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 الفصل الثالث
 *القطاع الزراعي

 
 

 تمهيد
 

د من              تماعية في العدي نمية االقتصادية واالج تمد الت زراعي، حيث يسهم هذا         تع بير على القطاع ال ربية بشكل آ دول الع ال

لعديد من الصناعات التحويلية، ويوفر فرص العمل والمعيشة                        ة والمدخالت الوسيطة ل تجات الغذائي ر المن القطاع في توفي

لين في األنشطة اإلنتاجية والخدمية األخرى المرتبطة بهذا               ك للعام ريف، وآذل بيرة من سكان ال آما يسهم .  القطاعلنسبة آ

زراعي في توفير موارد النقد األجنبي من خالل مساهمته في توفير السلع التصديرية وهو ما يدعم تمويل برامج          القطاع ال

 .التنمية

 
 الناتج الزراعي العربي

 

ام                  ة في ع زراعي باألسعار الجاري ناتج ال ة ال در قيم ي    2000تق ره حوالي  مليار دوالر أمريكي، بانخفاض قد  80.3 بحوال

ام          0.1 ة عن ع ي            . 1999 في المائ زراعي بحوال ناتج ال و ال دل نم در مع نويًا خالل عقد التسعينيات    3.3ويق ة س .  في المائ

 14 في المائة ولم تتجاوز هذه النسبة 11.3 حوالي 2000وبلغت نسبة الناتج الزراعي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عام       

 ).1(لجدول رقم في المائة خالل العقد الماضي، ا
 

 )1(جدول رقم 
 الناتج الزراعي العربي

 2000–1998 و1990
 ) دوالرمليار (

  %السنوي معدل النمو  %معدل النمو

1999- 2000 1990-2000 
 البيان 1990 1998 1999 2000

 الناتج المحلي اإلجمالي  477.4 586.5 629.5 709.0 4.0 12.6

 الناتج الزراعي 58.3 81.0 80.4 80.3 3.3 0.1-

نسبة الناتج الزراعي إلى الناتج  12.2 13.8 12.8 11.3  
  *المحلي اإلجمالي

 . النسبة إلى الناتج المحلي بسعر السوق *

 ).3/1(ملحق : المصدر
 

 

                                                           
 .ساهمت المنظمة  العربية للتنمية الزراعية في إعداد هذا الفصل  *
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ة القطاع الزراعي في الهيكل االقتصادي بين الدول العربية، إذ أن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في ا        تفاوت أهمي لناتج وت

الي تختلف بدرجة آبيرة من دولة إلى أخرى            إلى أن السودان يحتل المقدمة فيما   2000وتشير تقديرات عام    . المحلي اإلجم

الي، حيث بلغت نسبته                      ناتج المحلي اإلجم زراعي في ال لق بمساهمة القطاع ال  في  32.1 في المائة، يليه العراق      34.2يتع

 في المائة، فالمغرب 15.3 في المائة، واليمن 15.8 في المائة، فمصر 19.5وريتانيا  في المائة، فم25.6المائة، ثم سورية   

م تونس            12.3 ة ومن ث ة    12.1 في المائ نخفض درجة أهمية هذا القطاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج       .  في المائ وت

ي                 ن حوال تراوح بي زراعية المحدودة وت ات ال ربية ذات اإلمكان ة في        0.3الع ي      في المائ  في المائة في     5.4الكويت وحوال

 .السعودية

 

تي طرأت على الناتج الزراعي في الدول العربية خالل عام                    تغيرات ال لق بال ا يتع ا فيم ، فقد شهد الناتج الزراعي 2000أم

ام         ة مع ع بيًا بالمقارن نًا نس ورية  في المائة في س17.6 في عدد من الدول العربية، حيث سجل ارتفاعًا بلغ نحو 1999تحس

ن، وارتفع بنسب تراوحت بين              11.7ونحو    ة في اليم  في المائة في آل من اإلمارات، والبحرين، وجيبوتي،         5-2 في المائ

م يحدث تغيير يذآر في الناتج الزراعي في آل من العراق ولبنان                    ان، ول بيا، ومصر، وُعم في حين أنه سجل تراجعًا     .  ولي

ة والجزائ      21.9في المغرب بنسبة        ة وفي تونس بنسبة       12.3ر بنسبة    في المائ ة، وفي موريتانيا   7.7 في المائ  في المائ

 . في المائة0.8 في المائة والكويت 1.2 في المائة، وفي األردن 2.9بنسبة 

 

ام                  زراعي في ع تاج ال ود السبب في تحسن اإلن اع المساحة المحصولية في الدول العربية آكل بنسبة        2000ويع  إلى ارتف

ة،    7.5 ادة مساحة األ       في المائ روية بنسبة        وإلى زي  في المائة، بينما يعزى التراجع في الناتج الزراعي في     7.1راضي الم

ام            ربية في ع دول الع  إلى عدم مالءمة ظروف المناخ فيها ونتيجة النحباس المطر والجفاف الذي تبعه في       2000بعض ال

 . تلك الدول العربية آما حدث في المغرب والجزائر وتونس

 

ل ام  وب ي ع تمعة ف ربية مج دول الع ي ال زراعي ف ناتج ال رد من ال ي 2000غ متوسط نصيب الف ريكي 298 حوال  دوالر أم

ة مع      ام     305بالمقارن ويتفاوت نصيب الفرد من الناتج الزراعي في الدول العربية    . 1998 في عام     315 و 1999 دوالر ع

ام   بة لع لغ بالنس ي 2000إذ ب ت 385 حوال لس ال ي دول مج ي   دوالر ف ربية، وحوال ليج الع دول الخ ي 310عاون ل  دوالر ف

دة    زراعية الجي وارد ال ربية ذات الم دول الع ة ال ي   )1(مجموع ة، وحوال كانية العالي ثافة الس دول  177 ذات الك ي ال  دوالر ف

 ).3/1(، الملحق )2(العربية األخرى

 

 

 

 
                                                           

 .والسودان، العراق، سورية، الجزائر، تونس، المغرب، مصر )1(
 .وموريتانيا، جيبوتي، اليمن، ليبيا، لبنان، األردن )2(
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 العمالة الزراعية
 

ي  ربي حوال زراعي الع توعب القطاع ال ليون ف27.4يس ادل نحو  م ا يع لة أي م وى العام ن الق ن 30.6رد م ة م ي المائ  ف

وى العاملة الكلية لعام         ويعتبر الصومال والسودان وموريتانيا واليمن وُعمان والمغرب من أعلى الدول          . 1999مجموع الق

ام                      لغت في ع زراعية، حيث ب لة ال وى العام ربية في نسبة الق ي السودان   في المائة وف   72 في الصومال حوالي       1999الع

ي    ة، وفي آل من موريتانيا واليمن            62حوال  في المائة وفي المغرب حوالي      40 في المائة، وفي ُعمان حوالي       53 في المائ

ة37 ي المائ ة  .  ف بة العمال لغت نس تي ب ثل مصر ال زراعة، م لى ال ية ع تمد بصفة أساس تي تع ربية ال دول الع اقي ال ليها ب ت

ي        ا حوال زراعية فيه آما بلغت هذه   .  في المائة  25 في المائة، وتونس والجزائر حوالي       28 وسورية حوالي     في المائة،  30ال

ي          في المائة في آل من السعودية والعراق، وبنسب أقل تراوحت ما بين     11 في المائة وحوالي     12النسبة في األردن حوال

 ).2/13(بحرين، ملحق  في المائة في آل من لبنان وليبيا واإلمارات وقطر والكويت وال1 في المائة و6

 
 الموارد الطبيعية

 
 األراضي 

 

ي              ربية حوال لدول الع ة ل لغ المساحة اإلجمالي تار، وال تتجاوز مساحة األراضي القابلة للزراعة حوالي            1402تب ليون هك  م

تار، أي نحو         197 ليون هك ة في عام  وتقدر مساحة األراضي الزراعي   .  في المائة من المساحة الكلية للدول العربية       14.1 م

ي    2000 ة بحوالي     70 بحوال تار،  مقارن ليون هك  في المائة 4.3،  أي بزيادة تقدر بنحو 1999 مليون هكتار في عام 67 م

ام السابق        ة مع الع ربية نحو التوسع األفقي                    . بالمقارن دول الع زراعية في معظم ال اه السياسات ال زيادة اتج ذه ال وتعكس ه

 .)3/2(احة الصالحة للزراعة، ملحق واستغالل المزيد من المساحات المت

 

د التسعينيات زيادة في مساحة الزراعات المستديمة من حوالي                ثاني من عق د شهد النصف ال  مليون هكتار في عام 6.5وق

ي     1995 ام          7.1 إلى حوال تار في ع ليون هك ادة في مساحة الزراعات الموسمية المروية من حوالي            2000 م  10.3،  وزي

بينما انخفضت مساحة الزراعات الموسمية . 2000 مليون هكتار خالل عام 11.1 إلى حوالي  1995ام  مليون هكتار في ع   

 . 2000 مليون هكتار في عام 33.3 إلى حوالي 1995 مليون هكتار في عام 35.3المطرية من 

 

تطور في الموارد األرضية واستخداماتها في الدول العربية أن  مساحة األراضي         الزراعية المروية  قد وتشير اتجاهات ال

 ويعزى ذلك  1992 في المائة،   مقارنة مع العام السابق،  وهي أهم زيادة تسجل منذ عام                 7.1 بنسبة   2000زادت في عام     

تظم             لري المن تاحة ل ة الم وارد المائي ادة الم ك سجلت مساحة أراضي الزراعة المطرية عام         . إلى زي  زيادة طفيفة   2000آذل

ا    ة      0.8قدره ام            في المائ ليه في ع انت ع ا آ ،  نظرًا لقلة سقوط األمطار وتذبذبها خالل العام،  وهي بشكل عام          1999عم

 . عرضة للتقلبات من عام إلى آخر بال نمط واضح للزيادة أو االنخفاض
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تغلة عمليًا،  من األراضي المصنفة على أنها أراض                          ر المس تروآة،  وغي تاحة أن المساحات الم بيانات الم ي ويالحظ من ال

ي   ن حوال عينيات م د زادت خالل التس ة ق ام 9.3زراعي تار ع ليون هك ام 16.8 إلى 1990 م ي ع تار ف ليون هك  1999 م

ي    ام          18.6وحوال تار في ع ليون هك ا     2000 م زيادة قدره انت عليه في العام السابق    10.7،  أي ب ا آ ة عم وهذه .  في المائ

ترك ل أن ت لفة،  آ باب مخت زرع ألس زراعية ال ت ري،  أو األراضي ال اه ال ة مصادر مي دم آفاي بعض الوقت أو لع لراحة ل

 .لوجود مشاآل فنية طارئة آالغمر بمياه الفيضانات والسيول أو غيرها من المشاآل األخرى

 

در مساحة الغابات في عام         في المائة بالمقارنة مع العام      9 مليون هكتار،  أي بزيادة قدرها حوالي         100 بحوالي   2000وتق

ت . السابق  ات في آل من السودان،  الصومال،  والمغرب،  وتشكل مجتمعة ما مجموعه حوالي                     وت  في  88رآز معظم الغاب

دول العربية                 ات في ال لي لمساحة الغاب ة من المجموع الك  فتقدر بحوالي   2000أما بالنسبة لمساحة المراعي في عام       . المائ

ليون هكتار،  أي بزيادة قدرها حوالي           350 وتترآز معظم المراعي في آل . 1999 آانت عليه في عام   في المائة عما   3  م

ي         لغت مساحاتها حوال ر،  حيث ب ة   83من السعودية،  والصومال،  والسودان والجزائ ة من المساحة اإلجمالي .  في المائ

تي تواجهها تلك المراعي باإلضافة إلى                       تدهور ال باتها، وعوامل ال األحوال المطرية وتقل بط مساحة المراعي ب جهود وترت

 .الصيانة وإعادة التأهيل والتنمية الموجهة لها

 

نها             ي استغالل الصالح م ات التوسع ف رها أن إمكان ابق ذآ ربية الس زراعية الع وارد األرضية ال ات الم ويتضح من معطي

د بتوفر الموارد المائية من مختلف المصادر              الموارد  األمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لتنمية       . مرهون إلى حد بعي

 .المائية،  وترشيد استخداماتها الزراعية،  لضمان التوسع في المساحة الزراعية الكلية

 
 الموارد المائية

 

ر مناطق العالم في الموارد المائية،  حيث يقع حوالي                  ربية من أفق نطقة الع د الم  في المائة من أراضى الدول العربية 80تع

