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الغذائي  األمن  أوضاع  تطورات  حول  السنوي  التقرير  إصدار  عىل  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  حترص 
الزراعة  املعايل وزراء  التطورات، وأمهية إطالع أصحاب  بأمهية متابعة تلك  العربية استشعارًا منها  الدول  يف 
وأصحاب املعايل وزراء املالية واالقتصاد يف الدول العربية، ومتخذي القرار واملسئولني وكافة املهتمني بأوضاع 

األمن الغذائي العريب عىل هذه التطورات. 

يتزامن إصدار تقرير هذا العام مع انشغال دول العامل بام طرأ عىل الساحتني اإلقليمية والدولية من مستجدات 
سياسية وطبيعية واقتصادية أثرت تأثريًا بالغًا عىل أوضاع األمن الغذائي نتيجة تأثرياهتا السالبة عىل سالسل 
إنتاج وجتارة السلع الغذائية. فباإلضافة لآلثار املمتدة جلائحة كورونا عىل أوضاع األمن الغذائي وآثار تغيري 
املناخ وحاالت عدم االستقرار واالضطرابات التي تشهدها بعض الدول، أضافت احلرب الروسية األوكرانية 
مزيدًا من التحديات عىل أوضاع األمن الغذائي سواء عىل مستوى الوطن العريب أو املستوى العاملي. ومما ال 

شك فيه فإن هذه املستجدات دعت كافة دول وأقاليم العامل إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة للحد من آثارها. 

واملنظمة إذ تصدر هذا التقرير متضمنًا استعراضًا للمتغريات املعارصة املؤثرة عىل أوضاع األمن الغذائي العريب 
وما طرأ عىل إنتاج وجتارة واستهالك السلع الغذائية بالدول العربية بني عامي 2020 و2021، تأمل أن يساهم 
يف رصد ومتابعة التطورات يف أوضاع األمن الغذائي العريب بام يساعد عىل تفعيل جهود تعزيز الصمود ودعم 

التحول الزراعي لتحقيق أهداف التنمية الزراعية واألمن الغذائي يف املنطقة العربية.

وأخريًا ال يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير ألصحاب املعايل وزراء الزراعة العرب والوزراء أعضاء 
عمل  لربامج  املتواصل  للدعم  العربية  الدول  جلامعة  العام  األمني  ومعايل  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس 
وأنشطة املنظمة، والشكر موصول للخرباء بالدول العربية الذين قاموا بتعبئة االستامرات اخلاصة بإعداد هذا 

التقرير، وإىل اخلرباء واملستشارين باملنظمة الذين أعدوا هذا التقرير.

واهلل ويل التوفيق،،،،

الربوفيسور / إبراهيم آدم أمحد الدخريي
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و

يزداد االهتامم برصد ومتابعة تطورا ت إنتاج وجتارة واستهالك السلع الغذائية يف ظل ما يشهده العامل من 
متغريات ذات تأثريات مبارشة عىل أوضاع األمن الغذائي عىل املستويني العريب والعاملي. وتواصل املنظمة 
العربية ألبعادها  الدول  الغذائي يف  األمن  الزراعية رصد ومتابعة وحتليل تطورات أوضاع  للتنمية  العربية 
عام  منذ  سنويًا  إصداره  عىل  املنظمة  دأبت  الذي  التقرير  ويستهدف  والسياسية.  واالجتامعية  االقتصادية 
يرتبط  العريب، وما  بالوطن  القطرية  املستويات  الغذائي عىل  األمن  متابعة ورصد تطورات أوضاع   1986
الغذاء  لتوفري  جهود  من  التنموية  ومؤسساهتا  العربية  الدول  تبذله  وما  وخارجية،  داخلية  عوامل  من  هبا 
ملواطنيها وتعزيز إمكانات حصوهلم عليه. وتسعى املنظمة دومًا لتطوير حمتوى هذا التقرير ليظل مواكبًا لكافة 

املستجدات، ويستفيد من معلوماته الثّرة متخذو القرار. 

متثل قواعد بيانات املنظمة العربية للتنمية الزراعية والتقارير القطرية املعدة من قبل اخلرباء املختصني بالدول 
العربية أهم املصادر التي تعتمد عليها املنظمة يف إصدار هذا التقرير. ويمثل تقرير هذا العام اإلصدارة الثالثة 

والثالثني من سلسلة إصدارات التقرير التي تعدها اإلدارة العامة للمنظمة.

