


املنظمة العربية للتنمية الزراعية

أوضــاع 
األمـــن الغذائي العربي 

2014



2

أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2014



أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2014

أ

التقـــــديم

العربية  الدول  االقتــصادي واالجتمـــاعي جلامــعة  لقـــرار اجملــلس  التقرير تنفيذًا  املنظمة هذا  تصدر 
خالل  بتونـــس  عقــدت  اليت   )51( العــــادية  دورته  يف  رقم )ق 1147 – د 51 – ج1 - 14 - 1992/9/17( 
فريق األمن الغذائي إىل املنظمة  مهام  بنقل  منه  )أ(  الفقرة  تقضي  والذي  1992/9/17م(   - الفـــرتة )14 
السادسة  اإلصدارة  التقرير  هذا  وميثل  العربي.  الغذائي  األمن  أهداف  لتحقيق  الزراعية  للتنمية  العربية 

والعشرون من سلسلة إصدارات تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي.

املنظمة  بيانات  قواعد  ومتثل  العربية،  الدول  مع  التقرير  ومعلومات  بيانات  توفري  يف  املنظمة  تعاونت   
الغذائي  لألمن  الطارئ  الربنامج  اتصال  ضباط  وتقارير  التقرير،  بإعداد  اخلاصة  القطرية  واالستمارات 

العربي حول اجنازات الدول العربية يف إطار الربنامج املصادر األساسية إلعداد هذا التقرير.

أشارت نتائج التقرير إىل  حتسن إنتاج معظم جمموعات السلع الغذائية النباتية واحليوانية والسمكية، 
وارتفاع املتاح لالستهالك ومعدالت االكتفاء الذاتي منها يف الوطن العربي، جبانب تراجع  قيمة الفجوة 
الغذائية العربية من حنو  )36.7( مليار دوالر  يف عام  2012م  إىل  حنو  )34.4(  مليار  دوالر يف عام  2013م، 

وحنو ) 34.1 ( مليار  دوالر يف عام  2014م.

وال يفوتنا يف هذا املقام أن نتقدم  بالشكر اجلزيل ألصحاب املعالي وزراء الزراعة العرب أعضاء اجلمعية 
جلامعة   العامة  واألمانة  العام  األمني  ومعالي  واالجتماعي،  االقتصادي  اجمللس  وأعضاء  للمنظمة،  العامة 
الدول العربية على دعمهم لربامج  وأنشطة املنظمة.  والشكر موصول إىل اخلرباء واالختصاصيني بالدول 
باملنظمة ممن  العاملني  التقرير، ولكافة  بيانات  االستمارات اخلاصة جبمع  بتعبئة  قاموا  الذين  العربية 

أسهموا يف إصدار هذا التقرير.

واهلل ولي التوفيق،،،

                                                                                                                 الدكتور  طارق بن موسى الزدجالي
                                                                                                              املديــــر العـــــــــــام

التقـــــديم



4

أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2014



أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2014

ب

أالتقديم

املقدمة 1 .1

املوارد الزراعية 2 .1

إنتاج  السلع الغذائية يف الوطن العربي   3 .5

1.35  إنتاج السلع الغذائية النباتية

2.310  إنتاج السلع الغذائية  احليوانية والسمكية

3.311  فاقد وهدر  الغذاء يف  الوطن العربي

4.313 املخزون من السلع  الغذائية الرئيسية

التجارة اخلارجية  للسلع الغذائية الرئيسية 4 .15

1.415 الصادرات والواردات من جمموعات السلع الغذائية الرئيسية

التجارة الزراعية العربية البينية  2.417

استهالك   الغذاء يف الوطن العربي 5 .21

1.521 العوامل املؤثرة يف استهالك الغذاء 

1.1.521 أسعار السلع الغذائية 

2.1.522 مستويات دخول األفراد

2.523 املتاح لالستهالك من الغذاء

3.524 متوسط نصيب الفرد من السعرات احلرارية والربوتني والدهون

تطور أوضاع الفجوة ومعدالت االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية 6 .27

1.627  أوضاع  نقص التغذية

الفجوة الغذائية  2.627

3.629 معدالت االكتفاء الذاتي

إجنازات  دول اإلطار اجلغرايف للربنامج   الطارئ لألمن الغذائي العربي ) العام  7 .
الرابع خلطة الربنامج التنفيذية اإلطارية(

31

1.731 مكون حتسني اإلنتاجية يف الزراعات القائمة

2.7  مكون استثمار املزيد من املوارد األرضية باالستفادة من العوائد املائية لرتشيد 
استخدام مياه الري ومصادر املياه غري التقليدية

32

3.732  مكون املشروعات االستثمارية املتكاملة واملرتبطة بأنشطة الربنامج 

احملـــتويات
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املقدمة: 1 .

حترص  املنظمة العربية للتنمية الزراعية على إصدار هذا التقرير سنويا استشعارا منها بأهمية  متابعة 

تطورات أوضاع األمن الغذائي العربي، والطالع أصحاب املعالي وزراء الزراعة، و املالية واالقتصاد، ومتخذي  

هذا  ويأتي  التطورات.  هذه  على  العربي  الغائي  األمن  بأوضاع  واملهتمني  واملختصني  واملسئولني  القرار  

التقرير  جمسدًا ملفهوم األمن الغذائي الشامل وهو إتاحة الفرص املادية واالجتماعية واالقتصادية جلميع 

وأذواقهم  التغذوية  احتياجاتهم  ومغٍذ يليب  ومأمون  للحصول على غذاء كاٍف  األوقات  الناس يف كل 

الغذائية، ويكفل هلم أن يعيشوا حياة موفورة الصحة والنشاط. 

يستعرض هذا التقرير املوارد الزراعية يف الوطن العربي، والتطورات يف إنتاج السلع الغذائية الرئيسة، 
وجتارتها  اخلارجية  والبينية، واستهالك  تلك السلع والعوامل املؤثرة فيه، وتطور أوضاع الفجوة ومعدالت 
االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وإجنازات  دول اإلطار اجلغرايف للربنامج   الطارئ لألمن الغذائي 

العربي .

املوارد الزراعية: 2 .

تقدر   املساحة اليت تزرع يف الدول العربية  بنحو )72.1( مليون هكتار، أي ما نسبته )5.4%( من إمجالي 

املساحة اجلغرافية للوطن العربي.  ويزرع ما نسبته )13.3 %( من املساحة الزراعية باحملاصيل املستدمية، 

و)70.2 %( باحملاصيل املومسية، يف حني تراجعت املساحة املرتوكة  يف  2014 م إىل  ما نسبته )16.5 %( 

%( يف 2012م.  وأما الغابات  واملراعـــي  فتشغالن  %( يف 2013م،  و)22.2  بعد أن كانت حنو )17.3 

%( من مساحة الوطن العربي على التوالي   جدول )1(.    %(  و )31.6  مساحة تقدر بنحـــو )3.9 

جدول )1(: استخدامات األراضي الزراعية يف الوطن العربي )مليون هكتار(

السنوات

مساحة احملاصيل 
املستدمية

مساحة احملاصيل 
املساحة املومسية

املرتوكة
مساحة 
الغابات

مساحة 
املراعي

املرويةاملطريةاملرويةاملطرية

20125.573.6732.9110.8016.0451.97425.30 م 

20135.703.7036.7111.0212.4851.97425.32 م

20145.843.7238.9611.6211.951.97425.33 م

                              املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية  العربية، جملد )34( ،2014.

ويبلغ إمجالي موارد املياه املتاحة يف الوطن العربي حنو )257.5( مليار مرت مكعب، ويرتاجع متوسط 

نصيب الفرد العربي منها بسبب عدم منو هذه املوارد، وتزايد التعداد السكاني، ليبلغ يف عام 2014م 

حنو ) 663.3 ( مرت مكعب يف السنة، األمر الذي يضع املنطقة العربية حتت خط الفقر املائي الذي يقدر 

بنحو ألف مرت مكعب للفرد يف السنة.  
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شهد عام 2014م  حتسنًا يف مؤشرات التنمية  الزراعية بالوطن العربي وهي تتسق مع تطور  مثيالتها على 

املستوى العاملي فيما خيتص  بتطور   اإلنتاج النباتي واإلنتاج احليواني، ومن ثم  إنتاج الغذاء ،  وأما املؤشرات 

ذات العالقة   بالتطور التقين  الزراعي متمثال يف معدل استخدام األمسدة الكيماوية واآلالت  الزراعية فال 

تزال مستوياتها أقل عن مثيالتها على املستوى العاملي، األمر الذي ينعكس سلبا على  إنتاجية العديد 

من حماصيل الغذاء الرئيسية على  املستوى العام بالوطن العربي،  كما هو احلال بالنسبة لتدني إنتاجية 

حماصيل احلبوب والزيوت النباتية. 

جدول )2(: تطورات بعض مؤشرات التنمية   يف الوطن العربي  والعامل.