ة وشبه الجا           ناخية الجاف ناطق الم ي      في الم ثل الوطن العربي حوال ة، ويم ة من مساحة العالم ونحو     10.2ف  في 5 في المائ

وارده المائية تمثل ما يقرب من                 ة من سكانه إال أن م وال يتعدى معدل .  في المائة فقط من المياه العالمية المتجددة      0.5المائ

رد حاليًا من الموارد المائية المتاحة حوالي            مكعب   متر 7000سنة، بالمقارنة مع حوالي     مكعب في ال    متر 1000نصيب الف

مكعب في    متر 5600في السنة معدل نصيب الفرد على نطاق العالم آكل، في حين أن نصيب الفرد في آسيا يقدر بحوالي                     

ي                در بحوال ريقيا يق رد في أف نة، ونصيب الف تر  3200الس . مكعب في السنة، وهما القارتان اللتان تضمان الدول العربية           م

ا سوف تظهر في بقية الدول على                             وتشير    ربية، وأنه دول الع ائي في بعض ال ل إلى ظهور مالمح مشكلة العجز الم الدالئ

 .  فترات متقاربة ما لم يتم وضع سياسات واتخاذ ترتيبات وإنجاز مشاريع وتطبيق تقنيات تؤدي إلى تغيير المعطيات القائمة

 

دل                 نخفض مع ة أن ي ات القائم توقع في ضوء المعطي رد إلى      وي تر  460نصيب الف  وأن  2025مكعب في السنة، في عام        م

ائي            13تصبح    ر الم ة عربية تحت خط الفق وباإلضافة إلى ذلك، فإن الدول العربية مهددة بتناقص آميات المياه التي            .  دول
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تي تمثل حوالي نصف آميات المياه المتاحة                ا من الخارج، وال رد إليه لنيل ونهري دجلة  المياه الواردة عبر نهر ا  وتشمل،  ت

 . ونهر السنغالوالفرات

 

ة المتاحة       وارد المائي لة الم در جم ، )5/1(مكعب في السنة، ملحق   مليار متر265في الدول العربية بحوالي ) المتجددة(وتق

ي      نها حوال اه سطحية، وحوالي            230م تر مكعب مي ليار م ه آما يتم إعادة استخدام الميا.  مليار متر مكعب مياه جوفية 35 م

 .العادمة من الصناعة والزراعة والصرف الصحي، باإلضافة إلى تحلية المياه المالحة

 
 األمطار

 

د الهطول المطري المصدر الرئيسي للمياه السطحية والجوفية في الدول العربية بما فيها المياه المشترآة                ويقدر إجمالي  . يع

ربية بحوا  لى األراضي الع اقط ع ذي يتس م الهطول المطري ال ي حج تر2282ل ليار م نة  م ي الس ذا . مكعب ف ليل ه وبتح

بين أن حوالي         في المائة من األراضي العربية، وهي التي 70–66 في المائة من هذه المياه تسقط في حوالي     15السقوط يت

ي      لقى حوال لم  155تت لة ألي زراعات بعلية                /  م ر مؤه اه، وهي أراضي غي  في المائة من    19ويسقط حوالي   . سنة من المي

و  ا ثل نح ناطق تم لى م ار ع دل  18-11ألمط ربية بمع ن األراضي الع ة م ي المائ لم300-155 ف ذه أراضي /  م نة، وه س

لية  ي وبعض المحاصيل البع تاج الحيوان بيعية واإلن لمراعي الط ي  . ل لغ حوال ذي يب ة الهطول المطري وال ا بقي ي 66أم  ف

ي            ه يتساقط على حوال ة، فإن ة من األراضي      19-16المائ سنة، وهي /  ملم300 العربية، وبمعدل هطول أآثر من  في المائ

ناطق أآثر استقرارًا زراعياً     ويتسم الهطول المطري في الدول العربية بالتذبذب الشديد في معدالت الهطول من سنة إلى    . م

دو       ن ح ذاء، أو م تاج الغ ي إن بيرة ف بات آ ؤدي إلى تقل تي ت اف ال ات الجف ن موج ا م ك إم لى ذل ترتب ع ا ي رى، وم ث أخ

 .الفيضانات المدمرة في بعض األحيان وما تسببه من آثار بيئية ضارة

 
 الموارد المائية السطحية المتاحة

 

ي          اه بحوال ذه المي در ه تر    230تق ليار م  في المائة منها يأتي من 50مكعب في السنة في المتوسط، وتتسم بأن أآثر من           م

ربية      دول الع ن         . خارج ال ار المشترآة نهر ال رات ونهري شبيلي وجوبا ونهر السنغال           وتشمل األنه لة والف . يل، ونهري دج

ربية الطبيعية بنسبة            اه الع توزع المي  في المائة في شبه الجزيرة      4.8، وحوالي   )3( في المائة في إقليم المشرق العربي      37وت

ربية  ي    )4(الع ة في اإلقليم األوسط       38.5، وحوال وقد صدر عن   . )6(العربي في المائة في المغرب      19.7، وحوالي   )5( في المائ

                                                           
 . وفلسطينلبنان والعراق، سورية، األردن: المشرق )3(
 .دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليمن: شبه الجزيرة العربية )4(
 .الصومال وجيبوتي، السودان، مصر: اإلقليم األوسط )5(
 .المغرب وموريتانيا، الجزائر، تونس، ليبيا: لمغرب العربي   )6(
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ام                     اه في القاهرة ع زراعة والمي وزراء ال وزاري العربي األول ل  إعالن القاهرة حول مبادئ التعاون في  1997المؤتمر ال

 .عدد من المجاالت ومن أهمها المياه

 
 الموارد المائية الجوفية المتاحة

 

توزع هذه الموارد على أحواض مائية جوفية آبيرة، بعضها مشترك         ويقدر الحجم الكلي . بين الدول العربية ودول الجوارت

ي                نطقة بحوال تاحة للم تقديرات الم لمخزون الجوفي حسب ال تر    7733ل ليار م تغذية السنوية لهذه         م ن أن ال مكعب، في حي

هم ما ومن أ. مكعب في السنة  مليار متر35مكعب في السنة، والمتاح منها ال يتعدى          مليار متر  42األحواض تقدر بحوالي    

تواجهه المياه الجوفية السحب الدائم من الخزانات بما يزيد عن التغذية السنوية، ويؤدي هذا االستخدام الجائر إلى استنزاف                 

نها    بعض م لبية اقتصادية وبيئية تتمثل في رفع تكلفة اإلنتاج بسبب هبوط المناسيب، وتدهور           . ال ار س ك آث ترتب على ذل وي

 .ا بسبب دخول مياه البحر أو مياه األحواض المالحة القريبةنوعية المياه وازدياد ملوحته

 
 االستخدام الراهن للموارد المائية

 

ة في الدول العربية حاليًا حوالي               لة االستخدامات المائي لغ جم  72مكعب في السنة، وهي تمثل حوالي    مليار متر  190.7تب

ة من جملة المياه المتاحة، ويستخدم منها حوالي               5 في المائة لالستخدامات المنزلية، و 8 في المائة للزراعة، و    87في المائ

اع         ي القط تطورة ف نيات الم تعمال التق اه واس تخدام المي يد اس ة ترش ر أهمي ا يظه ناعية، مم تخدامات الص ة لالس ي المائ ف

 ).5/1(الزراعي، ملحق 

 

لة االستخدامات المائية في الزراعة العربية بحوالي            در جم  مليار  157مكعب في السنة، منها حوالي       ر مليار مت  166.5وتق

تر   مليار 91 في المائة وبفاقد مائي يقدر بحوالي        38مكعب في السنة في الري السطحي، وتبلغ آفاءة هذا النظام حوالي                 م

تر   في المائة من جملة     85وتقدر المساحة المشمولة بالري السطحي التقليدي في الدول العربية بحوالي           . مكعب في السنة     م

روية احة الم ري    . المس د تطورت واتسعت طرق ال تخداماتها، فق اءة اس رفع آف عيًا ل اه، وس وارد المي ة م رًا لمحدودي ونظ

اءة استخداماتها للمياه بالري السطحي، ووصلت المساحات المروية بالطرق الحديثة حاليًا                   اع آف ة مع ارتف ثة بالمقارن الحدي

 في المائة سوف تؤدي إلى      70سات أن تحسين آفاءة االستخدام إلى مستوى        وتقدر بعض الدرا  .  مليون هكتار  2.5إلى نحو    

 .مكعب في السنة من المياه، أي حوالي ربع الكمية المستخدمة في الزراعة  مليار متر40توفير حوالي 

 

باقي يستورد من الخارج، يبلغ ن                ذاء وال تياجات من الغ ي نصف االح زراعي العربي إال حوال تاج ال صفه من ال يغطي اإلن

ي                      ليًا بحوال ذاء مح ذا الغ تاج ه الزم إلن ائي ال در العجز الم تر    50الحبوب، ويق ليار م وفي ظل العجز   . مكعب في السنة       م

ة بسبب محدودية الموارد المائية وقلة استغاللها، يتوقع أن يبلغ العجز حوالي                        ود القادم توقع في العق ائي الم  مليار  310الم

تر  ام      م ي     2025مكعب ع ويجسد العجز في تحقيق االآتفاء     . ضعف إجمالي الكميات المستغلة حاليًا في الزراعة       ، أي حوال

 .الذاتي من الغذاء أزمة المياه في الدول العربية مستقبًال
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اه وخاصة في الزراعة، والتوسع في إعادة                 يد استخدام المي ري وترش اءة شبكات ال ع آف د من رف ك الب ر ذل لحد من تأثي ول

اه الصرف      اه التحلية لتلبية احتياجات مياه الشرب، والعمل على                استعمال مي زراعة، واستخدام مي  الصحي المعالجة في ال

ربية في مياه األنهار المشترآة مع الدول المجاورة                دول الع وق ال بيت حق وفي الوقت ذاته، البد من األخذ بعين االعتبار        . تث

نظر في          اءة استخدامها وال رفع آف لمياه ل تاج المحاصيل الزراعية التي تستهلك آميات     الجانب االقتصادي ل  التخلي عن إن

اه ل من المي ة أق تهلك آمي تي تس ة وال ة العالي تبدالها بالمحاصيل ذات القيم اه، واس بيرة من المي ذا اإلطار . آ ي ه ويدخل ف

تطوير والتشغيل                              ليات ال ة لعم وارد مالي ر م ا يؤمن توفي اه بم ع المي تاج وتوزي لفة إن والصيانة، ويؤثر  سياسات استرداد تك

 .إيجابيا في اتجاه ترشيد استخدامات المياه

 
 اإلنتاج الزراعي

 

بة    ع بنس د ارتف زراعي ق تاج ال ة إلى أن اإلن تقديرات األولي ير ال ام  3.3تش ي ع ة ف ي المائ احة 2000 ف ادة المس بب زي  بس

ة    7.5المحصولية بنسبة      تاج الحبوب بحوالي        .  في المائ د زاد إن  في 9.5نتيجة لزيادة المساحة بحوالي     في المائة آ   11.4فق

ة  تاج القمح في العام ذاته بنسبة                  . المائ ن مجموعة الحبوب زاد إن  5.8 في المائة نتيجة لزيادة المساحة بحوالي    9.7ومن بي

 6  في المائة بالرغم من  انخفاض المساحة المحصولية بحوالي         18وارتفع إنتاج الشعير أيضًا بنسبة تبلغ حوالي        . في المائة 

ة    امية، والذرة الرفيعة والدخن التي زادت بنسبة تبلغ حوالي       .  في المائ ذرة الش تاج آل من األرز وال ك زاد إن  في 36وآذل

ة ي    . المائ تاجها بحوال ع إن ات وارتف يل الدرني احات محاص ك زادت مس تي زادت   10وآذل بطاطس ال نها ال ة وم ي المائ  ف

ي   بقوليات بحوال بة، وال س النس ي نف ة 9.4بحوال ي المائ اف   . ف تية واأللي بذور الزي ن محاصيل ال ل م تاج آ ك زاد إن وآذل

ذه المحاصيل، وزيادة جملة المساحات المخصصة          .  وقصب السكر    تاجية بعض ه زيادة إلى التحسن في إن ذه ال رجع ه وت

ا   3نسبة حوالي   ، مع زيادة المساحة المحصولية ب     1999 في المائة عن عام      5وانخفض إنتاج الخضروات بنسبة حوالي      . له

 ).3/3(، وملحق )1(، شكل )2(في المائة، جدول 

 
 )2(جدول رقم 

 2000نسبة التغير في اإلنتاج الزراعي عام 
 1999مقارنة بعام 

 )نسب مئوية(

المساحة  الغلة
المساحة  الغلة السلعة اإلنتاج المحصولية

 السلعة اإلنتاج المحصولية

 وبالحب 11.4 9.5 1.7 الخضار 5.1- 2.8 7.7-

 القمح 9.7 5.8 3.7 الفواآه 8.2 ... ...