قدم التقرير استعراضًا للمتغريات االقتصادية والطبيعية والسياسية املعارصة املؤثرة عىل إنتاج وأسعار وجتارة 
السلع الغذائية عىل املستويني العريب والعاملي، موضحًا يف ذلك تأثرياهتا احلالية واملحتملة عىل إتاحة الغذاء، 
وإمكانية احلصول عليه، واالستفادة منه، وعىل استقرار وحوكمة األمن الغذائي بالوطن العريب، واجلهود 

القطرية والقومية اجلارية ملجاهبتها. 

تناول التقرير التطورات يف بيئة التجارة الدولية واملستجدات األخرى ذات التأثري املبارش عىل أوضاع األمن 
الغذائي العريب، حيث استعرض تطور تدفقات التجارة الدولية للسلع الغذائية الذي يعترب غري مواٍت ملسرية 
األمن الغذائي العريب، بجانب استعراض آثار احلروب التجارية وحروب العمالت، والتقلبات يف األسعار 
احلروب  بسبب  العامل  يف  املناطق  من  كثرٍي  يف  االستقرار  وعدم  الغذائية،  السلع  أسعار  ويف  للنفط  العاملية 
والنزاعات. كام تناول تغري املناخ معّددًا آثاره املتعددة يف جوانبها البيئية واالقتصادية، واملخاطر التي تنطوي 

عليها، ثم تناول جهود الدول العربية يف التصدي هلا.

 أما فيام يتصل بالنزاعات وتأثري األزمات اخلارجية عىل األمن الغذائي فقد وضح التقرير أن عددًا من الدول 
العربية قد تأثرت كثريًا من جراء االضطرابات والنزاعات الداخلية التي حدثت خالل السنوات األخرية، 
تقلبات  وحول  السلع.  وإتاحة  متويل  يف  وصعوبات  حمليًا  املنتجة  الغذائية  السلع  يف  نقٍص  إىل  أدت  والتي 
العربية  الدول  تتأثر  التي  الغذائية  السلع  أهم  التقرير  الغذائية استعرض  للسلع واملنتجات  العاملية  األسعار 
بتقلبات أسعارها يف األسواق الدولية، وآثار زيادة األسعار عىل األمن الغذائي والتغذية بالوطن العريب، وقدم 
استعراضًا لتطورات العرض والطلب عىل سلع احلبوب والسكر متمثلًة يف تطورات اإلنتاج واالستهالك، 

بجانب استعراض تطورات أسعارها، وتقلباهتا وإسقاطاهتا املستقبلة عىل املستويني العريب والعاملي.

 ومن ثم تناول التقرير التطورات يف إنتاج السلع الغذائية الرئيسية وجتارهتا اخلارجية، بجانب التطورات يف 
املؤرشات التغذوية والفجوة الغذائية ومعدالت االكتفاء الذايت منها بني عامي 2020 و2021، وتطورات 
املوارد  ومؤرش  الغذاء،  وسالمة  أمان  ومؤرش  الغذاء  عىل  احلصول  إمكانات  ومؤرش  الغذاء  توفر  مؤرش 
الطبيعية والقدرة عىل الصمود، وأهم العوامل التي تؤثر عىل خمتلف حماور األمن الغذائي يف جوانبها اإلنتاجية 
والتجارية واالستهالكية والتغذوية، واجلهود املبذولة عىل املستويات القطرية وعىل املستوى القومي لضامن 

استقرار وحوكمة أوضاع األمن الغذائي بالدول العربية. 

مقدمة
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أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي

المتغيرات
 المعاصرة المؤثرة على
األمن الغذائي العربي

يرتبط األمن الغذائي العريب بمجموعة من املتغريات 
التي تؤثر عىل خمتلف حماوره بالدول العربية. تشمل 
تلك املتغريات املستجدات االقتصادية واالجتامعية 
أو  العريب  املستوى  عىل  سواء  والطبيعية  والسياسية 

اإلقليمي أو الدويل. 