الوحدةالبيان
العاملالوطن العربي

2013م2014م2013م

115.4117.4124.5%الرقم القياسي لإلنتاج النباتي*

121.0123.1117.2%الرقم القياسي لإلنتاج احليواني*

118.8122.4122.9%الرقم القياسي إلنتاج الغذاء *

82.484.6141.3كيلوغرام/ هكتارمعدل استخدام األمسدة الكيماوية

111120جرار / ألف هكتار معدل استخدام امليكينة الزراعية 

1.741.823.85طن/ هكتارإنتاجية احلبوب

41.641.047.0%نسبة سكان الريف لسكان احلضر

               * سنة األساس= متوسط  )2004   - 2006م(   
                                      املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية  العربية، جملد )34(، 2014م،

                                                    البنك الدولي، مؤشرات التنمية الدولية، موقع البنك على الشبكة الدولية.
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الريف  مليون نسمة بني   )388.2( بنحو  2014م  املقدرة يف عام   العربي  الوطن  أعداد سكان  تتوزع 
الريف إىل سكان احلضر يف  التوالي. وتقل  نسبة سكان  %(على  و)59   )%  41( بنسبة  واحلضر 
الوطن العربي عن مثيلتها على مستوى العامل )جدول 2(، حيث  تراجعت نسبة سكان الريف يف الوطن 
العربي من حنو  )61.2 %( يف عام  1970م إىل حنو  )41 %( يف عام 2014م )شكل 1(، وهذه النسبة  يف 
تناقص مستمر  نتيجة للهجرة من الريف إىل املدن لبطء أو ضعف خطط التنمية  يف املناطق الريفية.    

شكل )1(: نسبة سكان الريف إىل سكان احلضر يف الوطن العربي
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إنتاج  السلع الغذائية يف الوطن العربي:   3 .

توفر قطاعات اإلنتاج النباتي واحليواني والسمكي كميات مقدرة من  السلع الغذائية  اليت تتاح للمستهلك 
يف  الوطن العربي، وتتفاوت نسبة اإلتاحة على مستوى الوطن العربي من هذه السلع، كما تتفاوت من دولة إىل 

أخرى.

1.3  إنتاج السلع الغذائية النباتية:
العربية  املنظمة  لتقديرات  وفقا  هكتار   مليون   )60.1( بنحو   العربي  الوطن  يف  احملصولية  املساحة  تقدر 
2013م.  تشكل مساحة احلبوب  2014م باملقارنة بنحو )57.1( مليون هكتار   يف  للتنمية الزراعية لعام 
%(  من تلك املساحة احملصولية )شكل 2(،  بينما تشغل البذور الزيتية  والفاكــهة ما نسبته  حنو )60.8 

%( على التوالي. %( و ) 7.5   17.5 (

شكل )2(:  الرتكيب احملصولي يف الوطن العربي  عام  2014م

تعترب احلـــبوب من أهم احملاصيل الغــــذائية يف الوطن العـربي إذ  ميـــثل حجم املتاح لالستـــهالك منها حنـو      
2014م   العربي من احلبوب يف  اإلنتاج  الغذائية. ويقدر  السلع  املتاح لالستهالك من كافة  %( من إمجالي   42  (

%( عن متوسط الفرتة )2007 – 2012م(.   بنحو  )64.1( مليون طن )جدول 3(، بزيادة تقدر  بنحو )24.5 

جدول ) 3(:   إنتاج جمموعة احلبوب يف الوطن العربي  )مليون طن(

السلعة
معدل التغري بني متوسطاإلنتـــاج

 )2007 - 2012م(و2014م
%

متوسط
2014م2013م )2007– 2012م(

24.427.330.023.0القمح
5.66.97.330.4الشعري

7.68.08.613.2الذرة الشامية
6.46.57.09.4األرز

6.07.68.236.7الذرة الرفيعة
1.53.33.0100.0أخرى

51.559.864.124.5إمجالي  احلبوب
                         املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية  العربية، جملد )34(،  2014م.
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حيتل القمح  املرتبة األوىل يف جمموعة احلبوب من حيث األهمية على املستوى العربي  ويشكل إنتاجه ما 
نسبته )46.8 %( من إمجالي اإلنتاج من احلبوب. وقد شهد إنتاج  القمح  يف بعض الدول  العربية ارتفاعا خالل  
3(، كما هو احلال يف العراق  الذي حقق درجة  السنوات املاضية يرقى إىل مستوى اإلجناز احلقيقي )جدول 
%( من احتياجاتها االستهالكية من  2014م،  ومصر اليت أنتجت حنو  )75  تقارب االكتفاء الذاتي يف  عام  
القمح، وتونس اليت تضاعف إنتاجها،  واملغرب اليت بلغ إنتاجها حنو  )6.9( مليون طن،  يف حني  استقر اإلنتاج 

يف اجلزائر   يف حدود )3.3( مليون طن .

 جدول )4(: إنتاج وإنتاجية القمح يف بعض الدول العربية
                                                                                                                                                   

اإلنتاجية ) طن/هكتار(اإلنتاج )مليون طن(الدولة

 2014 م2013 م2012 م2014م2013 م 2012 م

1.51.02.42.02.02.1تونس
3.43.33.31.81.92.1اجلزائر
3.14.24.51.82.22.4العراق

8.89.49.56.56.66.6مصر
3.96.96.91.22.12.2املغرب

                                                 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية  العربية، جملد )34(،  2014م .

أنتجت الدول العربية يف عام 2014م  حنو )4.2 %( من اإلنتاج العاملي للقمح  الذي يبلغ حنو )718.5(  مليون 
طن. ويرتكز إنتاج القمح  يف  الوطن العربي بشكل رئيسي  يف كل من مصر  واملغرب والعراق  باإلضافة 
العـربي  الوطن  يف  القمـح  إنتاج  من   )%  88.6( بنحـو   اخلمــس  الدول  تلك  وتساهم  تونس.  و  اجلــزائر،  إىل 

)شكل  3(.

شكل )3(: مساهمة الدول  العربية يف إنتاج القمح عام  2014م.

تقدر إنتاجية القمح يف الوطن العربي بنحو  )2.6( طن للهكتار، وهي أقل  من إنتاجيته على مستوى  العامل  
املقدرة بنحو )3.3( طن للهكتار. وتتفاوت إنتاجية احملصول بني الدول العربية املنتجة الرئيسية  حيث تبلغ 
أقصاها يف مصر  بنحو  )6.6( طن للهكتار، وترتاوح بني حنو )2.1( و)2.4( طن للهكتار  يف تونس واجلزائر  

واملغرب والعراق.
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 وعلى الرغم من  ارتفاع إنتاج الشعري والذرة الشامية  يف الوطن العربي  خالل السنوات القليلة املاضية،  إال أنه 
ملقابلة  االحتياجات العلفية   من هذين احملصولني  مازال يعتمد على االسترياد بصفة رئيسية حيث إن اإلنتاج 
العربي يغطي ما نسبته )32 %( و )37 %( من حجم االحتياجات السنوية على الرتتيب.  ويرتكز إنتاج  الشعري 
يف الزراعات البعلية بكل من املغرب،  واجلزائر، وتونس )شكل 4(،  بينما تنتج  الذرة الشامية  بنظام الزراعة 

%(  من إنتاج  احملصول يف الوطن العربي.  املروية بصفة رئيسية يف مصر واليت تنتج حنو ) 82 

شكل )4(:  مساهمة الدول  العربية يف إنتاج الشعري  عام  2014م

يقدر إنتاج الوطن العربي  من األرز  يف عام  2014م   بنحو  )7.0( مليون  طن،  أنتجت ثالث دول عربية منه حنو 
%(، ويعادل اإلنتاج العربي  %(، وموريتانيا )2.8  %(، والعراق )12.2  %(، تتصدرها مصر بنحو )84.2   99.2(
%( من  حجم إنتاجه  العاملي الذي  بلغ يف عام  2014م حنو  )740.1( مليون طن. وتزيد  من األرز حنو  )0.95 
إنتاجية األرز يف الوطن العربي عن املستوى العاملي بنحو الضعف لتصل إىل )9.0( طن  للهكتار، وتتفاوت  هذه 
اإلنتاجية بني الدول العربية  حيث تبلغ أقصاها يف مصر بنحو )9.6( طن للهكتار، وأدناها يف الصومال  بنحو  

)1.5( طن للهكتار. وترتاوح بني  )8.6( و)4.6( طن للهكتار   يف العراق، واملغرب، و موريتانيا، )شكل 5(.

شكل )5(:  إنتاجية األرز يف بعض الدول العربية والعامل عام 2014م
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ارتفع  إنتاج الذرة الرفيعة يف الوطن العربي يف عام 2014م  ليصل إىل  حنو  )8.2( مليون طن،  وذلك نتيجة 
لتحسن معدالت  هطول األمطار يف السودان الذي   ينتج   بعليا حنو  )74 %( من اإلنتاج العربي  من هذا احملصول  
)0.43( طن   بنحو  تقدر  إنتاجية  متدنية  %( من مساحته  اإلمجالية ومبعدل   90( تعادل  حنو   يف مساحة   
للهكتار. والي جانب السودان، تساهم مصر  بنحو  )10.1 %( من إنتاج الذرة الرفيعة عربيا  يف مساحة تقل  عن   
%( من مساحة احملصول  اإلمجالية يف الوطن العربي  وذلك الرتفاع إنتاجية احملصول فيها  إىل حنو )5.4(   1.0(
طن للهكتار نتيجة للزراعة املروية )جدول 5(. يعترب تطوير إنتاج الذرة الرفيعة   يف السودان هو أساس تطوير 
الستخداماته  عليه  املتزايد  الطلب  ملقابلة  منه  املنتجة  الكميات  وزيادة  العربي،  الوطن  يف  احملصول  إنتاج  
الغذائية والعلفية.  ويتطلب ذلك إعداد وتنفيذ خطة وطنية لتطوير إنتاج احملصول يف القطاع املطري تشمل 

مكوناتها الري التكميلي وحصاد املياه، واستخدام البذور احملسنة املالئمة، والتأمني  والتمويل الزراعي.   