 الدرنيات 9.7 1.5 8.1 األلياف 11.2 5.2 5.7

 البقوليات 9.4 2.9- 12.7 المحاصيل السكرية 2.8- 5.3- 2.6

 البذور الزيتية 7.2 1.6 5.5    

 ).3/3(ملحق : المصدر

 غير متوفر... = 
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ية،     يل الرئيس تار للمحاص تاجية الهك ل بإن ا يتص ن        وفيم دد م ي ع تاجية ف ن اإلن رات تحس ر بعض مؤش دأت تظه د ب  فق

اة الظروف المناخية في بعض                      زراعية بسبب عدم موات د من المحاصيل ال تاج العدي رغم من انخفاض إن المحاصيل، وبال

تاجية المحاصيل عن طريق التوسع في استخدام التقا                       ادة إن ربية في مجال زي دول الع ود ال تيجة لجه ربية، ون دول الع نات ال

 .الحديثة وتوفير مدخالت اإلنتاج المناسبة، إضافة إلى تطوير الخدمات الزراعية المساندة
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شـكل (1) :  تطور اإلنتاج الـزراعي من السـلع الغـذائية الرئيسية
 في الـدول العـربيـة لعامي 1995 و 2000

 
 
 

ري     ائل ال تخدام وس رية، واس زراعة المط ي ال ع الرأسي ف ن خالل التوس تحقق م ن أن ي زراعي يمك اع ال ر القط إن تطوي

وارد ما                   بحث عن م زراعية، وال ثة، والتوسع في استصالح األراضي ال ئية جديدة، والترآيز على المشروعات التي      الحدي

ا        در من المي لل اله  المستخدمة، وتحسين الخدمات الزراعية، ورفع آفاءة عمليات النقل والتخزين والتسويق، باإلضافة     هتق

تاج والتسويق الزراعيين               ادة دوره في مجالي اإلن لقطاع الخاص وزي م التسهيالت ل وآذلك دعم برامج ومشاريع . إلى تقدي

توفير التمويل الالزم لهم بما يساعد                          ال تمام بصغارهم ب لمزارعين، وااله رفع المستوى المعيشي ل لة ل ريفية المتكام نمية ال ت

 .على الحد من الفقر، والهجرة الداخلية
 

 اإلنتاج الحيواني
 

ام           رات ع ة تطورات موجبة حسب تقدي ثروة الحيواني ار والجاموس بن     2000شهدت ال زايد عدد األبق سبة ضئيلة ، حيث ت

ي      لغت حوال ليه في        1.3ب انت ع ا آ ة عم نام والماعز بنسبة    1999 في المائ  في المائة، واإلبل بنسبة 5.9، وزاد عدد األغ

ة    1.5  4.1 في المائة، وزاد إنتاج األلبان ومنتجاتها بنسبة     6.3وزاد في الوقت نفسه إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة           .  في المائ

ت            ل إن ن ق ة، في حي لحوم البيضاء بنسبة حوالي         في المائ  في  6.8 في المائة، وانخفض إنتاج البيض بنسبة حوالي         4.8اج ال

لحق      ة، م ي            ). 3/4(المائ در بحوال راء في السودان بنسبة تق لحوم الحم تاج ال د ترآز إن  في المائة، ويليه الجزائر  43.4وق
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ل في المغرب ومصر              9.1بنسبة    ة، وبنسبة أق ا ترآز إنتاج ا    .  في المائ  في المائة، 34أللبان في السودان بنسبة حوالي    آم

 . في المائة، وبنسبة اقل في آل من الجزائر والصومال وسورية والمغرب وتونس والعراق19ويليه مصر بنسبة حوالي 

 

 مشروعات التنمية الريفية المتكاملة
 )تجربة تونس(

 

نمية  بع أسلوب الت د اُت ا، فق ي معظمه ة ف رة ريفي ر ظاه ات حيث أن الفق لة لضمان الحصول على الخدم ريفية المتكام ال

وفي هذا السياق تم تنفيذ مشاريع تهدف إلى إحداث تنمية ريفية متكاملة في عدد من        . ومصادر التمويل للمناطق المحتاجة   

ربية    دول الع ريفية المتكاملة في تونس مشروعًا رائدًا في هذا المجال، استفاد منه ع                  . ال نمية ال بر مشروع الت دد آبير  ويعت

ريف      تهم وتخفيف                      . من سكان ال رًا وتحسين ظروف معيش ثر فق ناطق األآ ريف في الم ادة دخل سكان ال وهدف إلى زي

ن سكان الريف والمدن عن طريق االستغالل األمثل للموارد المتاحة وزيادة اإلنتاج                 تماعية بي وارق االقتصادية واالج الف

اد فرص العمل      ذا المشروع         . وإيج ات ه تاج الحيواني والسمكي، وتحسين          وتشمل مكون روية واإلن زراعة الم ر ال تطوي

 . المراعي وتوفير المياه وتحسين المرافق العامة والخدمات الصحية واالجتماعية وغيرها

 

لغت تكاليف المشروع اإلجمالية حوالي          د ب ). 1993-1988( مليون دوالر، واستغرق تنفيذه حوالي ست سنوات         400وق

م إنجازات المشر      ز     : وع هي  وأه ر وتجهي ئر سطحية و     4500حف ة، ووضع        124 ب ئر عميق  هكتار تحت الري    5000 ب

تديم، وزراعة حوالي        ألف هكتار من األراضي الزراعية من 60 ألف هكتار باألشجار المثمرة، وحماية حوالي 48المس

ي  ر حوال راف والتصحر، وتطوي ي  63االنج اء حوال راعي، وإنش ن الم تار م ف هك ن1700 أل م م ريفية،  آ  الطرق ال

ي       رباء إلى حوال ي       16وإيصال الكه اه الشرب إلى حوال ة، ومي لة ريفي ر مساآن لحوالي    15 ألف عائ  ألف أسرة، وتوفي

ي           6800 نح القروض إلى حوال وقد .  حرفي القتناء التجهيزات الالزمة لمزاولة أنشطتهم1700 صياد و   500 أسرة، وم

ادة في دخول المستفيدين بل          ق المشروع زي وقد أثبت هذا النوع    . 1990 في المائة باألسعار الثابتة لعام       25غت حوالي   حق

تها بأسلوب علمي ونهج سليم وبشكل جذري                            ريف ومعالج . من المشاريع نجاحه في الوصول إلى عمق المشكلة في ال

تقدمة من المشروع، وفي الوقت ذاته يتم تنفيذ مشاريع طموحة مشاب                راحل الم نفيذ الم ًا ت هة في دول عربية ويجري حالي

   .أخرى

 

ة في عدد قليل من الدول العربية، حيث يحظى السودان بحوالي              ثروة الحيواني ترآز ال  في المائة من األبقار، وبنسب 69وت

ل في آل من مصر والمغرب والجزائر وموريتانيا والصومال واليمن وسورية              98ويترآز الجاموس في مصر بنسبة . أق

توز نما ت ة، بي ي المائ بة ف ودان بنس ن الس نام بي ر 29ع األغ ة، والجزائ ي المائ ة، والمغرب 12 ف ي المائ ة، 11 ف ي المائ  ف

 في المائة والصومال 44ويتوزع الماعز بين السودان بنسبة    .  في المائة، وبنسب أقل في موريتانيا والسعودية       10وسورية   

 . والجزائر ومصر في المائة، وبنسب أقل في آل من السعودية والمغرب وموريتانيا15
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ة وأخرى، من حيث  المستوى التقني، حيث                         ن دول ا بي باين م ربية بالت دول الع ة في ال ثروة الحيواني ربية ال اليب ت وتتسم أس

دة      ة الجي وارد الحيواني دول ذات الم ي ال ربية المواشي ف ليدية على ت ة   . تغلب الطرق التق دول على تغذي ذه ال تمد في ه ويع

ان في المراعي الطب        ًا بسبب الظروف المناخية من قلة األمطار وارتفاع الحرارة                 القطع تدهور أحيان تعرض لل تي ت يعية، ال

ر    رعي الجائ ة المحدودة، أساليب التربية              . وال ثروة الحيواني وارد ال ربية، ذات م دول الع ليل من ال بع عدد ق ابل يت وفي المق

 .بيطرية والوقاية من تأثيرات الطقس غير المالئمالحديثة المتمثلة في المزارع حسنة التجهيز للتغذية والرعاية ال

 

بر مستويات إنتاج الثروة الحيوانية في الدول العربية متدنية وعاجزة عن تلبية الطلب المحلي، ويعود ذلك                       ام تعت وبشكل ع

اءة طرق ووسائل اإلنتاج والتصنيع         لة آف يئية للقطعان وتتمثل وسائل زيادة اإلنتاج الحيواني في تحسين الظروف الب. إلى ق

تي     ة وال ردودية العالي ثار األصناف ذات الم لية، وإآ ة لألصناف المح تراآيب الوراثي ين ال بة اإلخصاب بتحس ادة نس وزي

تاج والتصنيع     تربية واإلن ثة في ال نيات الحدي ائدة، واستخدام التق لية الس تحمل الظروف المح راعي . ت تمام بالم ك االه وآذل

نظيم استغاللها وح       بحوث             الطبيعية وت ادية وال تمام بالخدمات اإلرش تدهور، وااله تها من ال ك العمل على توطين      . ماي وآذل

رعوية، واالهتمام بتقديم                  زراعية وال ليم والصحة واألراضي ال ا خدمات التع توفر فيه تي ت ناطق ال مربي المواشي في الم

 .التسهيالت االئتمانية لمربي المواشي، إضافة إلى تحرير أسعار المواشي

 
 نتاج السمكياإل
 

ا يستهلك منها، حيث بلغت نسبة االآتفاء الذاتي من األسماك لعام                          ربية م دول الع تاج األسماك في ال وق إن  حوالي  1999يف

وتمتلك الدول العربية عدة مصادر لألسماك، من السواحل        .  1998 في المائة في عام      102 في المائة مقارنة بحوالي       108

ي          ا حوال لغ طوله تي يب ا حوالي         أل 23ال لغ طوله تي يب ة ال ار العذب تر، ومن األنه  ألف آيلومتر، باإلضافة إلى 17ف آيلوم

تي تقدر مساحتها بحوالي         ويقدر .  مليون هكتار7 مليون هكتار، والمستنقعات التي تغطي حوالي 2.5الخزانات والسدود ال

ام              ربية ع دول الع تاج األسماك في ال ي    2000إن ليون طن، أي بمع      2.7 بحوال  في المائة عن العام   2دل زيادة تقدر بنحو      م

 .  السابق، وال يمثل هذا اإلنتاج سوى حوالي نصف اإلمكانات اإلنتاجية العربية

 

ام    ي ع تاجها ف وع إن در مجم ث يق رتفعة، حي تاجية الم ات اإلن دول ذات اإلمكان ن ال تانيا ومصر م بر المغرب وموري وتعت

ي    2000 وتعتبر ُعمان، واإلمارات، وتونس، والجزائر، واليمن من الدول        . نتاج العربي  في المائة من إجمالي اإل     70 بحوال

ي  تاجها حوال وع إن لغ مجم تاج المتوسط، ويب ربية ذات اإلن ربي20.3الع تاج الع ة من اإلن ي المائ لحق       )2(شكل .  ف ، والم

)3/5.( 
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شــكل (2) : تطور إنتاج األسـمـاك في الــدول الـعـربية 
1990 و 1995 -  2000

 
 

ات المتاحة إلى عدة عوامل من أهمها تخلف أساليب    ويعزى ضعف اإلنتاج السمكي في الدول العربية بالمقارنة مع اإلمكان           

نية     ات الف برات واإلمكان تثمارات، ونقص الخ لة االس تية، وق نية التح ات الصيادين، وضعف الب ة إمكان . الصيد ومحدودي

اث         ن األبح تفادة م مكي، واالس تزراع الس يد واالس اريع للص ة مش تثمرين إلقام ذب المس اع ج ذا القط ر ه لب تطوي ويتط