1-1 التطورات في بيئة التجارة الدولية:

من أهم املستجدات ذات التأثري املبارش عىل أوضاع 
بيئة  يف  التطورات  العربية  الدول  يف  الغذائي  األمن 
املؤرشات  من  العديد  تشري  حيث  الدولية،  التجارة 
لتدفقات  الراهن  الوضع  أن  إىل  والتوقعات 
مواٍت  غري  يعترب  الغذائية  للسلع  الدولية  التجارة 
بتباطؤ  ذلك  ويرتبط  العريب.  الغذائي  األمن  ملسرية 
من  التعايف  وتأخر  العاملية،  التجارة  نمو  معدالت 
التجارية  والسياسات  كورونا  جائحة  تداعيات 
لسلع  الرئيسية  املنتجة  الدول  لبعض  املالئمة  غري 
والطاقة.  واألسمدة،  النباتية،  والزيوت  احلبوب، 
هذا باإلضافة إىل ما يشهده العامل يف الوقت الراهن 
التجارية احلامئية، وما يمكن  انتشار للسياسات  من 
أن ينتج عنها من صعوبات يف سالسل إمداد السلع 
الغذائية التي حتد من مقدرات الدول العربية ملقابلة 
اإلنتاج  ومدخالت  السلع  من  الغذائية  احتياجاهتا 

التي يتم استريادها من خارج الوطن العريب.

املبارش عىل  التأثري  املستجدات األخرى ذات   ومن 
التجارية  احلروب  العريب  الغذائي  األمن  أوضاع 
العاملية  األسعار  يف  والتقلبات  العمالت،  وحروب 
للنفط وللسلع الغذائية، وعدم االستقرار يف كثرٍي من 
املناطق يف العامل بسبب احلروب والنزاعات. وقد نتج 
عن تلك املتغريات تباطؤ واضح يف التجارة الدولية 
بالنسبة  سواء  سالبة  نمو  معدالت  شهدت  التي 
للصادرات أو الواردات. وكام هو موضح باجلدول 

)1-1(، والشكل )1-1( فإن معدل النمو السنوي 
 2015 الفرتة  للتجارة كان سالبًا يف معظم سنوات 
2021 نتيجة  – 2020، ولكنه حتسن كثريًا يف عام 
للتعايف الذي شهدته معظم مقتصدات مناطق العامل 
كام  إفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  فيها  بام 
يالحظ أن املعدل أخد نفس االجتاه خالل سنوات 
العريب  املستويني  عىل   2021  -  2015 الفرتة 

والعاملي. 

تشهدها  التي  املواتية  غري  الظروف  هذه  ضوء  ويف 
السلبية  التوقعات  ازدادت  الدولية،  التجارة  بيئة 
وتشري  العاملي.  االقتصاد  أداء  مستقبل  حول 
توقعات البنك الدويل إىل أن معدل النمواالقتصادي 
يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا سوف يبلغ 
نحو )4.4 %( يف عام 2022، ولكنه سوف يرتاجع 

إىل نحو )3.4 %( يف عام 2023. 

الجزء االول
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جدول )1-1(: معدل النمو السنوي للتجارة العربية والدولية خالل الفرتة  )2015 -2021( )%(

2015201620172018201920202021السنوات
الوطن العريب

25.1242.43-5.81-8.4514.9026.76-30.96-نمو الصادرات
14.0019.79-8.413.593.422.53-5.57-نمو الواردات

العامل
7.1526.29-2.77-3.1210.6210.16-12.89-نمو الصادرات

7.4826.00-2.64-3.1511.0210.25-12.21-نمو الواردات
 املصدر: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )املوقع اإللكرتوين 2022(. 

 املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، أعداد متفرقة.

شكل )1-1(: معدل النمو السنوي للتجارة العربية والدولية خالل الفرتة )2015 -2021( )%(
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ويعترب تطوير التجارة البينية من أهم املجاالت التي تتبناها الدول العربية ملجاهبة املتغريات املعارصة يف بيئة 
التجارة الدولية، هذا إىل جانب تطوير وحتسني سالسل اإلمداد الغذائي، وتعزيز التكامل والرتابط بني حلقاهتا 
يف الدول العربية بام يعزز من قدرات الدول العربية يف االعتامد عىل الذات يف استغالل مواردها االستغالل 
التكاميل األمثل من خالل االستثامرات املشرتكة لتوفري الغذاء وتبادل سلعه فيام بينها. وقد قامت بعض الدول 
العربية بإبرام االتفاقات الثنائية واجلامعية، كام تم االتفاق عىل تطبيق الربنامج التنفيذي ملنطقة التجارة احلرة 
اجلمركي  االحتاد  بإعالن  ذلك  العريب، وتوج  الوطن  بلدان  بني  اإلقليمية  التكتالت  وإقامة  الكربى،  العربية 

العريب من أجل زيادة التجارة العربية البينية واالندماج.