 جدول )5(: إنتاجية الذرة الرفيعة يف بعض الدول العربية والعامل )طن/هكتار(

2014م2013م2012مالدول
2.53.13.2السعودية

0.210.430.43السودان
0.310.850.85الصومال

0.730.860.88العراق
5.35.45.4مصر

0.320.520.53الوطن العربي
1.451.471.47العامل

                                                           املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية  العربية، جملد )34(،  2014م .

 توضح  بيانات جدول )6( تزايد اإلنتاج من مجيع الســلع النبــــاتية األخرى  يف  2014م مقارنة مبتوسط الفرتة 
إنتاج  لزيادة  إنتاج السكر نظرا  الذي مل يؤثر  اخنفاضه يف   إنتاج  قصب السكر  – 2012م(، عدا   2007(

الشمندر السكري.

اليت  منها  املزروعة  املساحة  مع  تتناسب  ال  إنتاجيتها  إال  الزيتية  البذور  حماصيل   إنتاج  زيادة  من  الرغم  وعلى 
ذات معدالت  الغذائية  الزيوت ضمن اجملموعات  الذي يضع جمموعة  األمر  )10( ماليني هكتار،  تزيد على 
%( وكانت يف  االكتفاء الذاتي املنخفضة.  وتقدر الزيادة يف   إنتاج البذور الزيتية يف عام 2014م بنحو )26 
%(، ويعزى ذلك لعدة عوامل أهمها ارتفاع نسبة الفاقد يف سلسلة اإلمداد وضعف  إنتاج الزيوت حنو  )22.2 

نظم تسويق البذور الزيتية وتصنيع الزيوت .
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جدول )6(: تطور إنتاج بعض السلع الغذائية النباتية يف الوطن العربي )مليون طن(.

متوسط الفرتة السلع الغذائية
معدل التغري   بني متوسط 2014 م2013 م )2007 - 2012م(

)2007 - 2012م(  و2014 م
3.012.93.39.6السكر املكرر

)2.9(24.123.623.4قصب السكر
10.713.213.122.4الشمندر السكري

7.38.79.226البذور الزيتية 
1.82.012.222.2الزيوت النباتية

43.454.156.229.5اخلضر
29.733.334.315.5الفاكهة

5.45.55.75.6التمور
1.331.41.45.3البقوليات
11.814.815.128.0البطاطس

                              املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية  العربية، جملد )34(، 2014م .

أما اخلضر و الفاكهة والبطاطس، فقد زاد إنتاجهم يف عام  2014م  مقارنة مبتوسط الفرتة  )2007 - 2012م(، 
حتقيق  وبالتالي  العربية  الدول  قبل   من  بها  االهتمام  إىل  أدى  الذي  األمر  التصديرية،  ألهميتها  ذلك  ويعزى 

معدالت عالية من االكتفاء الذاتي فيها. 

وتعترب التمور من حماصيل  الفاكهة  املهمة و اإلسرتاتيجية يف الدول العربية  اليت  تعترب   من أكثر مناطق 
%( من إنتاج التمور يف العامل  الذي يقدر  بنحو  )  7.6(  العامل مالءمة إلنتاجها.  وتنتج الدول العربية حنو )75 

مليون طن. 

وتوضح بيانات جدول )7(  تفوق  إنتاجية الوطن العربي من حماصيل األرز،  والبطاطس والتمور  وقصب السكر، 
على إنتاجية العامل من تلك احملاصيل اليت يتم  إنتاجها يف الوطن العربي بالزراعة املروية. و تقل  إنتاجية الوطن 
العربي من  حماصيل الغذاء  اليت تتم زراعتها    بعليًا  مقارنة بإنتاجيتها على املستوى العاملي. ويدعو ذلك إىل 
العربي وذلك بتفعيل منظومة  الوطن  املطرية يف  الزراعات  الغذائية  يف  إنتاج احملاصيل  ضرورة تطوير نظم 
البحث واإلرشاد الزراعي،  ونشر استخدام األصناف احملسنة واألكثر مالءمة وحتماًل للجفاف، واملدخالت األخرى 

املناسبة  إىل جانب تطوير وتوسيع  مشروعات حصاد املياه واستخدام الري التكميلي.



أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2014

10

جدول )7(: إنتاجية  بعض السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي والعامل   )طن/هكتار(

النسبة  )%(العامل2013مالوطن العربي 2014ماحملصول

1.83.847.4جمموعة احلبوب
3.378.8 2.6القمح

9.04.5200.0األرز
0.831.846.1الفول السوداني

0.560.0 0.3السمسم
1.21.580زهرة الشمس

1.21.963.2الزيتون
23.019.1120.4البطاطس

9.46.8138.2التمور
50.055.190.7الشمندر السكري

108.070.2153.8قصب السكر
                             املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية  العربية، جملد )34( ،  2014م.

                                                منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة على الشبكة الدولية.

2.3  إنتاج السلع الغذائية  احليوانية والسمكية:
فيه  تقدر  الذي   العربي  الوطن  يف  احليواني  للربوتني  مهمًا  مصدرًا  والسمكية  احليوانية  املنتجات  تشكل 
األبقار  من  رأس  مليون   )59.1( حنو  منها  رأس،  مليون   )345.5( بنحو  2014م  عام  يف  احليوانية   الثروة  أعداد 
واجلاموس، وحنو )179.1( مليون  رأس من األغنام، وحنو  )90.7( مليون رأس من املاعز، وحنو )16.6( مليون 
رأس من اإلبل. وتربى  معظم  تلك الثروة احليوانية يف النظام الرعوي التقليدي ذي اإلنتاجية املتدنية من اللحوم 
على  الضغط  فيه  ويزداد  ومنتجاتها،   احلية  للحيوانات  التسويقية  الكفاءة  فيه  تنخفض  والذي  واأللبان،  
التسويقية،  النظم  السنوية. ويرجع ذلك بصفة رئيسية إىل ضعف  السحوبات  قلة  الطبيعية بسبب  املراعي 
وضعف  احلمراء،  واللحوم  احلية  احليوانات  بأسواق  املربني  ربط  وعدم  واملسوقني،  املربني  مجعيات  وغياب 
البنيات التحتية الالزمة لتجارة  احليوانات احلية ومنتجاتها من حماجر  ومساخل، وأساطيل  النقل. هذا باإلضافة 
إىل اعتماد  املربني على  الرتبية التقليدية وعدم  ارتباطهم باألسواق. وقد انعكس ذلك يف ضعف منو إنتاج 
اللحوم احلمراء الذي استقر بني عامي  2013م و 2014م يف حدود )5.2( مليون طن،)جدول8(، وكذلك ضعف 

منو إنتاج  األلبان  الذي استقر بني نفس العامني يف حدود  )26.2( مليون طن. 
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جدول  )8(:  تطور إنتاج جمموعة املنتجات احليوانية والسمكية يف الوطن  العربي  
                                                                                                                                                                                                )مليون طن(

متوسط الفرتة السلعة
-2012م( 2014 م2013 م )2007 

معدل التغري   بني متوسط 
)2007 - 2012م(  و2014 م

4.75.15.210.6اللحوم احلمراء

3.23.94.231.3حلوم الدواجن

3.94.34.515.4األمساك

1.61.81.918.8البيض

25.926.126.21.2األلبان ومنتجاتها
                          املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية  العربية، جملد )34( .

تعترب صناعة الدواجن من  الصناعات املنتشرة يف كافة الدول العربية نسبة لكفاءة اإلنتاج فيها مقارنة 
جانب  فيها،إىل   أثر  املناخية  للتقلبات  يكون  وال  فيها  التحكم  يتم  ظروف  يف  وانتاجها  احلمراء،  باللحوم 
اعتمادها على األعالف املستوردة وخباصة الذرة الشامية حيث يبلغ متوسط الواردات العربية السنوية  منها 
حنو )16( مليون طن بقيمة تقدر بنحو )5.3( مليار دوالر. والستدامة  هذه الصناعة،   فإن األمر يتطلب العمل 
اجلاد  على توفري نسبة عالية من  مستلزماته عربيا. وتوضح بيانات جدول )8( أن  نسبة زيادة إنتاج حلوم 
الدواجن  يف عام 2014 مقارنة مبتوسط الفرتة ) 2007 - 2012م( هي األعلى مقارنة  بنسبة زيادة  املنتجات 
احليوانية األخرى وذلك لزيادة اإلنتاج يف مصر واملغرب والسعودية واجلزائر اليت تنتج جمتمعة ما يزيد على 

%( من اإلنتاج العربي من حلوم الدواجن.  66(

وتعترب األمساك من السلع التصديرية األساسية يف  الوطن العربي، إذ بلغ إنتاجها حنو )4.5( مليون طن يف 
العربي، وهي مساهمة  السمكي  اإلنتاج  %( من هذا   26( السمكية  بنحو  املزارع  2014م.  تساهم   عام  
%( من إنتاج يبلغ حنو )165.9(  تعترب قليلة مقارنة باملساهمة على مستوى العامل الذي يقدر بنحو )44.5 
مليون طن.  وتبذل الدول العربية جهودا جادة لزيادة اإلنتاج السمكي عن طريق استخدام التقنيات احلديثة 
والعراق  وتونس  عمان  وسلطنة  السعودية  العربية  اململكة  من  كل  يف  وذلك  السمكي  االستزراع  يف 
باإلضافة إىل مصر التى لديها خططا وبرامج للنهوض باإلنتاج من االستزراع السمكي الذي يبلغ حاليا حوالي 

مليون طن ليصل إىل )1.35( مليون طن. 