بي  ة، وتدريب العاملين في مجال الصيد، وزيادة قدرات التخزين                       التط تاجية عالي ا، وإدخال أصناف ذات إن قية والتوسع فيه

 .والتسويق، وتشجيع قيام الصناعات السمكية، وحفظ حقوق الدول العربية في مصائدها

 
 الصادرات والواردات الزراعية

 

ة الصادرا      ربية خ         تانخفضت قيم دول الع زراعية في ال  في المائة مقارنة بالعام السابق حيث  3.7 بنسبة   1999الل عام    ال

ي      لغت حوال  في المائة خاصة بصادرات السلع الغذائية الرئيسة، وعمومًا فإن معدل النمو 78 مليار دوالر، منها نحو  6.5ب

ترة              ربية خالل الف زراعية الع لغ    1999-1995السنوي للصادرات ال ة زيادة خالل هذه وبلغت أعلى نسب  .  في المائة   3.9 ب

ي  لغت حوال ي سورية إذ ب ترة ف ي 38الف تها الكويت حوال ة، تل ي المائ ي 24 ف م تونس حوال ة، ث ي المائ ة، 15 ف ي المائ  ف

ر والسعودية والسودان   ي آل من األردن والجزائ راجعت الصادرات ف ن ت ي حي ربية، ف دول الع اقي ال ي ب ل ف وبنسب أق

 .ليمنوالصومال وقطر ولبنان وموريتانيا وا

 

ن الدول العربية تبعًا لتفاوت إمكانات اإلنتاج الزراعي، ومستويات الدخل فيما بينها،                  زراعية بي ة الصادرات ال باين قيم وتت

دول العربية ذات اإلمكانات التصديرية مثل تونس، والمغرب وسورية ومصر والسعودية والسودان بحوالي                   69وتساهم ال

 .اعية العربيةفي المائة من قيمة الصادرات الزر

 

ا الواردات الزراعية العربية والتي تعتبر األغذية أهم مكوناتها، فيالحظ بطؤ معدالت زيادتها في السنوات األخيرة من                   وأم

 في المائة مقارنة مع العام السابق، وبلغت قيمتها حوالي 7.4 بنسبة 1999عقد التسعينيات، وقد انخفضت قيمتها خالل عام 
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ليار دوالر 25.8 ية   م ة الرئيس لع الغذائي ن الس ا م ة أرباعه نوات   . ثالث الل الس زراعية خ واردات ال و ال باطؤ نم زى ت ويع

اع         ة، وارتف لع الغذائي ر للس م المباش ليص الدع تي تضمنت تق ات اإلصالحية ال عينيات إلى السياس د التس ن عق رة م األخي

ع      ات التس ن سياس لي ع عار والتخ لك األس ر ت تيجة تحري عارها ن تويات أس ا مس بري له يد  . ير الج افة إلى ترش ذا باإلض ه

وترتب على آل ذلك . االستهالك وتحسين نظم التسويق للحد من الفاقد والتالف سواًء في مراحل اإلنتاج أو ما بعد الحصاد           

زراعي، إذ انخفض من حوالي                  تجاري ال زان ال  19.2 إلى حوالي 1998 مليار دوالر في عام     22.8تقلص العجز في المي

ليار د    في  23، وتحسنت في المقابل نسبة تغطية الصادرات الزراعية للواردات الزراعية من حوالي             1999والر في عام    م

 ).3/6(، وملحق )3(، شكل 1999 في المائة في عام 25.4 إلى حوالي 1998المائة عام 
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شـكل (3) :  الصــادرات والـــواردات الــزراعية العـربية
1999 - 1992

 
 

 
 الواردات من السلع الغذائية الرئيسة

 
ة الر             واردات من السلع الغذائي ة ال لغت قيم  مليار دوالر، أي بانخفاض قدره حوالي 19.4 حوالي 1999ئيسية خالل عام   ب

ي   4.4 اع حوال ة وارتف ث القيم ن حي ة، م ي المائ ابق   8.4 ف ام الس ع الع ة م ة، بالمقارن ث الكمي ن حي ة م ي المائ ثل .  ف وتم

ّون األآبر من الواردات الغذائية إذ بلغت حصتها                  بقيمة بلغت   1999في عام    في المائة    32مجموعة الحبوب والدقيق المك

ي  بة  6.2حوال بان بنس ة األل ة مجموع ن حيث األهمي ليها م ليار دوالر، وت زيوت 11.1 م أتي مجموعتي ال ة، وت ي المائ  ف

، )3( في المائة على الترتيب، جدول 7.2 في المائة و8.2النباتية والسكر في المرتبتين الثالثة والرابعة بنسب بلغت حوالي          

 ).3/7(، وملحق )4(شكل 
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1999

 
 

 
 )3(جدول رقم 

 نسبة التغير في الواردات من السلع الغذائية الرئيسية
1998- 1999 

 
 )نسبة مئوية( 

 السلعة الكمية القيمة السلعة الكمية القيمة

 الحبوب 12.7 1.5- أبقار 29.5 16.6

 سكر خام 6.9 5.3- أغنام 5.0- 5.7

 بقوليات 36.2 35.7 لحوم 5.6- 3.9-

 بذور زيتية 3.0- 9.8- ألبان 5.8- 10.2-

 زيوت نباتية 4.8 18.0- بيض 1.6 3.9

 الفواآه 1.5 6.1-   

 ).3/7(الملحق : المصدر

 

 الصادرات من السلع الغذائية الرئيسة
 

تتصدر األسماك والفاآهة والخضار والزيوت النباتية، والحبوب والدقيق قائمة الصادرات الغذائية الرئيسية للدول العربية،     

 .  في المائة من إجمالي قيمة صادرات السلع الغذائية الرئيسية80 مليار دوالر، أي نحو 4.4إذ بلغت حصتها حوالي 

 

 19.9 مليار دوالر  بارتفاع قدره حوالي 5.1 حوالي 1999وبلغت صادرات الدول العربية من السلع الغذائية الرئيسة عام        

ة، و           ة من حيث الكمي من حيث القيمة، وقد ارتفعت الصادرات العربية من الحبوب في ذات العام    في المائة     14.1في المائ

 . في المائة من حيث القيمة مقارنة مع العام السابق4.2 في المائة من حيث الكمية، وانخفضت بنسبة 4.5بنسبة 
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ام        الل ع لعية خ ات الس ض المجموع ادرات بع جلت ص ام   1999وس ع ع ة م لفة 1998 بالمقارن تائج مخت جلت إذ .  ن س

 في المائة، واللحوم 4 في المائة، ولكن بانخفاض في القيمة بنسبة         5الصادرات من الحبوب والدقيق زيادة في الكمية بنسبة          

لغت             ة بنسبة ب ة والكمي ة، والبقوليات بزيادة نسبتها         4زادت في القيم  في المائة في    21  في المائة في الكمية و      47 في المائ

ه زادت في ا        ة، والفواآ ة بنسبة     القيم ة بنسبة           71لكمي ة، وفي القيم  في الكمية   توزادت الخضراوا .  في المائة  41 في المائ

ة بنسبة        8بنسبة    ة وفي القيم زيادة في آمية األسماك فكانت بنسبة     10 في المائ ا ال ة، أم  في المائة وفي القيمة 40 في المائ

ام بنسبة               20بنسبة    ة السكر الخ ة، وزادت آمي ته بنسبة       في المائ    60 في المائ ، )5(و) 3( في المائة، شكل رقم       95ة وقيم

 ).3/8(وملحق ) 3/7(ملحق

 
 الفجوة الغذائية

 
ة الفجوة الغذائية عام         در قيم  في المائة مقارنة  11.5 مليار دوالر أي بانخفاض قدره       12 ألهم السلع الغذائية بنحو      1999تق

ام  لحق 1998بع كل ) 3/9(، م ة). 5(والش وة الغذائي تاج   وتتصف الفج ي اإلن تغير ف بب ال ر بس ام إلى آخ ن ع تذبذب م  بال

ة                  ة للسلع الغذائي بات األسعار العالمي باتي والحيواني وحجم االستهالك وتقل ناك عجز في معظم السلع الغذائية في         . الن وه

دا األسماك والخضار والفواآه         اء الذاتي منها وتمثل الحبوب المكون األآبر لهذه الفجوة، ألن نسبة االآتف    . الوطن العربي ع

ي      لغ حوال ط      50تب ة فق تفاء الذاتي من األلبان حوالي           .  في المائ لغ نسبة االآ  في 84.3 في المائة، واللحوم حوالي      72.5وتب

 . في المائة34المائة، والسكر حوالي 
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 السياسات الزراعية
 

ادة اإل                 ربية إلى تشجيع زي دول الع بية ال ة في أغل نتاج لتحقيق األمن الغذائي وأقصى درجة ممكنة تهدف السياسات اإلنمائي

ائد من الصادرات الزراعية، والتقليل من حدة الفقر في المجتمعات الريفية، وإدماج المرأة               ادة الع ي، وزي تفاء الذات من االآ

ئة بصيانتها والعمل على استدامة اإلنتاج الزراعي المر           زراعية، إضافة إلى المحافظة على البي نمية ال آما . شد بيئيًافي الت

ائل    لف الوس تاحة بمخت وارد الم تغالل الم ادة اس ذه السياسات إلى زي ي ضوء ه زراعية ف برامج والمشروعات ال تهدف ال

ربية في إطار برامج اإلصالح االقتصادي على تحرير أسعار السلع الزراعية وتحرير االستيراد                        دول الع وتعمل بعض ال

وى السوق بر لق اء دور أآ ر  . والتصدير وإعط تانيا والجزائ ودان وموري رب والس ي مصر واألردن والمغ ًال ف م فع ا ت آم

س، حيث تخلت الدولة فيها عن دورها المباشر في اإلنتاج والتسويق، وتم تحرير معظم أسعار المنتجات ومستلزماتها     وتون

نظيمية إضافة إلى تنفي                      ة على وضع الخطط ورسم السياسات التشجيعية والت ذ مشاريع البنية األساسية    واقتصر دور الدول

 .الالزمة في المناطق الزراعية

 

بيق     لى تط لت ع ائدة، وعم لظروف الس ة ل تراآيب المحصولية المالئم زراعية وال دورات ال ربية ال دول الع بعت ال د ات ولق

وارد                              ا من الم تاح لديه زراعي حسب الم تاج ال زيادة اإلن ثيف المحصولي ل ي والرأسي والتك المائية سياسات التوسع األفق

ة،   زراعة المحمي ثة، وال تاج الحدي ات ومدخالت اإلن تخدام تقان ي إس د ارتكزت سياسات التوسع الرأسي ف واألرضية، وق

 .وإستخدام األصناف المحسنة وعالية اإلنتاج من البذور

 
ربية في إطار برامج اإلصالح المؤسسي التي تطبقها بالقطاع الزراعي وتنميته                  دول الع ا اهتمت بعض ال ، حيث عملت آم

نظيم إدارات الشؤون الزراعية، ووزارات الزراعة وجعلها أآثر تخصصًا، آما تم في عدد من الدول العربية                     ادة ت على إع

ليا للتنمية االقتصادية، من أولوياتها االهتمام بالتنمية الزراعية، وإعادة تنظيم الهياآل المؤسسية ومراجعة           إنشاء مجالس ع

ا      زراعية الس تمام بنظم المعلومات، وتقويم أداء مؤسسات القطاع العام، وإيجاد الحلول لتبعات         السياسات ال ك االه بقة، وآذل

توفير الحبوب للمواطنين، آما                          تمام ب راء، إضافة إلى االه اتها على محدودي الدخل والفق إجراءات التخصيص، وانعكاس

لمخزون اإلستراتيجي للحبوب ل                   م إنشاء مؤسسة ل لعمل على استقرار اإلنتاج الزراعي وتنظيم      حصل في السودان حيث ت

 .أسواقه

 

 مكافحة الفقر
 

نفيذ مشاريع من شأنها مكافحة الفقر بين المزارعين وسكان الريف               تهاج سياسات وت ربية على ان دول الع وتمثل . عملت ال

لزراعة إلى جانب استصالح بعض  زيد من األراضي الصالحة ل تغالل الم ي استصالح األراضي واس ك ف األراضي ذل

زراعي                   تاج ال ادة اإلن زراعي بهدف زي ر الصالحة لالستخدام ال ناك مشروع قومي يستهدف     .  الوعرة أو غي ي مصر ه فف