 1-2 تغير المناخ: 

تعترب املنطقة العربية وبحكم طبيعتها اجلغرافية من أكثر مناطق العامل جفافًا وهبا مساحات واسعة من األرايض 
والغذائي.  الزراعي  لإلنتاج  أساسيًا  حمددًا  املياه  ندرة  فيها  وتشكل  بالتصحر،  املهددة  واألرايض  املتصحرة 
تؤثر  أن  ويمكن  العربية.  املنطقة  يف  املحدودة  الطبيعية  املوارد  إىل  التحديات  من  املزيد  املناخ  تغري  ويضيف 
ألهنا  العريب،  الوطن  يف  اآلمن  الغذاء  توفري  عىل  سلبًا  املناخ  تغري  عن  الناجتة  املالئمة  غري  الطبيعية  الظروف 

تشكل حتديات خطرية للزراعة وإنتاج الغذاء، وتؤثر عىل أسعار الغذاء والعاملة.

وللتغريات املناخية أبعاد وآثار متعددة يف جوانبها البيئية واالقتصادية. وتنطوي عىل جمموعة من املخاطر التي 
وزيادة  الزراعية  املحاصيل  إنتاجية  انخفاض  املخاطر  هذه  تشمل  الغذائي.  واألمن  الزراعي  اإلنتاج  تواجه 
واحلرشات  احلشائش  وانتشار  األرايض،  خصوبة  وتدهور  للحاصالت،  املائية  االحتياجات  أو  املقننات 

واألمراض النباتية، بجانب التأثري السلبي عىل اإلنتاج احليواين والسمكي. 

وللتغريات املناخية آثار سالبة عىل كافة حماور األمن الغذائي يف املنطقة العربية، ويتوقع أن تزداد حدة آثارها 
السلبية بمرور الزمن، وأهنا ستؤثر عىل خمتلف الدول واألقاليم بعد عام 2030. كام يتوقع أن تكون الفئات 
األكثر اعتامدًا يف معيشتهم ودخوهلم عىل الزراعة، وبخاصة صغار املنتجني يف الدول النامية هي األكثر تعرضًا 

هلذه اآلثار السلبية.

وتشري دراسات املنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة إىل أنه إذا مل تتخذ 
اآلن التدخالت التي جتعل الزراعة أكثر استدامًه، وأكثر مرونة إنتاجيًا، فإن آثار التغريات املناخية سوف تؤدي 
إىل تراجع كبري يف إنتاج الغذاء يف الدول واألقاليم التي تعاين فعليًا من قصور يف األمن الغذائي. ويرتكز ذلك 
عىل ما تتسم به املنطقة العربية من ندرة يف املوارد الزراعية وانخفاض إنتاجيتها وبخاصة املياه. فنصيب الفرد 
من موارد املياه العذبة املتاحة يعادل نحو )10 %( من املتوسط العاملي. ويتوقع أن ينخفض إىل النصف بحلول 

عام 2050، يف حال استمرت االجتاهات احلالية يف نمو السكان وأنامط االستهالك عىل نفس الوترية.

 وقد أدى التغري املناخي إىل تفاقم شح املياه يف العامل العريب، والذي يرجح أن يتواصل خالل السنوات القادمة، 
كام يتوقع أن يرتفع معدل احلرارة يف املنطقة األمر الذي يؤدي إىل انعكاسات سالبة عىل اإلنتاج الزراعي.

وبصفة عامة يمكن أن يؤثر تقلب املناخ عىل أوضاع األمن الغذائي بشكل مبارش، من خالل تأثري العوامل 
الطبيعية عىل املوارد واإلنتاج الغذائي، وكذلك بشكل غري مبارش بزيادة التعرض لألمراض، وخماطر سالمة 
الشكل  يف  الغذائي  األمن  عىل  السلبية  املناخ  تغري  آثار  إجياز  ويمكن  الغذائية.  النظم  جودة  وتدهور  الغذاء، 

 .)2-1(
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الشكل )1-2(: آثار تغري املناخ عىل خمتلف حماور األمن الغذائي

آثار تغري املناخ عىل األمن الغذائياملحور

توفر الغذاء:

v انخفاض اإلنتاج الزراعي بسبب: 
Ø تدهور األرايض. 