 
3.3  فاقد وهدر  الغذاء يف  الوطن العربي:

 يعاني الوطن العربي من ارتفاع الكميات املفقودة واملهدورة من السلع الغذائية  يف سلسلة اإلمداد حيث 
قدرت  كمية  الفاقد  يف سلسلة إمداد  السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي  حبوالي ) 85.98( مليون 
%( من إمجالي املتاح لالستهالك من السلع الغذائية  طن عام 2014م ، وتعادل هذه الكميات ما نسبته  )30 
 ،)%  22.4( والفاكهة حنو  احلـــبوب  واخلضر  الفاقد من  جمموعة  الرئيسية )جدول9(. وتشكل نسبة 

%(  من إمجالي كمية فاقد السلع الغذائية على التوالي.  %(، و)22  و)36 

11
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جدول ) 9 (:  فاقد وهدر الغذاء يف الوطن العربي  ) مليون طن(.

اجملموعات 
اإلنتاجالسلعية

الفـاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

مرحلة 
اإلنتاج

ما بعد 
احلصاد 
والتخزين

التصنيع 
اإلمجالياالستهالكالتوزيعوالتعبئة

نسبة من 
إمجالي 

الفاقد )%(

64.083.845.131.282.566.4119.2322.4احلبوب
15.120.761.211.510.600.914.995.8البطاطس
1.390.170.080.100.030.030.400.5البقوليات

8.731.330.520.610.170.172.813.3البذور الزيتية
56.197.304.505.627.306.1830.9035.9اخلضر

34.304.342.933.494.343.7718.8721.9الفاكهة
9.400.560.020.470.470.662.182.5اللحوم

4.530.270.180.360.360.181.361.6األمساك
األلبان 

26.230.791.570.521.840.525.256.1ومنتجاتها

219.9720.3416.8114.5318.7619.3885.98100اإلمجالي
 املصدر:   املنظمة العربية للتنمية الزراعية،  استمارات تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي 2014م، 

                 منظمة األغذية والزراعة الدولية، موقع املنظمة على الشبكة الدولية.  
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ويدعو  ارتفاع  الفاقد من اجملموعات الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي إىل تكثيف اجلهود الرامية للحد منه 
من  خالل تنفيذ برامج وطنية  تستهدف نشر الوعي، والتدريب، وتطوير سالسل إمداد الغذاء، وتطوير العادات 

االستهالكية .  

   4.3 املخزونات من السلع  الغذائية الرئيسية:

ترتبط احلركة يف كميات  املخزون من السلع الغذائية بالتغريات املومسية اليت حتدث يف حجم املعروض منها، 
والذي يـتأثر بدوره بالتغريات املومسية اليت حتدث يف كميات إنتاجها.  وقد أدى حتسن إنتاج السلع الغذائية 
يف الوطن العربي، واالهتمام  املتزايد بتطوير  املخزون العربي من السلع الغذائية الرئيسية إىل زيادات مقدرة  
 )% 2012م و2013م مبعدالت بلغت حنو )20  يف حجم املخزون العربي من السكر واألرز والقمح بني عامي 

%(  و)2.4 %(  على التوالي )جدول 10(.    و)44.4 

من  يكون  قد  فإنه  الغذائي،  االحتياطي  مبخزونات  خيتص   فيما  العربية  الدول  إمكانيات  لتفاوت  ونظرًا 
املناسب أو من الضرورة إقامة  خمزونات غذائية إقليمية متكن من عقد صفقات الشراء اجلماعية، و تساعد 
على مقابلة حاالت الطوارئ الغذائية وموازنة أسعار السلع الغذائية يف الوطن العربي ويكون للقطاع اخلاص 

الدور الرئيسي فيها. 

جدول )10(: تطور حجم املخزون من السلع الغذائية الرئيسية    ) مليون طن(.

السلعة
الوطن العربيالعامل

2013م2012م2013م2012م
56.6 183.1176.555.3القمح

161.7181.31.82.6األرز
0.40.4--الذرة الرفيعة

0.30.3--الزيوت النباتية
66.174.83.03.6السكر ) املكرر(

                                                                  املصدر:  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، استمارات بعض الدول العربية حول أوضاع األمن الغذائي العربي، 2014م.
                            منظمة األغذية  والزراعة لألمم املتحدة، صفحة املنظمة بالشبكة الدولية،2015م.
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  4.   التجارة اخلارجية  للسلع الغذائية الرئيسية:

الغذاء بالوطن العربي، إذ تقوم  الغذائية  يف توفري  التجارة اخلارجية مع قطاع إنتاج السلع   تتكامل  

الدول العربية بتصدير السلع الغذائية اليت تتمتع يف إنتاجها مبزايا نسبية وتنافسية، وتقوم كذلك 

باسترياد سلع غذائية رئيسية  لتغطية العجز يف اإلنتاج منها  إىل جانب سلع غذائية أخرى. 

1.4 الصادرات والواردات من جمموعات السلع الغذائية الرئيسية:

انعكست تطورات أوضاع إنتاج سلع الغذاء يف الوطن العربي إجيابًا على أوضاع  التجارة اخلارجية  

الرئيسية،  الغذائية  السلع  معظم  من  العربي  الوطن  واردات  قيمة  اخنفضت  حيث  الغذائية،  للسلع 

تغطية  نسبة  حتسن  إىل  باإلضافة  2013م،  بعام  مقارنة  2014م  عام  يف  صادراتها  قيمة  وارتفعت 

الزراعية  الصادرات  إمجالي  من   )%  77.0( نسبة  الغذائية   الصادرات  وتشكل  للواردات.  الصادرات 

%( من إمجالي الواردات الزراعية يف الوطن  العربية ، بينما تشكل  الواردات   الغذائية  نسبة   )84.4 

العربي )جدول 11(.

فيها  ساهمت  2014م،  يف  دوالر  مليار    )105.4( حنو  الغذائية  للسلع  اخلارجية  التجارة  قيمة  بلغت 

الواردات إىل  حنـــو   لقيمة  وارتفعت  نسبة تغطية قيمتها  مليار  دوالر،     )25.1( بنحو   الصادرات 

%( يف العام السابق، جدول )11(.   )31.3 %(   مقارنة بنحو  )29.7 

جدول )11(: قيمة الصادرات  والواردات الكلية والزراعية والغذائية  يف الوطن العربي.   
  )مليار  دوالر(

 2014م2013 م2012 م2011 مالبيان

7983.0985.5 .7957 .965الصادرات الكلية

26.626.631.032.6الصادرات الزراعية

20.623.223.525.1الصادرات الغذائية

699.1752.0770.7785.2الواردات الكلية

82.896.496.195.1الواردات الزراعية

68.079.679.080.3الواردات الغذائية
                                  املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )34(، 2014م.

طن    ملـــيون   )  25.1( حبوالي  2014م  عام  يف  النباتية  الغـذائية  السلع  من  الصادرات  كميات  تقدر 

لسياسات  والفاكهة  للبطاطس واخلضر  الرئيسية  املنتجة  العربية  الدول  تبين  أدى   وقد    .)12 )جدول 

2014م   عام   يف  منها  العربية  الصادرات  كمية  زيادة  إىل  السلع  هذه  من  الصادرات  وتشجيع  تنمية 

%( على الرتتيب.  %(، و)113.3  %( و)92.1  مقارنة  مبتوسط الفرتة  )2007 – 2013م( بنحـو )96.6 

وتوضح بيانات اجلدول أن قيمة الصادرات  العربية من السلع الغذائية النباتية بلغت حنو )16.1( مليار 

دوالر  يف عام  2014م  مقارنة بنحو )10.6( مليار دوالر  ملتوسط الفرتة )2007  -   2013م(.
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جدول )12(: تطور كميات وقيم الصادرات والواردات العربية من السلع الغذائية النباتية.
                                   )الكمية: مليون  طن( ، )القيمة :مليار دوالر(

اجملموعات 

السلعية

الوارداتالصادرات

متوسط الفرتة

2007 - 2013م
2014م

متوسط الفرتة

2007 – 2013م
2014م

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

0.680.270.460.2957.48.432.10.2القمح والدقيق

0.080.040.150.0515.04.117.15.7الذرة الشامية

0.050.020.050.029.72.610.73.7الشعري

0.580.570.560.545.73.48.04.5األرز

0.140.020.340.030.60.20.94.4الذرة الرفيعة

2.081.132.661.5061.020.667.927.9احلبوب والدقيق

0.890.331.750.490.70.40.70.5البطاطس

0.240.250.420.350.70.40.70.5البقوليات

3.802.687.304.172.61.42.71.8اخلضر

3.682.927.854.504.73.25.74.6الفاكهة

1.731.352.992.218.84.79.86.4السكر اخلام

1.051.932.092.834.35.45.27.6الزيوت النباتية
           املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية ، اجمللد )34( عام 2014م.