ي      يناء وشمال مطروح، والساحل الشمالي الغربي وجنوب          630إضافة حوال تار على مدى خمس سنوات في س  ألف هك

رامج ا                تثمارات الخاصة في ب وادي، إضافة إلى تشجيع االس ي، وتمليك مساحات من األراضي المستصلحة       ال لتوسع األفق
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زارعين             باقي لصغار الم نويًا إلى الشباب الخريجين وال ي           . س م استصالح حوال  ألف هكتار من خالل      262وفي سورية ت

دل          ثمر وبمع تروآة والمعرضة للجفاف                14مشروع التشجير الم ر زرعت األراضي الم نويًا، وفي الجزائ تار س  ألف هك

ي   بأشجار  لغ حوال احة تب ي مس بقوليات ف لفية وال تية والع مندر السكري والمحاصيل الزي نب والش ة والع ف 740الفاآه  أل

تار من أصل        تار في السنة، وفي السعودية رآزت السياسات الزراعية على التوسع الرأسي بتقنين توزيع                  3هك ليون هك  م

ذا التوسع على                 ا ه ر فيه تي يؤث ناطق ال تثناء الم ويتم ذلك في عدد من الدول العربية       .  موارد المياه المتجددة   األراضي، باس

 .إما بتوزيع أو إعادة توزيع األراضي الصالحة للزراعة أو المستصلحة، وتوفير اإلمكانيات الستغالل هذه األراضي

 
 مكافحتهسبل فقر الريف و

 

إن                        ر، ف الم من الفق ه خمس سكان الع اني في ذي يع ة من        63في الوقت ال الم يترآزون في الريف،        في المائ راء الع فق

راء في الدول العربية إذ يترآز معظمهم في القرى والمناطق النائية              ك على الفق ويعاني فقراء الريف أآثر . وينطبق ذل

راء الحضر قياسًا بمستويات االستهالك واالنتفاع من الخدمات األساسية للتعليم والصحة والسكن ومياه الشرب                   من فق

راء الريف، يعاني المعدمون العاطلون والعمال األجراء الذين ال يملكون أراض أو أصول          و. والمواصالت  ن فق من بي

ثر من غيرهم من فقراء الريف آصغار المالك والمستأجرين            تاجية اآ ومن العوامل التي تسهم في نشوء حالة الفقر        . إن

ا الحروب والصراعات الداخلية آما هو الحال في بعض الدول          العربية، والكوارث الطبيعية بالنظر لضعف أو زيادته

 .قدرة الفقراء على تلقي الصدمات، وارتفاع معدل النمو السكاني، وعدم عدالة توزيع استثمارات التنمية

 

ربية   لدان الع دن أو الب تة إلى الم ة أو المؤق ربي إلى الهجرة الدائم ريف الع راء ال لجأ فق د ي ر ق ة الفق لهروب من حال ول

اورة لكسب شالمج تمل السياسات االقتصادية  .   العي ن الضروري أن تش ه م ربي فإن ريف الع ي ال ر ف ة الفق ولمكافح

تحديد واستهداف الفقراء والمناطق الفقيرة، مع تصميم وتنفيذ مجموعة من          نظمة ل ة وم اليب دقيق تماعية على أس واالج

ك من خالل تنفيذ                         ر وذل ة الفق تخفيف من حال توازي على ال برامج تعمل بال مشاريع التنمية الريفية، ومشاريع البنية     ال

ذه المشروعات،      ي ه لية ف ة المح تفادة من تشغيل العمال ع االس راء م ناطق الفق األساسية والخدمات الضرورية في م

ع األراضي         تاج، وتوزي ائل اإلن لى وس راء ع هل حصول الفق ذي يس ر ال تمان الميس ر االئ رامج توف اد ب ك إيج وآذل

د األدنى من الغذاء، وبمعنى آخر ضمان نمو اقتصادي مستقر ومستديم وعادل اجتماعيًا في        المستصلحة ، وضمان الح   

 .المناطق الفقيرة

 

ام مصارف متخصصة تابعة للقطاع العام تقوم بتمويل                            ربية على قي دول الع تمد معظم ال زراعي تع وفي مجال التسليف ال

زراعي الموسمي واإلستثماري البسيط، وتقديم الق          روض المدعومة في بعض الحاالت لتسهيل إنسياب المدخالت        النشاط ال

وتجدر اإلشارة إلى أن معظم التمويل في القطاع الزراعي يتم في القطاعات األقل             . الزراعية وتسويق المحاصيل الزراعية   

ناطق مضمونة األمطار، وأما في المناطق األآثر عرضة للجفاف، يتم االعت                      ماد فيها  مخاطرة آالقطاع المروي، وفي الم

تمويل الذاتي        امل على ال نمية واإلئتمان الزراعي مقابل تحديث القطاع                    . بالك نك الرئيسي للت ليص دور الب م تق ي مصر ت فف
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الح          رآات إلستص ة وش ات قابض اته إلى مؤسس ت مؤسس ية وحول الحات مؤسس ليه إص لت ع ريفي، وأدخ رفي ال المص

 .ياتها في ظل آليات السوقاألراضي، وتم إعطاؤها المرونة الكافية لممارسة صالح

 

تمانية  توفير تسهيالت ائ زراعي  ل ليف ال نوك التس درات ب تعزيز ق تمان ل ربية خطوط ائ تمويل الع د قدمت مؤسسات ال وق

ا في ذلك                                  تجة بم راض المشاريع الصغيرة المن ترآيز على إق م ال ذا الصدد ت زارعين، وفي ه بشروط ميسرة لصغار الم

رأة   رها الم تي تدي اريع ال ي  المش ادي والمعيش تواها االقتص رفع مس دة    .  ل زراعي ع راض ال ليات اإلق د اعترضت عم وق

نها    ات، م تندات لملكية األراضي، وتعذر تقديم الضمانات المطلوبة، والخسائر الكبيرة التي تنتج عن                 : معوق عدم وجود مس

تابع          اب الم راض، وغي ات اإلق ة لمؤسس وارد المالي ي الم نقص ف ر، وال ن آلخ ن حي اف م لك    الجف بل ت ن ق ة م ة الميداني

وتحاول المؤسسات اإلقراضية حل بعض هذه المعوقات . المؤسسات، إضافة إلى ضعف نسب تحصيل القروض الممنوحة   

راض ال اإلق يع مج نية وتوس ة للضمانات العي ل مالئم اد بدائ روض وإيج نح الق ليف . بتسهيل إجراءات م زايا التس ومن م

زراعة و           ر ال زه على تطوي زراعي ترآي نمية المناطق الريفية، مع تخفيف العبء على              ال زراعية، وت الصيد والصناعات ال

 .ميزانية الدولة، وتشجيع اإلدخار في المناطق الريفية، وتوجيه إستثمارات األفراد ألنشطة إنتاجية في القطاع الزراعي

 

رامج ا     نفيذ ب ريف، بت ي ال ر وبخاصة ف ة الفق ار مكافح ي إط ربية ف دول الع امت بعض ال ي  وق ندمجة ف ريفية الم نمية ال لت

ر الخدمات األساسية التعليمية والصحية والمحافظة                   ذه المجتمعات، وتوفي ادة الدخل في ه ريفية،  بهدف زي المجتمعات ال

ئة    تماعية وإنمائية وزراعية من أجل بناء مجتمعات ريفية                       . على البي برامج عدة جوانب اقتصادية واج ذه ال تكامل في ه وت

 .ومنتجة ومكتفية ولها مساهمة فعالة في النشاط االقتصادي الكلي للدولةوزراعية مستقرة 

 

 أهم مشاآل تنمية القطاع الزراعي 
 

زراعية في الدول العربية بما يوفر احتياجات السكان من الغذاء من                            نمية ال تدامة الت ة الس اه الالزم أمين المي بر قضية ت تعت

ربية، أل   زراعة الع ه ال تي تواج تحديات ال م ال لك     أه لى ت نامي ع لب المت بة الط مح بمواآ تاحة ال تس ة الم وارد المائي ن الم

تياجات  لة واحدة، وهو ما                               . االح ان لعم ا وجه ي، فهم ائي والغذائ ن األمن الم ة بي دار العالق باط الوثيق مق ذا االرت بين ه وي

تعاون العربي السابق ذآره، باستخدام وتنمية وحماية ا                  بادىء ال لموارد المائية، لضمان وتواصل    تضمنه إعالن القاهرة لم

 .األمن الغذائي العربي

 

تاج الغذاء في الدول العربية، وتحسين أوضاع األمن الغذائي فيها بعيدًا                           ه من الصعب مضاعفة مستويات إن ذا أن ني ه ويع

اءة استخدامها في الزراعة، ويتطلب هذا اتخاذ خطوات فاعلة على مختلف                  ع آف اه، ورف ة المي األصعدة عن التصدي ألزم

لزم منها ليساعد على زيادة                      ا ي ر م ة، تستهدف توفي لموارد المائي ة ل رامج ناجع المؤسسية والتشريعية، لوضع سياسات وب

 .اإلنتاج الزراعي آمًا ونوعًا في المدى الطويل
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دن أو ا  زراعية، وهجرة بعضها إلى الم لعمالة ال ني ل زراعي ضعف المستوى الف نمية القطاع ال اآل ت ن مش دول ومن بي ل

ا يسبب خلًال في عرض العمالة الزراعية والطلب                            ريف مم لة الخدمات األساسية في ال األخرى بسبب ضعف األجور وق

 .عليها وهو ما يؤثر على آلفة اإلنتاج

 

ئة ونقل وتخزين                                ك نقص وسائل تصنيف وتعب ا في ذل ات  التسويق ونقص الخدمات التسويقية، بم ويشكل ضعف إمكان

زراعية    تجات ال أما فيما يتصل بمستلزمات اإلنتاج،  فيقل استخدام األسمدة الكيماوية  .  أحد أهم مشاآل القطاع الزراعي     المن

اب اإلرشاد                         زراعية، باإلضافة إلى ضعف أو غي بذور المحسنة والجرارات واآلالت ال بيدات الحشرية والفطرية وال والم

تخدام اآلال  دل اس اض مع ك انخف لمزارعين، ويضاف إلى ذل ني ل اقي دول  الف ع ب ة م زراعية وضعف صيانتها مقارن ت ال

 .العالم

 
 التقانة الحيوية

 
 أهمية التقانة الحيوية

 

لة التالية في تطور اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية، بعد ما تحقق لإلنتاج الزراعي ونمو                      ة عنوان المرح تقانات الحيوي بر ال تعت

تخدام اآلل ائل بفضل اس دم ه ن تق زراعية م تاجية ال ةاإلن بيدات الكيماوي مدة والم لغذاء . ة واألس ي حاجة ل الم ف ازال الع وم

تجات الزراعية مع ازدياد السكان وبقاء الموارد على طبيعتها          ويتمثل التحدي األآبر أمام دول العالم اليوم في تطبيق     . والمن

تاج الغذاء وتحسين نوعية المنتجات بطريقة مستدا                زيادة إن ة ل تقانات الحيوي وتعرف التقانات  . مة ومتوافقة بيئياً  واستخدام ال

ة إلنتاج أو تطوير                               نات الحي واد مستمدة من الكائ ًا أو م نًا حي ني يستخدم آائ ا أي أسلوب تق ة بأنه منتجات ) تحسين(الحيوي

نة    ة الستخدامات معي نات دقيق تاج آائ ة، أو إن باتية أو حيواني ي   .  ن راض، وف ي تشخيص األم ة ف تقانات الحيوي وتستخدم ال

تاج األدوية واللقاحات والصناعة، وفي مواجهة وعالج بعض المخاطر واألضرار البيئية        الط  ومن الطرق . ب والعالج وإن

تاج زراعة األنسجة، واألسمدة والمخصبات الحيوية، ومواد وأساليب                            ادة اإلن ذا المجال بهدف زي ثر استخدامًا في ه األآ

ل الجي        رات االصطناعية ونق ة، والطف ة، ومن خالل هذه الطرق يمكن أيضًا تحسين    المكافحة الحيوي نات والهندسة الوراثي

 .نوعية ومواصفات اإلنتاج لضمان خلوها من الملوثات ومصادر الضرر الصحي والبيئي

 

 واقع التقانة الحيوية 
 

نامية في بداية الطريق في مجال تطبيق التقانات الحيوية في الز                     دول ال رها من ال ربية آغي دول الع ازالت ال راعة، آما أن م

تطوير التي تقوم بها في هذا المجال، ما تزا              بحث وال ود ال  متواضعة، وال تساهم في حل مشاآل اإلنتاج ورفع النوعية          لجه