Ø نقص املياه العذبة وقلة اهلطول املطري.
Ø انخفاض اإلنتاجية النباتية.

أرضار اآلفات واألمراض النباتية.  Ø
انخفاض إنتاجية الثروة احليوانية بسبب:   v

األمراض، وتدهور املياه.  Ø
تدهور قاعدة املوارد العلفية.  Ø

احلصول إىل الغذاء:
زيادة االعتامد عىل الواردات الغذائية، وبالتايل التعرض الرتفاع وتقلبات   v

أسعار املواد الغذائية.

انخفاض إنتاجية العمل، ومن ثم مستويات دخول األفراد.   v

االستفادة من الغذاء:

نمو  معدالت  )ازدياد  األمراض  وتفيش  وسالمتها  األغذية  جودة  تدين   v
امليكروبات مع ارتفاع درجات احلرارة(.

أكسيد  ثاين  تركيزات  زيادة  نتيجة  للمحاصيل  الغذائية  اجلودة  تدين   v
الكربون.

زيادة تلوث املياه املستخدمة للري.  v
زيادة األمراض )املنقولة باملياه والنواقل احليوانية(.   v

تدين اجلودة الغذائية لإلمدادات الغذائية بسبب تدهور الرتبة.  v

الشتوي  املوسم  فيعترب  العربية،  الدول  يف  املنرصم  الزراعي  املوسم  عىل  املناخية  التغريات  بأثر  يتصل  وفيام 
2021 من املواسم الزراعية التي شهدت انخفاضًا كبريًا يف معدالت اهلطول املطري وزيادة يف ندرة املياه يف 
الكثري من الدول العربية. ففي العراق عىل سبيل املثال أدت قلة اهلطول املطري وندرة املياه إىل تراجع حجم 
إنتاج العراق من حمصول القمح خالل املوسم الشتوي للعام 2021 من نحو )6.24( مليون طٍن إىل نحو 
)4.23( مليون طٍن، مسجاًل تراجعًا بنحو )32 %( عن إنتاج عام 2020. ويف تونس تعترب سنة 2021 سنة 
صعبة للغاية نظرًا لتواصل اجلفاف لعدة مواسم متتالية، حيث اتسمت الفرتة األخرية بخمس سنواٍت جافة 
وسنة واحدة ممطرة وهي سنة 2019، مما أدى إىل تذبذب يف اإلنتاج وإىل تراجع املساحات املحصودة. أما يف 
اجلزائر فقد تراجع إنتاج احلبوب ملوسم حصاد 2021-2020 بنحو )40 %( نتيجة لشح األمطار. ويف لبنان 
وسوريا تدهورت إنتاجية وإنتاج العديد من املحاصيل نسبة للظروف الطبيعية غري املالئمة خالل السنوات 

القليلة املاضية.
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أما يف السودان واملغرب فقد حتسن إنتاج بعض املحاصيل املطرية بفضل حتسن معدالت اهلطول املطري. ففي 
السودان ازداد حجم إنتاج الذرة الرفيعة يف عام 2021 مقارنًة بإنتاج عام 2020، وترجع الزيادة بصفة رئيسية 

لتحسن معدالت هطول األمطار يف عام 2021 مقارنًة باملوسم السابق.

احلبوب  حماصيل  من  إنتاج  أكرب  ثاين  بتسجيله   ،)2021-  2020( استثنائي  زراعي  موسم  حتقق  املغرب  ويف 
والذي ُقدر بأكثر من )14.8( مليون طٍن، بفضل اهلطوالت املطرية الغزيرة التي شهدهتا اململكة، وقد بلغت 

املساحة املزروعة نحو )4.35( مليون هكتاٍر. 

وعىل الرغم من حتسن اإلنتاج خالل ذلك املوسم يف املغرب، فقد سجل موسم )2020 -2022( تساقطات 
باملوسم  املاضية )327 ملم( وبنحو )35 %( مقارنة  الثالثني سنة  مطرية تنخفض بنحو )42 %( عن متوسط 
السابق )289 ملم(. وباإلضافة إىل قلة التساقطات املطرية وتأخرها، اتسمت التساقطات بسوء التوزيع الزمني 
واملجايل. ويتوقع أن يتسبب نقص اهلطول املطري يف حدوث إجهاد مائي يؤثر سلبًا عىل الغطاء النبايت وتأخري 

نمو حماصيل اخلريف، وخاصة احلبوب. 