 بلغت قيمة واردات  السلع  الغذائية النباتية   يف عام 2014م حنو  )49.3 ( مليار  دوالر،  مقارنة بنحو )36.1(  
الواردات بنســبة   املرتبة األوىل من هذه  2013م(، وتأتي   احلبوب يف   - مليار دوالر  ملتوسط الفرتة   )2007  
%(. ويالحظ تراجع  %(، ومن ثم  السكر اخلام بنسبة )13  %(، وتليها الزيوت النباتية بنسبة )15.4   56.6(

الواردات من القمح  يف عام 2014م بينما استقرت أو ارتفعت بالنسبة للسلع الغذائية األخرى.  

ويتضح من جدول )13( بأن قيمة صادرات الوطن العربي من احليوانات احلية واملنتجات احليوانية واألمساك 
2014م،  عام  يف  دوالر  مليار   )11.3( حنو  إىل  لتصل  املاضية  السبع  السنوات  يف  ملحوظ  بشكل  زادت  قد 
املائدة، بينما مل تشهد الصادرات  من األغنام واملاعز  اللحوم واألمساك واأللبان وبيض  كما زادت صادرات 
منوا كبريا على الرغم  من اإلمكانات املوردية الكبرية، وقد يعزى ذلك إىل ضعف نظم تسويق احليوانات 

احلية  يف الدول املنتجة الرئيسية  وتواضع البنى التحتية ذات العالقة.
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جدول  )13(: تطور كميات وقيم الصادرات   والواردات العربية من السلع  احليوانية والسمكية.
                                                                                                                           )الكمية: مليون طن( ، )القيمة: مليار دوالر(

اجملموعات 
السلعية

الوارداتالصادرات

متوسط الفرتة
2014م2007 -2013م

متوسط الفرتة
2014م2007 -2013م

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

0.130.040.120.040.80.60.90.9األبقار احلية * 

4.950.515.850.9812.51.112.61.3األغنام واملاعز *

0.100.230.160.521.13.31.55.1اللحوم احلمراء

0.090.180.120.361.62.92.04.2حلوم الدواجن 

0.822.370.912.700.81.61.02.4األمساك

0.080.200.110.220.10.20.20.3بيض املائدة

3.532.355.106.4311.85.711.57.2األلبان ومنتجاتها
*   ألف رأس.

              املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية ، اجمللد )34( عام 2014م.

 بلغت قيمة واردات الدول العربية من احليوانات احلية  واملنتجات احليوانية واألمساك يف عام 2014م )21.4( 
مليار  دوالر،  تتصدرها واردات  األلبان  ومنتجاتها بنسبة )33.6 %(، واللحوم احلمراء بنسـبة   )23.8 %( ، وحلوم 

.)% %( واألمساك  بنسبة )11.2  الدواجن بنسبة )19.6 

2.4 التجارة الزراعية العربية البينية:
تلعب التجارة الزراعية العربية البينية دوراًَ هاما يف حتقيق األمن الغذائي العربي، إذ أن  زيادة حجم تبادل 
السلع الغذائية بني الدول العربية  يؤدي  إىل  تقليص  قيمة الفجوة الغذائية العربية خبفض الواردات من 
السلع الغذائية من خارج الوطن العربي.  وقد  شهدت قيمة  التجارة الزراعية العربية البينية زيادة يف عام 
%(  لتصل إىل )28.58( مليار دوالر بعد أن كانت يف 2013م )23.06( مليار  دوالر  2014م بنسبة )23.9 
)جدول 14(. وتتصدر لبنان  الدول العربية من حيث مساهمتها يف إمجالي التجارة الزراعية البينية العربية 
بنســبة  واألردن   ،)%  12.9( بنسبة  مصر  و   ،)%  20.4( بنسبة  السعودية  تليها  ثم  ومن   ،)%  23( بنسبة 

  .)%  11.3(
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جدول )14(: قيمة التجارة البينية الزراعية يف الوطن العربي.      
                                                                                                                                                                    ) مليار دوالر(

الدول
2014م2013م

الصادراتالواردات
التجارة 
البينية

الصادراتالواردات
التجارة 
البينية

1.271.853.131.172.063.23األردن

0.970.831.800.970.831.8اإلمارات

0.180.040.220.180.040.22البحرين

0.140.420.560.140.420.56تونس

0.070.030.090.100.1اجلزائر

2.401.874.273.282.555.83السعودية

0.010.980.9900.940.94السودان

0.920.671.590.950.691.64عمان

0.520.010.530.520.020.54قطر

0.410.110.520.370.120.49الكويت

2.672.134.813.572.996.56لبنان

0.482.933.410.563.133.69مصر

0.280.280.560.280.220.5املغرب

0.420.160.590.340.130.48أخرى

10.7412.3223.0613.0015.5928.58اإلمجالي
                               املصدر : املنظمة العربية للتنمية الزراعية الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية اجمللد )34(، 2014م.

تتصدرها  العربية،  الزراعية  البينية  التجارة  إمجالي   من   )%  66.1( حنو  الغذائية  البينية  التجارة  تشكل 
جمموعة األلبان ومنتجاتها ، وتليها احليوانات احلية، ومن ثم جمموعة الفاكهة ، واخلضر ) جدول 15(.  

ويتوقع أن تزيد التجارة البينية الزراعية العربية يف السنوات القادمة متى ما انتهت الدول العربية من االتفاق 
اجلمركي  لالحتاد  الالزمة  اإلجراءات  الستكمال  فاعلة  خطوات  واختذت  التفصيلية  املنشأ  قواعد  على 

العربي. 
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جدول )15(: قيمة التجارة البينية  الزراعية  العربية للمجموعات السلعية الرئيسية ) 2014م(.
                                                                                                                                                                              ) القيمة :  مليار دوالر(  

الصادراتالوارداتالبيان
التجارة 
البينية

النسبة من إمجالي 
التجارة البينية )%(

0.401.181.585.5احلبوب

0.160.100.260.9البذور الزيتية

0.651.231.886.6الزيوت

0.100.130.230.8البقوليات

0.090.260.351.2الدرنات

1.120.851.986.9اخلضر

1.491.072.569.0الفاكهة

1.601.413.0210.6احليوانات احلية

0.490.270.762.7اللحوم

1.812.654.4615.6األلبان ومنتجاتها

0.920.881.806.3السكر

4.155.559.7033.9أخرى

 13.0015.5828.58100.0اإلمجالي 
                                     املصدر : املنظمة العربية للتنمية الزراعية الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية اجمللد )34(، 2014م.
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5.  استهالك   الغذاء يف الوطن العربي :

1.5 العوامل املؤثرة يف استهالك الغذاء :
1.1.5 أسعار السلع الغذائية :

السلع  أسعار  وخباصة  ونوعا،  كما  منها  االستهالك  يف  مباشرًا  تأثري  وتقلباتها  الغذائية  السلع  أسعار  تؤثر 
السلع  ملعظم  العاملية  األسعار  تراجعت  وقد  احليوانية.   واملنتجات  والزيوت  والسكر  كاحلبوب  الرئيسية 

الغذائية  يف عام 2014م، باستثناء أسعار  حلوم األبقار اليت شهدت ارتفاعا )جدول 16(. 

جدول )16(: متوسط السعر العاملي لبعض  السلع الغذائية  )دوالر /طن(  . 

السلع الغذائية
متوسط

 2004 - 2006م
متوسط 

2007-2008م
  متوسط

2009 -2011م
2014م2013م2012م

172.9304.2268.9327.2322.4303.3القمح اخلشن
146.5251.7233.4294.4276.5244.9القمح الطري

الذرة الشامية 
)األرجنتني(

104.8183.7218.0270.4243.8199.8

110.5192.9214.2298.3264.1192.8الذرة الشامية
282.1516.0556.6590.4532.7435.6األرز  التايالندي

114.3193.2209.7269.5244.6208.0الذرة الرفيعة
254.6400.8439.9567.0549.2492.6فول الصويا

1682.42174.51377.71282.6--الفول السوداني
1678.62358.21773.11301.8--زيت الفول السوداني

238.6257.2489.5484.7398.3385.4السكر اخلام

3802.94174.14263.54912.65534.86678.4حلوم األبقار

1143.81669.21805.31928.22013.81940.3حلوم الدواجن
            املصدر:  موقع  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة على الشبكة  الدولية،

نقطة التجارة السودانية،  2014م.

أن األسعار العاملية للحوم األبقار وحلوم الدواجن  قد تصاعدت خالل عامي أزمة الغذاء العاملية )2007م و2008م(، 
واستمرت يف التصاعد لتصل يف السنوات األخرية إىل مستويات اعلي من مستوياتها خالل سنوات أزمة الغذاء 
العاملية. أما مستويات  أسعار السلع الغذائية األخرى فال تزال أعلى من مستوياتها خالل الفرتة اليت  سبقت سنوات 
أزمة الغذاء العاملية. ونسبة  للطلب املتزايد على اللحوم  احلمراء يف الوطن العربي، فإنه  من الضروري   دعم ما 
تقوم به الدول العربية من  جهود موجهة لتنمية وتطوير القطاع التقليدي للثروة احليوانية يف إطار الربنامج 
الطارئ لألمن الغذائي العربي. وهذا ما حيتم أهمية  النظر يف توفري التمويل الالزم للمشروعات االستثمارية 

يف جمال إنتاج وتسويق وجتارة املنتجات احليوانية واألعالف  واحليوانات احلية بني الدول العربية.