باتية والحيوانية، بسبب قصور اإلمكانات البحثية، واحتياج هذه التقانات إلى مستويات مرتفعة من      زراعية الن للحاصالت ال

لية والخبرا     وارد المح بيقاتها في هذا المجال لسيطرة          الم ة وتط بحوث الهام ثير من ال نية،  وخضوع الك تجهيزات الف ت وال

تعددة الجنسيات، وهو ما يزيد من تكلفة وإمكانية الحصول على هذه التقانات، وتطبيقاتها في الدول               ة والم الشرآات العالمي



   75

لكية الف ة الم ن حماي زراعية، حيث تخضع لقواني ربية لألغراض ال ريةالع دم .  ك ي ع ثل ف ات أخرى تتم إضافة إلى معوق

التنسيق والترابط بين مراآز البحوث العربية وأنشطتها، وضآلة مساهمة القطاع الخاص في هذه األبحاث، ونقص الكوادر         

ات،   ن الحكوم ذه األبحاث م وارد المخصصة له لة الم نها بشكل خاص، وق بيقية م ًا والتط لقيام باألبحاث عموم لة ل المؤه

برات المتخصصة، وعدم توفر البيئة العلمية والمهنية التي تحافظ على العلماء                   وضع  نية والمخت لمية والف تجهيزات الع ف ال

 .والباحثين في هذا المجال

 

ة في الدول العربية في بعض أساليب مكافحة األمراض واآلفات باستخدام طرق                      تقانات الحيوي رز استخدامات ال ثل أب ويتم

تكامل مع     ة ت ا يعرف بالمكافحة المتكاملة      بيولوجي ة فيم بيدات الكيماوي وفي بعض الدول العربية يجري إنتاج .  استخدام الم

ز األبحاث   ي بعض مراآ يجية ف زراعة النس تخدام طرق ال راولة باس وز والف نخيل والم ثل الكويت(شتالت ال وبعض ) م

تابعة للشرآات          تجارية والتصديرية ال زارع ال في هذا المجال في عدة دول عربية منها مصر         وهناك مجموعات بحثية    . الم

 .والمغرب والعراق واألردن والكويت وسورية وتونس،  ولكن جهودها لم تصل آلها إلى مستوى تطبيق نتائج األبحاث

 

لة                    ناطق القاح ي ألبحاث الم ريق أبحاث في المرآز الدول ناك ف اردا    –وه تم بتحسين عدة محاصيل من الحبوب            – ايك  يه

بقوليات  دة  وال ه ع لى عمل د مضى ع ة، وق تاجية عالي لحرارة واألمراض وبإن ة ل واع مقاوم لى أن ة للحصول ع ي محاول ف

 .وقد ظهرت بعض النتائج الستخدام بعض هذه التقانات مثل زيادة إنتاجية القمح في مصر والسعودية وسورية. أعوام

 

لمحصولية فالبد من الترآيز على الزيادة والتوسع وحيث أن معظم الزيادة في اإلنتاج الزراعي هي بسبب زيادة المساحة ا           

تحقيق      ه، ول تاج وجودت ثيف اإلن ة لتك تقانة الحيوي رجات ال تخدام مخ ن اس بيرة م ة آ ك بدرج تحقق ذل تاج، وي الرأسي لإلن

 من  في المائة15االآتفاء الذاتي المنشود من المحاصيل الزراعية، حيث مازالت مساهمة التوسع الرأسي محدودة ولم تتعد             

 .مجمل اإلنتاج خالل السنوات العشر الماضية

 

 اآلفاق المستقبلية للتقانة الحيوية الحديثة
 

ام                   نذ ع تجاري م تاج ال ز اإلن ة حي تقانة الحيوي تجات ال بطاطس معدلة وراثيًا في     1995دخلت من تجاري ل تاج ال ، بنشر اإلن

ام                ة الحشرات، وفي ع ريكية لمقاوم تحدة األم ات الم ان  1999الوالي  مليون فدان، 69ت المساحة المزروعة منها حوالي       آ

ول الصويا، ومع تنامي تحرير التجارة على المستوى العالمي، واتساع الحدود المفتوحة ما بين الدول                  ك القطن وف بع ذل وت

ثير هذه المنتج                                ربية بشكل أو بآخر، وت دول الع تهلكين في ال ذه السلع إلى المس ه من الطبيعي أن يصل جزء من ه ات فإن

 .المحورة خالفًا آبيرًا بين المؤيدين والمعارضين بسبب إيجابياتها الهائلة ومخاطرها الكبيرة الراهنة أو الكامنة

 

د التقانات الحيوية الحصول على سالالت وتقاوي فائقة اإلنتاجية تحقق وفرة في اإلنتاج الزراعي، وإنتاج نباتات          ومن فوائ

تالي اال         لوحة وبال اف والم تحمل الجف م غذائية أعلى، ونباتات غير بقولية يمكنها        ت باتات بقي تاج ن ري، وإن اه ال قتصاد في مي

ة والمجاالت المفيدة                ليات الحيوي رها من العم تروجين الجوي، وغي بيت الني ولكن المنتجات المعدلة وبخاصة في المواد . تث
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تد    ا تم نين، آم رات الس ا لعش تد مفعوله ئية يم ا مخاطر صحية وبي ة له نظومات  الغذائي تحام م ن اق تكاثر م لى ال ا ع قدرته

بيعية ة الط نات الحي لى بعض الكائ ا القضاء ع ة أخرى، وربم ة . إيكولوجي بذور العقيم ة ال م تقان لجأ الشرآات إلى تعمي وت

تماد المزارعين على بذورها في آل مرة يريدون زراعة ذلك المحصول، دون أن يعتمد على إنتاجه من البذور               لتضمن اع

تمد على قتل أجنة البذور                 للمحصول    نية تع ذه التق ته، وه م زراع ذي سبق له وفي حالة بعض األسماك المحورة لتحسين     . ال

ا تغير الترآيبة الوراثية للكائنات الحية غير المحورة وبصورة ال رجعة فيها                     بين أنه ادة خصوبتها، ت ا وزي والبد من . نموه

ة لضمان الحصول على معظم إ            ر السالمة اإلحيائي يجابيات استخدام هذه التقانة الحيوية، والبد أيضًا من التعرف على          تواف

بل السماح باستخدامها            زها ق تجات وتميي ذه المن وقد وقعت العديد من الدول على بروتوآول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية          . ه

ام      نات الحية المعدلة وراثيًا ،  لضمان المحافظة على التنوع البيولوجي وضمان السالمة عند نقل وتداول الكائ        1999في ع

 .الناتجة عن هذه التقانات الحديثة

 
 اآلفاق المستقبلية

 
 توقعات نمو القطاع الزراعي

 

د التسعينات، ما لم تتم المعالجة                     دل المحقق في عق د الحالي المع زراعي في العق و القطاع ال تجاوز نم توقع أن ال ي من الم

نها   ر القطاع وم ات تطوي م معوق ة لمعظ ليدي الجذري زراعية التق اط ال يادة األنم نية وس تويات التق زارع ةتواضع المس  والم

ه،    بطة ب ية المرت رافق األساس ات والم اع واألنشطة والخدم نمية القط ة لت تثمارات الموجه رة، وضعف االس تة والفقي المفت

زراعية في تقدم الزراعة العرب                    بحوث ال ة دور ال ثية ومحدودي ات البح وارد واإلمكاني يضاف إلى ذلك ندرة    . يةوضعف الم

تاج   نظيم اإلن وارد وت يانة الم ازة وص لقة بحي نظيمية المتع ريعية والت ر التش ية واألط نيات المؤسس عف الب اه، وض المي

ي عدد من  . واألسواق  لية والحصار االقتصادي ف بعض األحداث الداخ عينيات ب بة التس ي حق ربية ف زراعة الع رت ال وتأث

ربية    دول الع رزت الع    . ال د أف ر التجارة الدولية أوضاعًا من عدم التكافؤ في توزيع المنافع واألعباء فيما بين           وق ة وتحري ولم

ة وفق أسباب متعلقة بالمواصفات والسالمة                             ر عادل تقالية وتواجه منافسة غي لة ان تي تمر بمرح نامية ال تقدمة وال دول الم ال

 .الصحية             و االعتبارات البيئية

 
  التفاقيات منظمة التجارة العالميةالتأثيرات المحتملة

 

ات دورة أورجواي في عام                               نفيذ اتفاقي تمال ت ند اآ ربية بشكل مباشر ع زراعة الع تأثر أوضاع ال توقع أن ت ، 2005من الم

زراعة في عملية تحرير التجارة، وتلك المتصلة بتدابير الصحة النباتية، وحقوق                        بخاصة من الجوانب المتصلة بإدخال ال

 .لفكرية، باإلضافة إلى أمور أخرى تتصل بقواعد المنشأ، والفحص قبل الشحنالملكية ا

 

رها بتطبيق هذه االتفاقيات تبعًا لهيكل صادراتها ووارداتها                          نها بدرجة تأث ا بي ربية فيم دول الع لف ال . ومن الطبيعي أن تخت

تمد على الصادرات الزراعية من ت                     تي تع ربية ال دول الع تفيد ال توقع أن تس حرير أسواق البالد المتقدمة المستوردة     ومن الم
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ود الجمرآية وغير الجمرآية، وفتح األسواق أمام صادرات البالد النامية                   تيجة تخفيض القي زراعية ن آذلك سوف  . للسلع ال

ن       ئة ع نازعات الناش وية الم ة لتس د محكم ن وضع قواع نها، وم ا بي لوك فيم د الس ن ضبط قواع ربية م دول الع تفيد ال تس

ات ا   ة الواردة في االتفاقيات الدولية             العالق تمادًا على القواعد العام تجارية اع وفي المقابل سوف تواجه بعض الصادرات      . ل

ه من المتوقع أن تتعرض الدول العربية التي تستورد المواد الغذائية على نطاق آبير لبعض                         ا أن زراعية منافسة أشد، آم ال

ناجمة عن احتمال ارتفاع أسعا            لبية ال ار الس ر تلك المواد من جراء تخفيض الدعم الذي آانت تتمتع به بعض المنتجات             اآلث

الزراعية في الدول الصناعية، مما يؤدي إلى زيادة في قيمة وارداتها الزراعية، وتدهور معدالت التبادل التجاري الخاصة                

أن اتفاقيات اورجواي تنص على حق البالد النامية المستوردة لمواد غذائية                لمًا ب ا، ع  في التعويض إذا ما ارتفعت أسعار       به

 .تلك المواد بسبب تخفيض الدعم في الدول الصناعية

 

ويالحظ في ضوء هذه االعتبارات بأن الفوائد التي من المحتمل أن تجنيها الدول العربية من انضمامها إلى منظمة التجارة        

ثر من مما قد يترتب على عدم انضمامها من آثار سلبية           ة أآ جع ذلك الدول العربية، مع اعتبارات أخرى، على ويش. العالمي

ي   ماالنضما ربية ه ر دول ع تى اآلن عش ا ح تي انضم إليه ة، ال تجارة العالمي نظمة ال بوتي، :  لم بحرين، وجي األردن، وال

تانيا رب، وموري س، والمغ ارات، وتون ت، وقطر، واإلم ان، . ومصر، والكوي لطنة ُعم عودية، وس ن الس ل م بر آ ا تعت آم

ر  تقال إلى العضوية العاملة        والجزائ تفاوض لالن راحل ال ويتوقع أن تواصل معظم الدول العربية األخرى .  والسودان في م

 .االنضمام إلى هذه المنظمة

 
 التكامل العربي

 

ود العمل االقتصادي العربي المشترك والتي امتدت لعدة عقود، إال أنها مازالت محصورة في نطاق ضيق         رغم من جه بال

تاحة من ناحية ومع الضرورات الموضوعية لمزيد من خطى التكامل من                    ومحدود ال     ات الم وارد واإلمكان يتناسب مع الم

ة أخرى    وفي ظل التكتالت الدولية وتحرير التجارة وزيادة حدة المنافسة الدولية، فإن أسواق الدول العربية قد تواجه                 . ناحي

ا في اإلسراع بتنمية أ              وتستطيع الدول العربية   . نشطتها المحلية بما فيها القطاع الزراعي     منافسة شديدة ستؤثر على قدراته

الم الخارجي، مما                    تعاون مع الع ر ال تجارة، في سعيها إلى تطوي ر ال تيحها تحري تي ي تيازات ال تفيد من االم مجتمعة أن تس