ويف فلسطني شهد القطاع الزراعي انخفاض معدالت األمطار السنوية، وارتفاع يف درجات احلرارة، إذ انعكس 
ذلك يف نقص اجلريان السنوي وانخفاض توافر املياه.

وبالنسبة للتقدم املحرز يف التخفيف من آثار تغري املناخ والتعهدات املتصلة بذلك يف الدول العربية، فتقوم املنظمة 
العربية للتنمية الزراعية بتنسيق ودعم برامج وأنشطة الدول العربية فيام يتصل بالتصدي آلثار التغريات املناخية 
الزراعية،  النظم  صمود  تعزيز  مرشوعات  مثل  التنفيذية  ومرشوعاهتا  أنشطتها  خالل  من  تفاقمها  من  واحلد 
ومرشوعات ترشيد استخدامات املياه. وللمنظمة عالقات تعاون وثيقة مع أمانات االتفاقيات الدولية يف جمال 
البيئة خاصة اتفاقات “جيل ريو” املتعلقة بالتصحر واملناخ والتنوع البيولوجي، حيث تم توقيع اتفاقيات تعاون 
مع هذه األمانات. وتقوم املنظمة بدعم دوهلا األعضاء يف جمال الوفاء بااللتزامات املرتتبة عليها بموجب هذه 
االتفاقيات بإعداد وإصدار التقارير الوطنية، والبيانات الدورية. ويف هذا السياق أعدت املنظمة التقرير العريب 
املوحد حول حتييد األرايض، والتقرير العريب األول املوحد بشأن حتقيق الدول العربية ألهداف “آييش” يف جمال 
التنوع البيولوجي، كام تم إعداد التقرير العريب املوحد حول تنفيذ الدول العربية التفاق باريس للمناخ، وهو يف 

مرحلة االعتامد. 

1-3خطر النزاعات وتأثير األزمات الخارجية على األمن الغذائي: 

تأثرت أوضاع األمن الغذائي العريب يف عدٍد من الدول العربية تأثريًا كبريًا من جراء االضطرابات والنزاعات 
الداخلية التي حدثت خالل السنوات األخرية، والتي أدت إىل نقص يف السلع الغذائية املنتجة حمليًا وصعوبات 
يف متويل وإتاحة السلع املستوردة. فالرصاعات التي حتدث يف املنطقة العربية منذ عدة سنوات تساهم بدرجة 
كبرية يف تدهور أوضاع األمن الغذائي يف املنطقة العربية، وال سيام يف الدول التي تشهد حاالت عدم االستقرار 
واالضطرابات والنزوح، والدول التي ترتفع فيها يف الوقت احلايل نسب السكان ناقيص التغذية، والسكان الذين 

حيتاجون للمساعدات الغذائية، هذا إىل جانب تدهور املنشآت اإلنتاجية والنزوح عن األرايض الزراعية. 

وإىل جانب آثار االضطرابات التي حتدث يف بعض دول املنطقة العربية، هناك خماطر األزمات اخلارجية التي أثبتت 
أرضارها احلادة عىل أوضاع األمن الغذائي يف املنطقة العربية، مثل أزمات الغذاء العاملية خالل العقود املاضية 
التي ترضرت منها املنطقة العربية، وتأثرت أوضاع أمنها الغذائي بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وبسياسات منع 
تصدير الغذاء من الدولة املنتجة الرئيسية إىل دوٍل أخرى. كام تأثرت مجيع الدول العربية كغريها من دول العامل 

أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
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بجائحة - كورونا )كوفيد - 2019( بقدٍر متفاوت نتيجة تعطيل سالسل اإلمداد الغذائي، وقيام بعض دول 
التي واجهت عمليات  الصعوبات  إىل  باإلضافة  منه،  قيود عىل االسترياد  الغذاء، وفرض  بمنع تصدير  العامل 

توصيل املدخالت واملستلزمات الزراعية إىل حقول املزارعني يف الوقت املطلوب.

كام تأثرت جتارة السلع الغذائية يف املنطقة العربية من األوبئة واألزمات، مثل األزمة الروسية األوكرانية التي 
أدت إىل حدوث صدمات يف العرض والطلب عىل السلع الغذائية، وصعوبات يف احلصول عليها.

ويف هذا الصدد جتدر اإلشارة إىل أن الدول العربية تستورد من خارج الوطن العريب نحو )57 %( من احتياجاهتا 
من القمح، ونحو )66 %( من احتياجاهتا من الذرة الشامية، و)65 %( من احتياجاهتا من السكر.