أدى تراجع األسعار العاملية  للسلع الغذائية  يف عام  2014م إىل تراجع  الرقم القياسي ألسعار الغذاء على املستوى 
%(  يف عام  2013م.  أما على املستوى العربي فقد كان  %(  مقارنة بنحو  )232.3  العاملي    إىل حنو )201.8 

الرتاجع أقل عن مثيلتها على املستوى العاملي )جدول 17( . 
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 جدول )17( الرقم القياسي لسعر الغذاء  يف بعض الدول العربية .
                                                                                                                                                      سنة األساس:2002 -2004

2014م2013م2012م2011مالدولة
143.4150.0155.6150.0األردن

135.5141.2143.9148.3البحرين
126.5133.5141.7152.4تونس

166.5188.0193.6185.4اجلزائر
153.0175.0178.0130.3السعودية

169.6230.0314.0429.9السودان
136.6-138.4147.4العراق

161.4164.9168.3164.5سلطنة عمان
177.7187.6185.0186.0الكويت
148.1151.3152.9155.1فلسطني

125.2126.5136.9128.2قطر
132.4138.0142.0140.6لبنان 
260.2284.1319.4311.2مصر

223.9233.5243.8240.7موريتانيا
161.6175.1190.4189.9متوسط الدول العربية

203.7216.3232.3201.8العامل
                                                                  املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، استمارات  إعداد تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي 2014م ، 

                                                                                 منظمة األغذية  والزراعة لألمم املتحدة، صفحة املنظمة بالشبكة الدولية، 2015م.

2.1.5 مستويات دخول األفراد:
تؤثر مستويات دخول األفراد على إمكانية احلصول على الغذاء وخباصة لدى األسر ذات  الدخل احملدود. وتوضح 
بيانات جدول )18(  تفاوت مستويات دخول األفراد فيما بني  الدول العربية. وتعترب تلك املستويات مرتفعة نسبيا 

يف دول جملس التعاون  حيث تزيد على )41.6( ألف دوالر  يف السنة ، وتقل عن )5( آالف دوالر يف سبع دول. 

   جدول )18(:  متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي ) 2013م( .

متوسط نصيب الفرد )دوالر/سنة(الدولة
100992.0قطر

42437.7األمارات
39595.2الكويت

24333.0السعودية
21770.9البحرين

20576.3عمان
9093.8لبنان

7508.3املغرب
6525.7العراق

5468.2اجلزائر
5157.5األردن
4199.7تونس

2867.0مصر
2845.6فلسطني
2025.8جيبوتي

1559.0جزر القمر
1430.4السودان

1225.5موريتانيا
                                                                       املصدر : املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية اجمللد )34(، 2014م.
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2.5 املتاح لالستهالك من الغذاء:

يتمثل  املتاح لالستهالك من السلع الغذائية يف  اإلمدادات أو املعروض سواء كان مصدرهما اإلنتاج احمللي أو 
الواردات أو كالهما فضاًل عن التغري يف املخزون. وقد ارتفع إمجالي  املتاح لالستهالك من السلع الغذائية  يف 
%( يف 2014م ليبلغ حنو )287.4( مليون طن.  تشــــكل جمموعة احلــبوب حنو   الوطن العربي بنسبة )3.3 

%( من مجلة املتاح لالستهالك، تليها اخلضر، والفاكهة ثم األلبان ومنتجاتها )جدول 19(.   43(

جدول )19(: املتاح لالستهالك من السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي      
                                                                                                                                                    )مليون طن (

السلعة
متوسط

 2007 - 2012 م 
2014م2013م

)%( نسبة املساهمة  
يف إمجالي  املتاح 

لالستهالك

53.953.058.220.3القمح والدقيق

22.421.923.78.2الذرة الشامية

9.710.711.23.9األرز

15.520.921.27.4الشعري

8.310.39.03.1حبوب أخري

جمموعة 
109.8116.8123.242.9احلبوب

11.714.114.95.2البطاطس

2.32.22.40.8البقوليات

50.749.749.717.3اخلضر

30.731.031.811.1الفاكهة

السكر 
9.88.88.83.1)املكرر(

5.16.36.22.2الزيوت والشحوم

10.411.412.44.3مجلة اللحوم

5.76.26.42.2اللحوم احلمراء

4.75.36.02.1اللحوم بيضاء

3.94.24.41.5األمساك

1.71.82.00.7البيض

األلبان 
34.831.731.611.0ومنتجاتها

270.9278.1287.4100.0اإلمجالي 
                                          املصدر : املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية اجمللد )34(، 2014م.

  وعلى الرغم من ارتفاع متوسط نصيب الفرد من املتاح لالستهالك من السلع الغذائية يف 2014م )جدول 20(، 
يظل هذا املتوسط اقل من مثيله على املستوى العاملي للمنتجات احليوانية واألمساك، ويزيد عليه  للمنتجات 

النباتية.
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جدول )20(: متوسط نصيب الفرد من املتاح لالستهالك من السلع الغذائية يف الوطن العربي. 
                          )كيلو غرام/سنة(

السلعة
متوسط  

  2007 – 2012م 
 2014م2013 م

املتوسط
 العاملي

138.8136.5149.967.3القمح والدقيق

-57.656.360.9الذرة الشامية

24.927.728.957.5األرز

-40.053.954.5الشعري

30.236.336.832البطاطس

-5.95.65.9البقوليات

130.6127.9139.3136اخلضر

79.280.082.974الفاكهة

25.022.725.825.3السكر)املكرر(

13.216.315.322.8الزيوت النباتية

26.729.531.042.8جمموعة اللحوم

-14.715.916.7   اللحوم احلمراء

-12.013.614.4    اللحوم البيضاء

10.010.811.220.0األمساك

-4.34.74.9البيض

89.781.789.7109.0األلبان ومنتجاتها
                                         املصدر :  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية اجمللد )34(، 2014م، 

                                                          منظمة األغذية  والزراعة لألمم املتحدة، توقعات الغذاء، 2014م،  
                                                          منظمة الصحة العاملية، موقع املنظمة على الشبكة الدولية. 

الفرد من السعرات احلرارية والربوتني والدهون: 3.5 متوسط نصيب 

بلغ  املتوسط  اليومي لنصيب الفرد العربي من السعرات احلرارية  حنو )2965.7(  كيلو كالورى مقارنة بنحو  
)2870( كيلو كالورى على املستوى العاملي. ويقدر  املتوسط  اليومي لنصيب الفرد العربي من  الربوتني  بنحو  
)84.7(  جرام،  ومن الدهون  بنحو )78.5( جرام ، مقارنة   مبتوسط عاملي  يقدر بنحو  ) 80.5( جرام بروتني، وحنو  

)82( جراما من الدهون  )جدول21(.
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جدول )21(: متوسط نصيب الفرد من السعرات احلرارية والربوتني والدهون

دهون/غرام/اليومبروتني/غرام/اليومكيلو  كالوري/ يومالدول 

3149.082.9101.1األردن

3215.098.2102.7اإلمارات

3321.0105.087.0البحرين

3362.098.087.1تونس

3296.092.076.6اجلزائر

2526.063.559.9جيبوتي

3122.087.096.2السعودية

2346.075.069.2السودان

1568.056.018.0الصومال

2489.061.469.0العراق

3143.088.390.4عمان

2392.062.041.0فلسطني

3160.090.085.0قطر

3471.0104.4115.8الكويت

3181.080.3106.1لبنان

3517.0104.262.4مصر

3334.095.665.2املغرب

2791.080.179.6موريتانيا

2965.784.778.5الوطن العربي

2870.080.582.0العامل
                                   املصدر : املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية اجمللد )34(، 2014م، 

                                                       منظمة األغذية  والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة على الشبكة الدولية.

25



33

أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2014



أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2014

27

6 . تطور أوضاع الفجوة ومعدالت االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية:

التغذية: 1.6  أوضاع  نقص 

حققت الدول  العربية تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق  بتخفيض نسبة السكان ناقصي التغذية، إذ  شهد عام 2014م  
تراجعا يف   تلك  النسب يف معظم  تلك الدول )جدول 22(، كما تراجع فيه مؤشر اجلوع  يف الدول اليت كانت  املؤشر 

فيها مرتفعا مثل: جزر القمر   والسودان  وجيبوتي  وموريتانيا.    

جدول ) 22(: نسبة السكان ناقصي التغذية  ومؤشر اجلوع يف الدول العربية.

مؤشر اجلوع )1( نسبة السكان ناقصي التغذية   )%(  
2014مالدولة 2013م 1990م متوسط

2013 - 2011
متوسط

 2004 - 2006م
متوسط 

- 1992م  1990
29.5 34.0 24.0 65.3 58.6 44.0 جزر القمر
19.5 20.0 33.5 20.5 37.2 68.0 جيبوتي
26.0 27.0 31.1 38.9 30.6 42.0 السودان
11.9 13.0 22.7 7.8 9.8 12.0 موريتانيا

<5 <5 12.4 1.5 0.9 29.0 الكويت
<5 <5 7.0 1.3 2.2 2.0 مصر
<5 <5 7.8 5.0 5.3 7.1 املغرب
<5 <5 7.0 2.4 5 5.2 اجلزائر
<5 <5 6.5 1.6 2.0 3.0 السعودية
<5 <5 5.1 3.1 2.9 6.7 األردن
<5 <5 <5 - - البحرين
<5 <5 <5 0.9 0.9 0.9 تونس

12.7 - 8.6 - 23.2 10.0 العراق
<5 <5 <5 - - - سلطنة 

عمان
<5 <5 <5 - - - قطر
<5 <5 <5 2.9 3.3 3.5 لبنان

 )1( مؤشر مركب مت حتديد درجاته باستخدام ثالثة معايري هي ناقص التغذية،ونسبة السكان ناقصي الوزن دون سن اخلامسة، ونسبة وفيات األطفال دون سن اخلامسة . ويتكون 

املؤشر من ست درجات تعرف مبستوى اجلوع  وهي: منخفض )4.9 أو أقل( متوسط )5-9.9( خطري، )10-19.9( مقلق، )20-29.9(، ومقلق للغاية )30 أو أكثر(.
املصدر :  املعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، مؤشر اجلوع العاملي، 2014م.  