ة             ا التفاوضي على المستويات الدولي ه من خالل تسريع خطوات     . يعزز من موقفه ا يمكن تحقيق ذا م  التكامل سواء في وه

أنها أن تضمن االتساق بين النظم والسياسات التجارية في الدول                         تي من ش برى، ال ربية الك تجارة الحرة الع نطقة ال إطار م

تاح نحو بعضها البعض، مما يعود بالخير على القطاع الزراعي العربي أو من خالل تكثيف             زيد من االنف ربية، أو بالم الع

تحرير انتقال ر      ود ل إن ما تم في . ؤوس األموال والخبرات العربية فيما بين الدول العربية، وإنشاء المشاريع المشترآة         الجه

أ   زراعية ذات المنش لع ال رآية والضرائب على الس تخفيض الرسوم الجم ربية ب دول الع ام ال تجارة من قي ر ال ال تحري مج

ا هو                        برى م ربية الك تجارة الحرة الع نطقة ال إال خطوة يتعين أن تتبعها خطوات متعددة لتعميق        العربي في إطار تطبيق م

 .التكامل االقتصادي العربي
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 الناتج الزراعي ونصيب الفرد منه في الدول العربية) : 3/1(ملحق 

 )2000-1998 و1990(

نسبة التغيرالناتج الزراعي "مليون  دوالر"
(%)

نسبة التغير
نصيب الفرد من الناتج الزراعي " دوالر"(%)

مساهمة  الزراعة 
في الناتج المحلي اإلجمالي

(%) 

19901998199920002000 - 902000 - 9919901998199920001990199819992000

 11.32  12.76  13.83  12.20  298  305  315  233 -0.1 3.3  80,272  80,343  80,974  58,265 مجموع الدول العربية

 1.94  2.03  2.56  7.04  32  33  43  62 -1.2-5.4 162  164  204  283 األ  ر د  ن
 2.89  3.31  3.64  1.66  615  620  620  217  4.9  13.1  1,911  1,821  1,722  560 اإلمــــارات
 0.74  0.86  0.92  0.84  85  86  89  61  3.3  4.5  59  57  57  38 البحريـــــن
 12.11  12.80  12.52  15.72  246  270  269  215 -7.7 1.8  2,354  2,549  2,511  1,978 تونــــــــس
 8.27  10.56  11.12  11.31  145  169  179  246 -12.3-4.4 4,451  5,076  5,268  7,001 الجزائــــــر
 0.72  0.71  0.72  2.36  6  6  6  16  4.5 -8.9 4  4  4  10 جيبوتـــــي
 5.39  6.44  7.04  6.41  424  431  438  336  1.5  3.4  9,339  9,197  9,052  6,713 الســـعودية
 34.17  37.36  38.88  30.28  141  142  166  236  1.5 -4.3 4,386  4,320  4,889  6,787 الســـــودان
 25.59  24.35  29.98  28.09  294  257  311  259  17.6  2.1  4,803  4,084  4,809  3,903 ســــــورية
 32.14  32.74  33.31  19.80  1177  1203  1216  697  0.1  6.1  26,848  26,822  26,495  14,839 العـــــــراق
 2.13  2.62  2.83  2.58  179  176  174  134  3.0  3.4  422  410  399  302 ُعمـــــــــان
 0.44  0.59  0.68  0.79  130  127  129  107  1.9  2.3  73  71  70  58 قطـــــــــــر
 0.34  0.43  0.46  0.89  57  57  52  75 -0.8-2.3 128  129  116  162 الكويــــــت
 7.81  7.81  7.80  8.36  342  342  341  65  0.0  18.5  1,288  1,288  1,262  235 لبنــــــــــان
 9.60  10.34  11.21  5.52  606  598  592  355  3.9  6.6  3,418  3,290  3,112  1,811 ليبيـــــــــــا
 15.75  16.32  16.37  18.46  238  234  223  110  3.9  8.7  15,093  14,526  13,541  6,551 مصـــــــــر
 12.26  14.76  16.95  17.70  140  183  218  167 -21.9-1.2 4,033  5,165  6,046  4,571 المغــــــرب
 19.45  20.69  21.03  25.87  73  77  83  109 -2.9-3.1 192  198  206  264 موريتانــيــا
 15.34  16.12  19.37  24.20  72  66  71  133  11.7 -5.1 1,309  1,172  1,211  2,199 اليمــــــــــن

، وأعداد سابقة من التقرير االقتصادي العربي الموحد. المصدر:  المالحق (3/2) و(4/2) و(7/2)
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 الموارد األرضية واستخداماتها في الوطن العربي) : 3/2(ملحق 

)1990-2000( 
 
 

 
 
 
 
 

(ألف هكتار)

1990199119921993199419951996199719981999*2000

   نسبة 
التغير % 
2000-99 

المساحة الزراعية الكلية 58,94259,51661,49963,05866,10867,30167,23267,10466,88267,13170,0234.31 أوًال: 

األراضي الزراعية المستديمة  -1 5,6325,9645,9995,9476,2326,4926,7976,5806,7376,9617,0821.74

األراضي الزراعية الموسمية  -2 53,31053,55255,50057,11159,87660,80960,43560,52460,14560,17062,9414.61

35,03736,39834,99831,32935,60335,26534,55532,97034,40033,00933,2550.75 أ- الزراعة المطرية

الزراعة المروية 8,9988,11411,10410,70110,43810,28010,57510,56110,66310,33011,0637.10 ب- 

9,2759,0409,39815,08113,83515,26415,30516,99315,08216,83118,62310.65 ج- األراضي المتروآة (بور)

64,90677,52273,13773,15573,90190,01393,95093,89393,25692,127100,4999.09 ثانيًا: الغابات

324,135378,599374,179428,771429,661358,522364,910346,147337,530341,005350,3952.75 ثالثًا: المراعي
*  تقديرات أولية.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2000. المصدر: 
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 ج المحاصيل الزراعية في الدول العربيةتطور إنتا) : 3/3(ملحق 

)1998-2000( 
 

نسبة التغير (2000-99)   2000%*1999

المساحةاإلنتاج
المساحةاإلنتاجالغلة المحصولية

المساحةاإلنتاجالغلة المحصولية
المساحةاإلنتاجالغلة المحصولية

الغلة المحصولية

(آغم/هكتار)(ألف هكتار)(ألف طن)(آغم/هكتار)(ألف هكتار)(ألف طن)(آغم/هكتار)(ألف هكتار)(ألف طن)(آغم/هكتار)(ألف هكتار)(ألف طن)
 1.7  9.5  11.4  1,467  30,302  44,468  1,443  27,665  39,919  1,428  32,334  46,181  الحبـــــــــــــــــــــــوب

 3.7  5.8  9.7  1,801  10,613  19,112  1,736  10,034  17,420  1,829  11,804  21,589 (القمح )
 0.2  0.6  0.8  7,578  824  6,244  7,565  819  6,196  7,254  666  4,831 (األرز)

 24.9 -5.8 17.7  793  6,450  5,118  636  6,845  4,350  713  7,684  5,477 (الشعير)
 2.2  3.1  5.3  4,541  1,570  7,129  4,445  1,523  6,769  4,510  1,596  7,198 (الذرة الشامية)

الذرة الرفيعة والدخن) ) 6,732  10,383 648  4,658  8,176  570  6,351  10,584  600  36.3  29.5  5.3 
 8.1  1.5  9.7  19,554  419  8,193  18,085  413  7,469  18,506  425  7,865  الدرنيــــــــــــــــــــــات 

 5.3  4.5  10.1  19,579  394  7,714  18,586  377  7,007  18,789  374  7,027 (االبطاطس)
 12.7 -2.9 9.4  1,116  1,146  1,279  991  1,180  1,169  1,187  1,279  1,518  بقوليــــــــــــــــــــــــات
 5.5  1.6  7.2  808  4,217  3,408  766  4,149  3,178  902  2,939  2,651  البــــــذور الزيتيــــــة 
-7.7 2.8 -5.1 18,318  2,199  40,282  19,837  2,140  42,451  17,254  2,109  36,388  الخضــــــــــــــروات  
…… 8.2 …… 27,125 …… 25,061 …… 27,043  الفواآـــــــــــــــــــه  
 5.7  5.2  11.2  2,471  809  1,999  2,338  769  1,798  2,368  812  1,923  االليــــــــــــــــــاف
 2.6 -5.3-2.8 81,175  359  29,142  79,137  379  29,993  78,295  349  27,325  المحاصيل السكرية
 2.3 -2.7-0.4 103,028  216  22,254  100,685  222  22,352  97,033  215  20,862  قصـــــــب الســـكر
-1.0-8.9-9.9 48,168  143  6,888  48,669  157  7,641  48,231  134  6,463  الشمنــــــــــــــــدر

المنظمة العربية للتنمية الزراعية، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2000. المصدر: 
*   تقديرات أولية.

1998
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 تطور اإلنتاج الحيواني في الوطن العربي) : 3/4(ملحق 

 )2000-1995 و1990(
 

 
 
 
 

 (ألف طن) 

1990199519961997199819992000

نسبة التغير السنوي 
%

2000 - 95
نسبة التغير %

2000-99
 1.3  2.8  56,119  55,388  52,967  51,273  49,818  48,856  43,476  األبقار والجاموس (1)

 5.9  2.6  251,470  237,353  237,107  230,959  220,511  221,355  171,572  األغنام والماعز (1)
 1.5  0.3  12,179  12,003  11,904  11,864  12,040  12,019  12,059  اإلبل (1)

 2.1  3.8  5,569  5,454  5,224  5,030  4,716  4,626  3,862  اللحوم

 6.3  4.4  3,607  3,392  3,445  3,223  3,030  2,908  2,279  (لحوم حمراء)

-4.8 2.7  1,962  2,062  1,779  1,807  1,686  1,718  1,583  (لحوم بيضاء)

 4.1  5.0  20,262  19,466  18,918  17,784  16,697  15,907  12,572  األلبان

-6.8 0.9  881  945  892  830  803  841  871  البيـض

(1) باأللف رأس.

*  تقديرات أولية.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2000.  المصدر: 

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

 )2000-1995 و1990(

الكمية : باأللف طن

 
1990199519961997199819992000

نسبة التغير%
2000-99 

  1.97  2,707.24  2,654.99  2,470.17  2,550.99  2,313.75  2,438.28  1,858.78 مجموع الدول العربية

-3.75 0.77  0.80  0.75  0.55  0.53  0.52  0.37 األ ر د ن
 2.78  120.87  117.60  114.74  114.36  107.00  105.90  95.12 اإلمــــارات
-4.17 11.02  11.50  9.80  10.05  9.40  9.30  8.11 البحريـــــن
-4.20 89.29  93.20  90.00  89.00  84.20  83.60  88.60 تونــــــــس
 8.18  97.36  90.00  92.33  93.10  88.60  106.27  91.00 الجزائــــــر
-6.90 0.27  0.29  0.29  0.37  0.30  0.38  0.40 جيبوتـــــي
-0.60 57.55  57.90  55.03  53.93  50.67  48.40  46.43 الســـعودية
 10.66  58.65  53.00  52.00  50.00  47.00  50.00  32.20 الســـــودان
 9.01  15.48  14.20  14.49  11.78  12.13  11.64  5.77 ســــــورية
 3.06  16.18  15.70  15.92  17.22  16.18  16.40  17.50 الصومـــال
 78.53  33.92  19.00  32.00  37.00  35.00  33.00  18.62 العـــــــراق
 4.51  115.17  110.20  106.20  118.90  121.60  139.90  118.60 ُعمـــــــــان
 22.41  3.55  2.90  2.72  4.00  2.99  1.06  1.00 فلســـــطين
 0.23  4.41  4.40  5.42  5.03  4.74  4.27  5.70 قطـــــــــــر
 22.15  7.94  6.50  6.30  6.40  8.28  8.70  4.50 الكويــــــت
 7.14  5.25  4.90  4.63  2.89  4.79  4.69  1.80 لبنــــــــــان
-9.08 34.55  38.00  37.00  36.00  28.00  28.00  7.80 ليبيـــــــــــا
-8.82 591.69  648.90  545.59  457.04  431.64  407.14  338.00 مصـــــــــر
 4.88  795.06  758.10  708.48  783.20  625.20  852.05  576.57 المغــــــرب
 10.96  520.19  468.80  450.42  554.35  547.80  441.08  322.35 موريتانــيــا
-7.93 128.07  139.10  126.06  105.82  87.70  85.98  78.34 اليمــــــــــن