ومما ال شك فيه فإن مثل هذه األزمة تشكل هتديدًا عىل أوضاع األمن الغذائي يف املنطقة العربية، إذ تعترب روسيا هي 
املصدر األول للقمح يف العامل، وأوكرانيا اخلامسة عامليًا، حيث سامهت الدولتان بنحو )13.1 %( و)8.5 %( من 

صادرات القمح العاملية يف عام 2021.

 توفر أوكرانيا نحو )13.2 %( من واردات الدول العربية من احلبوب، ونحو )18 %( من وارداهتا من القمح، 
ونحو )16 %( من وارداهتا من الزيوت النباتية. وتوفر روسيا نحو )9.5 %( من واردات الدول العربية من 
النباتية، جدول  احلبوب، ونحو )18 %( من وارداهتا من القمح، ونحو )10.6 %( من وارداهتا من الزيوت 

.)2-1(

 ويزيد قصور أنظمة التخزين ونظم املخزون اإلسرتاتيجي يف معظم الدول العربية من درجة تأثري مثل تلك 
األزمات، التي جتعل الدول العربية عرضة لألزمات وتقطع سالسل اإلمداد وارتفاع األسعار. 

ومن أهم التدخالت الالزمة يف هذا الصدد احلد من املخاطر املتعلقة باالعتامد الكبري للدول العربية عىل واردات 
أو  العربية  للموارد  التكاميل  باالستغالل  سواء  الغذاء  توفري  يف  الذات  عىل  االعتامد  مقدرات  وتعزيز  الغذاء، 
عن طريق التدخالت اإلنامئية األخرى مثل دعم صغار املنتجني لتبني أنظمة أكثر إنتاجية، واستدامة تعزز من 
الصمود أمام موجات اجلفاف والفيضانات واملخاطر األخرى. ويف املدى القصري تعترب تدابري احلامية االجتامعية 
مثل شبكات األمان وبرامج املعونة الغذائية التي تستهدف الفئات األكثر ضعفًا - أساسية بتوفريها غذاًء ميسور 
الدول  لتعظيم قدرات  املتوسط والطويل هناك رضورة  املديني  الطوارئ. وعىل  التكلفة وبخاصة يف حاالت 
الغذائية، فضاًل عن تعزيز أرصدة  الغذائي لتوفري منتجاهتا  الزراعي والتصنيع  الذاتية يف جمال اإلنتاج  العربية 

خمزوناهتا االحتياطية واإلسرتاتيجية عىل املستويات القطرية واإلقليمية بالوطن العريب. 
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جدول )1-2(: مسامهة الدول غري العربية يف قيمة واردات الوطن العريب
من بعض السلع الغذائية عام 2021 )%(

مجلة حماصيل 
السكراللحوم احلمراءاأللبانالزيوت النباتيةالقمحاحلبوب

57اهلند30.44اهلند16.12نيوزيلندا20.11تركيا 18أوكرانيا13.18أوكرانيا
10الربازيل18.54الربازيل9.01هولندا15.89أوكرانيا18روسيا13.02اهلند

6تركيا15.81أسرتاليا6.20فرنسا11.68أسبانيا10فرنسا12.53األرجنتني
2غواتيامال6.79باكستان5.21الدنامرك10.63روسيا10كندا9.51روسيا

5.63أمريكا4.83األرجنتني6.40األرجنتني7أسرتاليا7.16أسرتاليا
3.47نيوزيلندا4.52أمريكا4.45أمريكا7رومانيا5.64رومانيا
2.25كولومبيا4.41بولندا2.74إيطاليا4بولندا4.90أمريكا

جنوب 4.01أملانيا2.69إندونيسيا3أمريكا4.54فرنسا
2.15إفريقيا

2.13أثيوبيا3.47أيرلندا2.12الربازيل3اهلند4.46الربازيل
1.69أسبانيا3.45تركيا  4.41تركيا
      4.16كندا

5 دوٍل 
دوٍل 16.49أخرى 

15 دولًة 20أخرى
21 دولًة 23.29أخرى

5 دوٍل 38.77أخرى
4 دوٍل 11.1أخرى

25أخرى

2022 Trademapي القطرية 2022، و ي العر�ب المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقارير أوضاع األمن الغذا�ئ

