 190 523البطاطـــس

   -10.7   -13.5   -8.3   -3.5   -8.6   -3.4 1,213 4,275 1,359 4,945 1,479 4,595 1,733 5,568 1,717 4,929 1,270 3,929 1,989 4,669سكـر خــام

    21.7    25.6    1.2   -0.9    10.8    14.2 482 873 396 695 280 500 325 646 459 905 406 813 243 418بقوليــــات

    9.9    12.7    11.1    17.7    23.2    36.6 412 1,041 375 924 409 926 327 725 270 543 301 605 106 127البذور الزيتية

   -9.3   -20.4   -3.2   -4.2    7.9    2.2 1,469 1,970 1,620 2,475 1,938 2,311 1,537 2,126 1,674 2,337 2,003 2,631 1,371 2,361زيـوت نباتيـة

    4.7   -1.6    4.9    3.1    3.2    4.6 752 1,707 718 1,735 695 1,661 688 1,587 622 1,513 694 1,784 593 1,423خضـــــــر

    4.7    10.2    3.4    4.5    10.6    7.5 1,096 2,448 1,047 2,222 1,098 2,146 904 2,202 959 2,053 926 1,880 559 1,307فاآهــــــة

   -13.2   -0.8    12.5    15.9    7.9    14.4 486 735 560 741 487 494 429 504 303 408 270 570 185 291أبقار وجاموس (حية)1

   -6.0    2.3   -5.1   -1.1   -2.2    67.1 596 14,180 634 13,859 647 13,801 572 13,593 734 14,808 678 15,086 757 1,157أغنـــام وماعـز (حية)1

    6.7    5.7    1.2    2.3   -2.3    7.5 1,630 1,027 1,528 972 1,681 1,104 1,670 1,002 1,556 938 1,088 1,106 1,224 772لحـــــــوم

    6.2    4.2    2.2    2.3    0.5   -0.8 2,308 8,312 2,174 7,974 2,404 8,308 2,228 7,979 2,114 7,587 2,138 8,537 2,083 8,909االلبـان ومنتجاتها

   -4.1   -3.2    0.5    1.3    2.3   -4.7 94 61 98 63 102 64 86 52 92 58 103 59 92 75البــيــض

   -3.2    3.8    8.3    1.3    6.6    2.8 485 413 501 398 513 379 421 317 353 392 295 240 214 209األسمــاك

   -3.5   -6.2    2.7    1.1   -5.1   -0.2 571 258 592 275 698 287 579 264 513 247 509 250 661 253الشـــــاي

   -12.8    3.2    1.0    9.2    15.4   -3.6 348 223 399 216 428 196 386 198 334 157 286 115 140 138البــــــــن

    4.8   -2.2    28.1    9.4    1.6    2.1 566 133 540 136 641 149 645 133 210 93 286 110 264 99التبــــــغ

    10.8    10.0    8.3   -14.9    2.0    9.1 103 44 93 40 84 35 92 38 75 84 21 17 19 11الكاآــــاو

    19.9    2.7    1.4    8.2   -1.8   -1.5 235 152 196 148 211 116 218 115 222 111 237 127 260 137القطن الشعر 

المصدر : المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية عام 2001.
(1) باأللف رأس.

1995

(1990 و 1995 - 2000)

نسبة التغير(99- 2000) 19961998 نسبة التغير(96- 2000)نسبة التغير(90- 95)199719992000 1990

الكمية : ألف طن
القيمة : مليـون دوالر امريكـي



القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

   -17.3   -13.1   -3.8   -3.6    4.9    3,9706.9 6,089 4,799 7,006 4,484 6,167 4,806 7,621 4,636 7,046 5,032 8,287 3,963 5,936 االجمالـــــــي

    5.4   -6.6   -8.9   -6.9    7.7    13.1 312 1,325 296 1,419 359 1,370 530 2,196 452 1,763 435 3,184 300 1,723الحبوب والدقيق 

   -40.3   -34.3   -12.9   -13.6   -0.6    3.9 77 347 129 528 83 369 92 407 134 623 163 641 168 529البطاطس

   -3.4    1.0   -23.6   -14.7    0.5    0.7 28 103 29 102 39 147 89 262 82 195 80 180 78 174سكـر خــام

   -29.9   -21.0   -9.1   -15.2   -3.1    11.1 75 139 107 176 92 131 131 258 110 269 47 117 55 69بقوليــات

    24.6    32.0    2.0    7.2    3.0    9.2 167 239 134 181 143 304 143 246 154 181 101 154 87 99البذور الزيتية

   -15.5   -9.8    11.2    16.1    17.3    24.2 609 424 721 470 529 422 685 477 398 233 549 417 247 141زيـوت نباتيـة