2.6 الفجوة الغذائية:
تعنى فجوة السلع الغذائية الرئيسية  بالسلع  املستوردة من خارج الوطن العربي ومت حسابها على أساس الفرق بني 
البينية  العربية  التجارة  الغذائية وما هو متاح منها لالستهالك، ومع عدم تضمني  السلع  العربي من   الوطن  إنتاج 

الزراعية  من تلك السلع.

وقد شهدت قيمة الفجوة الغذائية العربية  تراجعا يف السنوات األخرية، فبعد أن كانت حنو )36.7( مليار دوالر  يف 
2012م  أصبحت  يف حدود )34.18( مليار دوالر يف  2014م )جدول 23(، وذلك نتيجة لعوامل عدة  لعل أهمها:

•اخنفاض األسعار العاملية  للسلع الغذائية الرئيسية . 	
•تطور  إنتاج  السلع الغذائية الرئيسية  بفضل  اجلهود   املبذولة من الدول العربية  يف إطار الربنامج الطارئ  	

لألمن الغذائي  العربي.
•تراجع حجم الواردات للعديد من السلع الغذائية يف الدول العربية. 	

تساهم جمموعة احلبوب بنحو )65.7%( من قيمة هذه الفجوة، ويشكل القمح والدقيق حنو  )%42.0( من إمجالي 
والزيوت النباتية  بنسبة )13.1%(، والسكر  قيمة الفجوة يف احلبوب. وتساهم جمموعة اللحوم بنحو )%21.7(،  
%( من  أي أن تلك السلع  تساهم جمتمعة بنحو )73.8  واأللبان ومنتجاتها بنحو )%4.3(،  املكرر  بنحو  )%7.1(، 

قيمة الفجوة الغذائية.
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جدول )23(: قيمة العجز يف جمموعات السلع الغذائية يف الوطن العربي  )مليار دوالر(.

اجملموعات السلعية

2014م2013م2012م

القيمة
املساهمة يف 
قيمة الفجوة

)%(
القيمة

املساهمة يف 
قيمة الفجوة

)%(
القيمة

املساهمة يف 
قيمة الفجوة

)%(
21.2657.922.3064.922.4465.7جمموعة احلبوب :
10.5128.69.9128.89.4327.6       القمح والدقيق

4.7212.95.0114.64.8414.2       الذرة الشامية
2.707.43.129.14.0011.7        األرز

3.098.44.0911.94.0411.8        الشعري
0.240.70.160.50.130.4        الذرة الرفيعة والدخن

)0.5()0.17()0.4()0.13( )0.03()0.01(البطاطس
0.812.20.732.10.732.1جمموعة البقوليات

)8.5()2.89()7.7()2.64( )6.1()2.25(جمموعة اخلضر
)3.4()1.16()2.8()0.95()1.1()0.39(جمموعة الفاكهة

3.339.12.437.12.437.1السكر)املكرر(
4.9313.44.5913.44.4713.1جمموعة الزيوت النباتية

7.7521.17.3721.47.4321.7جمموعة اللحوم
4.7212.94.2912.54.3312.7حلوم محراء

3.569.73.089.03.109.1حلوم  دواجن
)1.9()0.66()1.6()0.56()0.2()0.08(األمساك

0.080.20.100.30.090.3البيض
1.293.51.133.31.474.3األلبان ومنتجاتها

-34.18-34.36-36.71قيمة  الفجوة

         األرقام بني األقواس تشري إىل قيم موجبة )فائض(.

         املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )34(، 2014م. 

%( من قيمة الفائض، تليها  هذا و قد تصدرت  جمموعة اخلضر يف عام 2014م ترتيب سلع الفائض بنسبة )59.3 
.)% %(  واألمساك بنحو )13.4  الفاكهة بنحو  )23.8 

وعلى الرغم من أن قيمة  الفجوة  تدعو إىل استمرار  الدول العربية يف بذل اجلهود لتقليصها، إال أنها تعترب مقبولة   
لألسباب اآلتية:

	 ترتكز قيمة الفجوة يف سلع غذائية حمدودة ال تتمتع الدول العربية مبزايا نسبية يف إنتاجها مثل القمح 
الذي تقع معظم املنطقة العربية خارج النطاق اجلغرايف لزراعته، وكذلك السكر و البذور الزيتية . 

	 هناك تراجع مستمر  يف متوسط نصيب الفرد من قيمة الفجوة  الغذائية رغم ارتفاع معدل منو سكان الوطن 
العربي،  حيث بلغ املتوسط حنو )98.9( دوالر يف عام  2012م وحنو )90.3( دوالر يف عام 2013م وحنو )88.0( 

دوالر يف عام  2014م .

ختتلف مساهمة الدول العربية يف قيمة الفجوة الغذائية العربية وفقا ألعداد سكانها  ومستويات دخوهلا، واألمناط 
استخدامها.   وكفاءة  املتاحة  الطبيعية   الزراعية  املوارد  حجم  جبانب  هذا  فيها.  السائدة  االستهالكية  والعادات 
ويتضح من اجلدول )24(، بأن  مخس  دول عربية )السعودية، مصر ، اإلمارات، اجلزائر ، والكويت( تساهم بنحو  

%( من إمجالي  قيمة الفجوة الغذائية العربية الكلية.   67.9(
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جدول )24(: مساهمة الدول العربية يف قيمة الفجوة الغذائية )%(

- 2014م2014 م2013م2012مالدولة متوسط الفرتة 2012 

20.8317.6121.5219.99السعودية
20.3319.881719.07مصر

13.6812.0913.8313.20األمارات
11.113.7111.3912.07اجلزائر

3.093.713.853.55الكويت
3.193.043.643.29األردن
2.172.883.32.78العراق

2.862.963.233.02قطر
3.273.123.193.19لبنان

1.551.941.821.77عمان
0.261.381.230.96السودان

1.681.671.081.48تونس
1.250.730.870.95البحرين

0.420.490.540.48فلسطني
0.640.560.50.57الصومال
0.450.390.430.42جيبوتى

0.310.290.310.30موريتانيا
0.252.010.20.82املغرب

12.6711.5412.0712.09أخري
100100100100اإلمجالي

                                       املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد  )34(، 2014م.

3.6 معدالت االكتفاء الذاتي:
على الرغم من التحديات اليت تواجه الدول العربية فيما خيتص بزيادة إنتاج سلع الغذاء  ومع زيادة النمو السكاني، 
والبقوليات  الشامية واألرز  الذرة  باستثناء   الغذائية  السلع  تراجعا يف معظم  الذاتي   مل تشهد  معدالت االكتفاء 
واأللبان ومنتجاتها )جدول 25(. وقد ارتفع معدل االكتفاء الذاتي من السكر املكرر  بنحو )9.2 %( يف عام 2014م 

.)% كما ارتفع الشعري بنحو )23.2 
  

جدول )25(: معدالت االكتفاء الذاتي من جمموعات السلع الغذائية  يف الوطن العربي )%(.

معدل التغري بني   2013 م و2014م2014م2013ممتوسط )2007 – 2012م(السلعة
30.832.735.79.2السكر )املكرر(

   )0.8( 35.1 35.035.4الزيوت النباتية
  46.951.152.62.9جمموعة احلبوب

45.2451.4751.50.15      القمح
)15.70(34.3736.5430.8      الذرة الشامية

)1.33(62.9863.3462.5        األرز
35.6932.9240.623.23        الشعري

)0.5(65.2  57.965.5البقوليات
68.570.973.13.1حلوم بيضاء

1( 0.)74.583.082.2األلبان ومنتجاتها
80.381.00.9 82.1حلوم محراء

0.4 96.397.197.5البيض
96.6107.3107.90.6الفاكهة
99.7101.5102.20.7األمساك

85.5108.9113.13.9اخلضر
100.7105.1105.40.3البطاطس

   * األرقام بني األقواس تشري إىل قيم سالبة .
     املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )34(،2014م. 
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7.   إجنازات  دول اإلطار اجلغرايف للربنامج   الطارئ لألمن الغذائي العربي ) العام الرابع من املرحلة 
األوىل للخطة التنفيذية اإلطارية  للربنامج  املرحلة األوىل  )2011 - 2016 (:

أصدرت اجلمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية »إعالن الرياض لتعزيز التعاون العربي ملواجهة 
أزمة الغذاء العاملية«  يف إبريل 2008م والذي تضمن عدة تدابري منها »الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي« 
الربنامج اإلسرتاتيجي،   املنظمة بإعداد هذا  العربية  العليا يف اجلامعة  التنسيق  وبناًء عليه كلفت جلنة 
 ، 2009م  يناير  يف  واإلجتماعية  والتنموية  االقتصادية  الكويت  قمة  وأطلقته   املنظمة  أعدته  الذي 
وكلفت  مبتابعة تنفيذه. واعتمدت خطته اإلطارية  التنفيذية -  املرحلة األوىل قمة شرم الشيخ التنموية: 

االقتصادية واإلجتماعية  يف يناير 2011م.