*  تقديرات أولية.
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2000. المنظمة العربية للتنمية الزراعية,  المصدر: 

*
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 الصادرات والواردات الزراعية العربية) : 3/6(ملحق 

)1995-1999( 
 (مليون دوالر)    

الصادرات الزراعية
معدل النمو 

السنوي 
(%)

نسبة النمو
معدل النمو الواردات الزراعية(%)

السنوي (%)
نسبة النمو

(%)

1995199619971998199999-9599-981995199619971998199999-9599-98

-12.8 2.7  25,762  29,541  28,058  24,886  23,117 -3.7 3.9  6,536  6,785  7,525  6,267  5,600 مجموع الدول العربية
 0.5  1.3  843  839  1,030  1,198  800 -22.0-8.7 373  478  548  527  536         األ ر  د  ن
-8.4 5.8  2,813  3,072  2,368  2,246  2,241 -11.2 3.7  658  741  713  682  570         اإلمــــارات
-4.2 5.0  507  529  457  462  417 -1.2 4.1  80  81  52  56  68         البحريـــــن
-12.1 4.0  1,323  1,505  1,480  1,039  1,129  19.6  15.4  1,380  1,154  1,179  758  779         تونــــــــس
-15.1-7.1 2,686  3,163  3,106  3,021  3,602  43.8 -2.9 105  73  58  163  118         الجزائــــــر
 0.0  1.6  117  117  112  111  110  5.9  10.7  18  17  16  14  12         جيبوتـــــي
 1.4  3.5  5,263  5,188  5,067  5,280  4,595  5.8 -10.4 529  500  822  438  821         الســـعودية
-21.5 2.9  413  526  532  558  369 -17.4-2.8 440  533  533  565  492         الســـــودان
 9.2  72.3  846  775  905  808  96 -20.7 38.3  647  816  936  742  177         ســــــورية
-16.1-7.8 52  62  69  73  72 -80.0-38.5 5  25  20  28  35         الصومـــال
......... 1,719  1,488  940  803 ......... 8  20  20  8         العـــــــراق
-17.9 12.4  788  960  836  523  494 -16.6 17.1  301  361  338  161  160         ُعمـــــــــان
-10.2-5.4 264  294  310  291  329 -7.1-6.5 13  14  14  14  17         قطـــــــــــر
-10.6-2.1 1,241  1,388  1,352  1,221  1,352  69.4  24.1  83  49  65  73  35         الكويــــــت
 17.4  17.2  1,550  1,320  1,511  934  821 -18.6-0.3 83  102  129  98  84         لبنــــــــــان
-78.3-19.4 499  2,297  1,619  1,234  1,183  16.3  4.9  57  49  35  188  47         ليبيـــــــــــا
 22.6  19.9  3,716  3,030  3,285  2,194  1,797  18.4  5.8  572  483  842  421  457         مصـــــــــر
-7.1-3.8 1,744  1,877  1,549  1,912  2,037 -2.1 1.9  945  965  843  1032  877         المغــــــرب
 158.1  18.3  333  129  136  181  170 -20.7-5.7 195  246  250  244  247         موريتانــيــا
 1.7  2.2  764  751  846  660  700 -42.2-3.5 52  90  112  43  60         اليمــــــــــن

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

منظمة الزراعة واألغذية لألمم المتحدة، بيانات الحاسب اآللي 2001.  -           
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 صادرات وواردات الدول العربية بالكمية والقيمة من أهم السلع الغذائية والزراعية الرئيسية) : 3/7(ملحق 

 )1999 و1998(

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية
-4.4 8.4  19,372  64,815  20,265  59,812  14.1  19.9  5,117  7,393  4,484  6,166  اإلجمالـــــــــــــــــي

-1.5 12.7  6,205  41,279  6,302  36,620 -4.2 4.5  344  1,432  359  1,370  الحبوب والدقيق 
 37.5  13.8  231  504  168  443  43.4  34.1  119  495  83  369  البطاطس
-5.3 6.9  1,400  4,910  1,479  4,595  94.9  59.9  76  235  39  147  سكـر خــام
 35.7  36.2  380  681  280  500  20.7  47.3  111  193  92  131  بقوليــات

-9.8-3.0 369  898  409  926 -5.6-40.5 135  181  143  304  البذور الزيتية
-18.0 4.8  1,589  2,421  1,938  2,311  36.3  11.4  721  470  529  422  زيـوت نباتيـة

 10.4  9.6  767  1,820  695  1,661  10.2  7.6  617  1,217  560  1,131  خضـــر
-6.1 1.5  1,031  2,178  1,098  2,146  40.5  70.6  877  1,769  624  1,037  فاآهـة

 16.6  29.5  568  667  487  515 -4.8-6.4 20  88  21  94  أبقار وجاموس (حية)
 5.7 -5.0 684  13,117  647  13,801 -9.1-2.3 239  4,427  263  4,532  أغنام وماعز (حية)

-3.9-5.6 1,615  1,016  1,681  1,076  4.0  3.6  105  57  101  55  لحــــوم
 5.4  8.6  1,007  566  955  521  27.6  23.3  74  37  58  30 (لحوم حمراء)
-16.3-18.9 608  450  726  555 -27.9-20.0 31  20  43  25 (لحوم دواجن)
-10.2-5.8 2,159  7,822  2,404  8,308 -3.8 10.4  101  434  105  393  األلبــان ومنتجاتهــا

 3.9  1.6  106  65  102  64 -17.4-23.8 19  16  23  21  البــيــض
-7.6 5.5  474  400  513  379  19.5  40.0  1,140  592  954  423  األسماك
-15.5-4.5 590  274  698  287 . . .. . .. . .. . .. . .. . . الشاي
-8.2 9.2  393  214  428  196 -25.0-25.0 24  6  32  8  البن
-18.7-2.7 521  145  641  149  13.6  11.1  25  10  22  9  التبغ

 10.7  14.3  93  40  84  35 . . .. . .. . .. . .. . .. . . الكاآاو
-6.6 27.6  197  148  211  116 -16.9-17.3 444  286  534  346  القطن الشعر

      باأللف رأس.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2000.  المصدر: 

1999

نسبة التغير
 (%)

(1999-98) 1998

الواردات الزراعية

1998

الصادرات الزراعية

الكمية : ألف طن
مليون دوالر امريكي القيمة : 

نسبة التغير
 (%)

(1999-98) 1999

(1)

(1)

(1)
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 صادرات وواردات الدول العربية بالكمية والقيمة من األسماك) : 3/8(ملحق 

 )1999 و1998 و1991-1995(
الكمية : ألف طن

القيمة : مليون دوالر
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا رداتالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرات

199819991998
القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

-7.97 5.71  471.81  400.16  512.68  378.53  246.84  228.55  19.51  39.88  1139.64  591.62  953.58  422.96  1030.54  529.37 مجموع الدول العربية

-25.48-3.62 19.89  12.78  26.69  13.26  18.64  11.27 ……..................        األ ر  د  ن
-21.84 21.87  36.09  18.89  29.62  15.50  29.67  14.02  95.97  209.90  14.58  9.70  7.44  3.13  24.39  18.68         اإلمــــارات
-2.84-13.75 5.47  2.51  5.63  2.91  4.84  2.40  60.30  15.68  14.01  6.86  8.74  5.93  4.30  3.28         البحريـــــن
-7.75 21.21  16.90  9.43  18.32  7.78  4.54  4.51 -15.04-24.57 126.09  12.74  148.41  16.89  81.78  13.15         تونــــــــس
-38.86 6.90  4.83  6.20  7.90  5.80  5.33  2.07  119.85 -35.71 2.88  0.90  1.31  1.40  3.19  0.75         الجزائــــــر
 5.21  0.00  1.01  0.46  0.96  0.46  0.68  0.51  9.09   7.14 0.60  0.15  0.55  0.14  0.30  0.08         جيبوتـــــي
 12.76  14.96  102.10  65.47  90.55  56.95  72.63  44.91  4.46  2.03  5.15  2.01  4.93  1.97  4.00  1.80         الســـعودية
 57.14 -52.63 0.22  0.09  0.14  0.19  0.50  0.21 -51.84-5.45 6.27  0.52  13.02  0.55  0.90  0.52         الســـــودان
 7.47 -1.03 49.94  5.74  46.47  5.80  6.87  3.51 -50.00-40.00 0.05  0.03  0.10  0.05  0.05  0.06         ســــــورية
…….................. 6.16  3.60  18.09  5.76  17.04  5.56  11.31  4.13         الصومـــال
……..................……..................        العـــــــراق
 30.98  17.28  3.89  19.89  2.97  16.96  3.38  10.18  35.62  32.44  65.11  60.05  48.01  45.34  43.12  40.82         ُعمـــــــــان
 16.72 -70.47 3.84  0.75  3.29  2.54  2.47  1.72 ……..................        قطـــــــــــر
-16.81-18.18 14.60  5.58  17.55  6.82  13.14  4.40 -80.44-80.28 1.43  0.14  7.31  0.71  2.48  0.24         الكويــــــت
 3.41  30.29  36.43  20.26  35.23  15.55 ...... 0.00  23.81  0.45  0.26  0.45  0.21 ......        لبنــــــــــان
-51.09-52.69 37.04  5.99  75.73  12.66  10.44  4.35  10.74  9.26  3.61  0.59  3.26  0.54  1.47  0.30         ليبيـــــــــــا
-9.62 3.73  126.27  208.25  139.71  200.76  67.22  120.33 -23.91-33.90 0.70  0.39  0.92  0.59  10.00  2.39         مصـــــــــر
 4.68  25.39  8.27  13.63  7.90  10.87  2.47  1.93  21.13  56.80  657.95  232.43  543.17  148.23  637.49  201.37         المغــــــرب
 6.25  5.26  0.85  0.40  0.80  0.38  0.66  0.32  51.98  42.66  203.69  241.69  134.02  169.42  198.29  238.40         موريتانــيــا
 29.50  14.97  4.17  3.84  3.22  3.34  3.36  1.91  27.38 -21.97 18.98  17.40  14.90  22.30  7.47  3.40         اليمــــــــــن

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2000.

(1999 -98) (98- 1999) متوسط الفترة 1995-91
نسبة التغير نسبة التغير (%)

1999 متوسط الفترة 1995-91



 86

 لسلع الغذائية الرئيسيةالفجوة الغذائية العربية ألهم ا) : 3/9(ملحق 

 )1999-1995 و1990(
 

(مليون دوالر)

199019951996199719981999

نسبة التغير
(%)

1999-1998

نسبة اإلآتفاء 
الذاتي
1998 

نسبة اإلآتفاء 
الذاتي
1999 

نسبة التغير
(%)

1999-1998

-11.5 11,888  13,432  12,643  13,260  11,524  11,700 اإلجمالـــي

-11.6 50.1  56.7 -1.4 5,861  5,943  6,148  6,733  5,942  5,552  الحبوب والدقيق 
-4.8 49.2  51.7 -18.0 2,625  3,201  2,853  3,842  2,870  2,383 (القمح )
-33.0 33.5  50.0  37.4  889  647  1,114  908  745  706 (الشعير)

 5.9  77.2  72.9 -2.5 974  999  1,045  792  936  847 (األرز)
-24.0 37.0  48.7  28.7  1,347  1,047  1,009  1,125  797  699 (االذرة الشامية)

 0.9  99.9  99.0  31.8  112  85  57  45  87  22  البطاطس
-1.7 33.9  34.5 -8.1 1,323  1,440  1,644  1,636  1,190  1,911  سكـر (مكرر)

-12.2 70.6  80.4  43.1  269  188  194  349  360  188  بقوليـات
 8.0  44.7  41.4 -40.7 1,002  1,690  928  1,350  1,554  1,128  زيـوت وشحوم
 0.0  98.6  98.6  11.1  150  135  201  268  120  203  جملة الخضـر
 2.4  98.4  96.1 -67.6 154  475  153  262  20  182  جمـلة الفاآهة

 0.8  84.3  83.6 -0.2 1,577  1,580  1,538  1,462  978  1,192  لحـوم
 2.8  72.5  70.5 -10.4 2,058  2,298  2,050  1,972  2,082  2,036  اللبن السائل

 0.0  96.3  96.3  23.1  48  39  36  40  81  86  البيــض
 5.9  107.8  101.8  51.0  666  441  306  857  890  436  األسماك

المنظمة العربية للتنمية الزراعية، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2000. المصدر: 
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