   -24.6   -1.7    6.6   -0.3    8.0    2.1 459 1,211 609 1,232 560 1,131 487 1,044 355 1,224 574 1,193 390 1,075خضــــر

   -31.9   -31.1   -4.8   -1.5    4.1   -3.1 573 1,208 841 1,752 624 1,038 750 1,299 697 1,281 905 1,213 741 1,423فاآهـــة

    10.5   -11.8   -6.1   -10.1   -11.9   -9.7 21 75 19 85 21 94 22 100 27 115 25 113 47 188أبقار وجاموس (حية)1

    0.4   -11.1   -5.1    1.6   -10.2    9.9 256 4,217 255 4,743 263 4,532 290 4,161 316 2183,962 4,359 374 2,713أغنـــام وماعز (حية)1

    17.8    18.0    2.8    2.7    28.2    18.7 106 59 90 50 101 55 132 75 95 53 111 59 32 25لحــــوم

    6.0    1.4   -7.0    0.0    3.6    18.2 106 435 100 429 105 393 178 616 142 435 56 270 47 117االلبــان ومنتجاتهــا

    25.0    29.4    2.1    2.4    2.0    2.1 25 22 20 17 23 21 21 19 23 20 21 20 19 18البيــض

   -31.3   -22.7   -14.4   -15.8    12.8    13.6 651 269 947 348 954 423 727 413 1,210 536 1,184 543 649 287األسماك

    4.0    0.0    11.2    10.7    2.2    0.0 26 6 25 6 32 8 28 10 17 4 19 5 17 5البــــــن

   -21.2   -30.0    12.9    0.0    5.0    0.0 26 7 33 10 22 9 28 13 16 7 23 8 18 8التبــــغ

    2.0    3.1    2.7    7.4   -5.6    3.1 453 295 444 286 534 346 473 286 408 222 521 283 694 243القطن الشعر

المصدر : المنظمة العربية للتنمية الزراعية، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية عام 2001.
(1) باأللف رأس.

نسبة التغير(96- 2000)2000

ملحق (8/3) : الصادرات بالكمية والقيمة من السلع الغذائية
(1990 و 1995 - 2000)

نسبة التغير(2000-99)1990 19961998 نسبة التغير(90- 95)19971999 1995

الكمية : ألف طن
القيمة : مليـون دوالر امريكـي



(مليون دوالر)

1990199519961997199819992000
نسبة التغيرفي قيمة 
الفجوة الغذائية%

2000-99 

نسبة اإلآتفاء الذاتي
1997 

نسبة اإلآتفاء الذاتي
1998 

نسبة اإلآتفاء الذاتي
1999 

نسبة اإلآتفاء الذاتي
2000 

نسبة التغيرفي نسبة 
اإلآتفاء الذاتي %

2000-99 

            11,70011,52413,26012,64313,43212,01813,52112.5االجمـــــالي

           -2.2            49.0            50.1            56.7            54.9            5,5525,9426,7336,1485,9435,8556,3849.0الحبوب والدقيق 

           -4.8            48.0            50.4            51.7            50.7            2,3832,8703,8422,8533,2012,5282,86913.5(القمح )

           -15.1            27.9            32.8            50.0            38.1            7067459081,1146478999859.5(الشعير)

           -1.2            76.1            77.0            72.9            73.4            8479367921,0459999751,0315.8(األرز)

            7.7              39.6            36.8            48.7            51.6           -6997971,1251,0091,0471,3391,3320.5(االذرة الشامية)

           -1.6            98.9            100.5            99.0            98.7            2287455785789623.8البطاطس

            12.8              37.7            33.4            34.5            29.1           -1,9111,1901,6361,6441,4401,3291,18510.9سكـر (مكرر)

           -9.7            61.5            68.2            80.4            75.8            18836034919418828940740.8بقوليـات

            16.5              50.8            43.6            41.4            52.0           -1,1281,5541,3509281,6901,0411,0330.7زيـوت وشحوم

           -0.0            98.7            98.8            98.6            98.5            203120268201135110292166.6الخضـراوات

           -2.6            95.7            98.2            96.1            96.5            20262153475206523153.6-182الفواآه

            0.2              85.9            85.8            83.6            84.4            1,1929781,4621,5381,5801,4371,5246.0لحـوم

           -0.2            71.4            71.6            70.5            70.7            2,0362,0821,9722,0502,2982,0742,2026.1اللبن السائل

            0.0              97.0            97.0            96.3            96.9           -868140363944408.3البيــض

           -2.9            95.4            98.2            101.8            103.9           -62.8-166-446-441-306-857-890-436االسمـاك

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2001.

ملحق (9/3) :  الفجوة الغذائية العربية للمجموعات السلعية الرئيسية
( 1990 و1995 - 2000 )
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