 وقد مت تصميم الربنامج  لتحقيق التالي من األهداف: 
	•زيادة قدرة الدول العربية على االعتماد على الذات لتوفري احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسية .

	•التخفيف من حدة التزايد املتواصل يف قيمة فاتورة واردات السلع الغذائية.
	•إتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للقطاع اخلاص . 

	•توفري فرص عمل جديدة ومنتجة تسهم يف مواجهة مشكالت الفقر والبطالة، وتساعد على استقرار 
األوضاع السياسية واالجتماعية.

ويشمل الربنامج مكونات ثالثة على النحو التالي:
املكون األول: حتسني مستويات اإلنتاجية يف الزراعات القائمة.

املائية لرتشيد استخدام  العوائد  املوارد األرضية باالستفادة من  املزيد من  الثاني: استثمار  املكون 
مياه الري.

املكون الثالث:   املشروعات االستثمارية املتكاملة واملرتبطة بأنشطة الربنامج.

وخيتص الربنامج بسلع الغذاء الرئيسية اليت تتسع فيها فجوة الغذاء وتنخفض معدالت االكتفاء الذاتي 
منها باإلضافة إىل سلع غذائية تتميز بها منطقتنا العربية كالتمور واملنتجات احليوانية والسمكية. 

وفيما يلي  اإلطار السلعي للربنامج:
	•   حماصيل احلبوب وتشمل القمح والشعري واألرز، والذرة الشامية والذرة الرفيعة.

	•   احملاصيل السكرية وتشمل قصب السكر والشمندر السكري.
	•  حماصيل البذور الزيتية، وتشمل الفول السوداني والسمسم وزهرة الشمس، والزيتون.

	•التمور.
	• املنتجات احليوانية والسمكية.

السودان،  السعودية،  اجلزائر،  تونس،  من  كاًل  اإلنتاجي  اجلانب  يف  للربنامج  اجلغرايف  اإلطار  ويشمل 
سوريا، العراق، مصر، املغرب، اليمن، األردن، سلطنة عمان، موريتانيا، وليبيا. 

وينفذ الربنامج عرب ثالث مراحل زمنية متتد على مدار عشرين عاما وعلى النحو التالي: 
2016م( : وهي مرحلة عاجلة ذات مدى زمين قصري .  - املرحلة األوىل )2011 

املرحلة الثانية : وهي مرحلة متوسطة املدى ومتتد خلمس سنوات تالية حتى 2021م. 
املرحلة الثالثة : وهي مرحلة طويلة املدى، متتد حتى عام 2031 م.

 وقد مت تكليف املنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد اخلطة التنفيذية للربنامج  ومتابعة سري العمل 
فيه وذلك مبوجب قرارات قمم الكويت )2009م(، وشرم الشيخ )2011م( والرياض )2013م(. وفيما يلي 

سرد إلجنازات الدول املسئولة عن تنفيذ الربنامج حتى  عامه الرابع )2014م(:     

1.7  االجنازات يف  مكون حتسني اإلنتاجية يف الزراعات القائمة:
 نفذت   دول  اإلطار اجلغرايف للربنامج يف هذا املكون منذ انطالق مرحلته األوىل حنو )133( مشروعا،  بلغت 
تكاليف )78( مشروعا  منها حنو )5.76( مليار دوالر، منها )9( مشروعات يف األردن بتكاليف )74.24( مليون 
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دوالر،  و )10( مشروعات يف تونس بنحو  )180.43( مليون دوالر، و  )14(مشروعًا بالسودان بنحو  )329.53( 
مليون دوالر، و)11( مشروعًا  بسلطنة عمان  بنحو  )35.4( مليون دوالر. هذا إىل جانب  )5( مشروعات يف مصر 
بنحو )2.976( مليار دوالر، و)18( مشروعًا  باملغرب  بنحو )1.885( مليار دوالر. ومشروع مبوريتانيا بتكلفة 
بلغت حنو  )23( مليون دوالر،   و )10( مشروعات باليمن بنحو )266.1( مليون دوالر.  غطت هذه املشروعات 

جماالت حتسني اإلنتاجية، وإنتاج البذور احملسنة ، وتطوير منتجات الصيد السمكي، والتصنيع الزراعي. 
التمور، ومشروعات األلبان  الدواجن، وإنتاج  العربية السعودية عددا من مشروعات  كما  نفذت  اململكة 
الطازجة، منها )420( مشروعًا لإلنتاج الداجي بطاقة إنتاجية بلغت حنو)620( مليون طائر يف عام 2014م، 
وحنو   42 مشروعًا إلنتاج أمهات  الدجاج الالحم أنتجت حنو )18( مليون صوص، واستزرعت حنو )157( ألف 

هكتار من التمور.   
بتكلفة  مشروعًا   )66( حنو  فتبلغ  املكون  هذا  يف  متويل  إىل  وحتتاج  للتنفيذ  املعدة   املشروعات  أما 
20( مشروعًا  يف   األردن ، ومشروع واحد بتونس، و)17(   ( استثمارية قدرت بنحو )1.43( مليار دوالر. منها 
مشروعا يف السودان، ومشروع واحد يف سلطنة عمان و)11( مشروعا يف مصر،  ومشروعني باملغرب ،   و )14( 

مشروعا باليمن.  
وأعدت  اململكة العربية السعودية  )54( مشروعًا يف جمال إنتاج حلوم الدواجن يف طريقها للتنفيذ بتكلفة 
الدجاج الالحم بتكلفة  312 ( مليون دوالر، باإلضافة إىل عدد )19( مشروعا يف جمال أمهات   ( تقدر بنحو 

تقديرية تبلغ حنو ) 669( مليون دوالر.   

املائية لرتشيد  العوائد  باالستفادة من  املوارد األرضية  املزيد من  استثمار  2.7 اإلجنازات يف مكون   
استخدام مياه الري ومصادر املياه غري التقليدية:

 بلغ  عدد املشروعات املنفذة واجلاري تنفيذها يف هذا املكون )56( مشروعًا، بلغت  تكاليف )46( مشروعًا 
منها  )11.17( مليار دوالر  يف عشر  دول عربية هي األردن، تونس،اجلزائر، السودان، العراق، سلطنة عمان، 
مياه  حلصاد  ومنشات  سدود  وإنشاء  بناء  جماالت  املشروعات  هذه  غطت  واليمن.   موريتانيا   املغرب،  مصر، 
إىل  باإلضافة  املائية،  املوارد  هدر   وتقليل   ، املياه  استخدام  ترشيد  بهدف  احلديثة  الري  نظم  وإدخال  األمطار، 

مشاريع معاجلة مياه الصرف الصحي واستخدامها ألغراض الزراعة.  

ويف السعودية بلغ عدد السدود اليت مت إنشاؤها  بغرض االستفادة من مياه األمطار يف خمتلف مناطق اململكة 
حتى عام 2014م   )482( سدًا،  تقدر  سعتها التخزينية بنحو )2.1( مليار مرت مكعب، وتقدر كمية مياه 

الصرف املعاجلة واملستخدمة يف األغراض الزراعية باململكة  بنحو )50.6( مليون م3 .   

أما  املشروعات املقرتح تنفيذها يف  هذا املكون فتبلغ  )17( مشروعًا  يف األردن، وتونس، والسودان، وسلطنة 
و  احلديث  الري  تقنيات  واستخدام   نشر  مشروعات   على  املقرتحة  املشروعات  واشتملت    . ومصر   ، عمان 
املشروعات  بنحو  املتوقعة من هذه  املياه الكلية  بالفيضانات.  ويقدر حجم وفورات  املياه والتحكم  ختزين 
)251.2(مليون  مرت مكعب سنويًا. وتقدر املوازنة الكلية املقرتحة هلذه املشروعات بنحو)844( مليون دوالر 

أمريكي .  

7. 3  اإلجنازات يف مكون املشروعات االستثمارية املتكاملة واملرتبطة بأنشطة الربنامج: 
اجلزائر،السودان،  تونس،  األردن،  هي:  عربية   دول  تسع   يف   مشروعًا   )68( تنفيذ  مت  املكون  هذا  إطار  يف 
)3.57( مليار  التكاليف االستثمارية هلذه املشروعات  املغرب، واليمن. بلغت  العراق، مصر،  سلطنة عمان، 
دوالر.  مشلت هذه املشروعات بناء  صوامع وخمازن الغالل، وتأهيل الطرق الزراعية، وإحداث شركات خدمات 

زراعية، ومشروعات  إنتاج احملاصيل الغذائية.
بلغ عدد املشروعات املعدة  للتنفيذ وحباجة إىل التمويل ضمن  هذا املكون )35( مشروعًا يف )9( دول عربية 
اشتملت على  واليمن.   موريتانيا،   ، السودان، سلطنة عمان،  مصر  السعودية،  تونس،اجلزائر،  األردن،  هي 
واالستخدام  احلديثة،  الزراعة  تقنيات  ونشر  الزراعية،  وامليكنة  الزراعي،  والتسويق  للتصنيع  مشروعات 
اآلمن للمبيدات، ومصانع لألمسدة وبعض الشراكات الزراعية وذلك بتكلفة تقدر بنحو  )31.07(  مليار 

دوالر.