1-4 تقلبات األسعار العالمية للسلع والمنتجات الغذائية:
ملا كانت الدول العربية يف معظمها دواًل مستوردة للغذاء، وتعتمد يف غذائها بنسبة كبرية عىل األسواق العاملية، 
فإن للتغريات يف األسعار العاملية للغذاء آثارًا عميقة عىل األمن الغذائي العريب بمحاوره املختلفة عىل املديني 
املياه وتدين اإلنتاجية. ومن أهم العوامل التي تؤثر عىل  املتوسط والطويل، السيام يف ظل توقعات زيادة شح 
األسعار العاملية لسلع الغذاء عوامل العرض والطلب، والتطورات يف أسعار رصف العمالت وتكاليف النقل 

والنمو االقتصادي، واملتغريات الطبيعية، واجليوسياسية.
ويف الوقت الراهن تتصدر أزمة أسعار الغذاء جداول األعامل عىل املستويات اإلقليمية والدولية. فعىل مستوى 
الالزم  التصور  العربية لوضع  والدول  العربية  الدول  العامة جلامعة  األمانة  املنظمة مع  تتعاون  العربية  املنطقة 
لتصدي املنطقة العربية ملثل هذه األزمات. وعىل املستوى الدويل تم عقد اجتامع بني قادة جمموعة السبع والبنك 
الدويل خالل شهر يونيو 2022 للنظر يف اإلجراءات التي جيب اختاذها لتجنب مثل هذه الكوارث، حيث نتج 
االقتصادية  والصدمات  كورونا  لفريوس  املستمر  التأثري  مع  القايس  والطقس  األوكرانية  الروسية  األزمة  عن 

تأثريات سالبة عىل األمن الغذائي العاملي. 
 ووفقًا للبنك الدويل إن كل زيادة بنسبة )1%( يف أسعار الغذاء العاملية تدفع عرشة ماليني شخٍص إضايف إىل براثن 
 2020 بنسب غري مسبوقة بني عامي  تزايدت  الغذائية  السلع  العاملية ملعظم  املدقع، خاصة وإن األسعار  الفقر 

و2021، الشكل )1  - 3(.
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سلع  هي  الدولية  األسواق  يف  أسعارها  بتقلبات  العربية  الدول  تتأثر  التي  الغذائية  السلع  أهم  ومن   
كبرية  نسب  توفري  يف  الدولية  األسواق  عىل  العربية  املنطقة  تعتمد  إذ  والسكر،  النباتية  والزيوت  احلبوب 
من احتياجاهتا االستهالكية من تلك السلع. ويتم فيام ييل استعراض تطورات العرض والطلب عىل سلع 
احلبوب والسكر متمثلًة يف تطورات اإلنتاج واالستهالك، بجانب استعراض تطورات أسعارها، وتقلباهتا 
ومنظمة  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  وتوقعات  املنظمة،  توقعات  عىل  بناًء  املستقبلة  وإسقاطاهتا 
األغذية والزراعة لعام 2020 مقارنة بعام 2030، اجلدول )1 - 3(. ويتضح من بيانات اجلدول أنه يف 
حالة استمرار معدالت نمو إنتاج احلبوب والسكر يف الوطن العريب كام هي عليه يف الوقت الراهن، فإن 

جم إنتاجها الكيل سوف يعادل فقط نحو )43%( و)35 %( من كميات استهالك السلعتني عىل الرتتيب.

جدول )1-3(: إنتاج واستهالك سلع احلبوب والسكر املكرر يف الوطن العريب والعامل
العامل الوطن العريب

معدل 
تغطية 
اإلنتاج 

لالستهالك 
)%(

االستهالك )مليون 
طٍن( اإلنتاج )مليون طٍن(

معدل 
تغطية 
اإلنتاج 

لالستهالك 
)%(

االستهالك 
)مليون طٍن(

اإلنتاج )مليون 
طٍن( السلع

2030 2030 2020 2030 2020 2030 2030 2020 2030 2020

13.8 3000.0 2760.7 3112.9 2776.9 43.5 173.2 135.4 75.5 54.5 جمموعة 
احلبوب

101.6 186 170.5 189 169.5 35 12.6 10.2 4.4 3.6 السكر
لألمم  والزراعة  األغذية  ومنظمة  والتنمية  االقتصادي  التعاون  ومنظمة  الزراعية،  للتنمية  العربية  المنظمة  المصدر:   

المتحدة. 

شكل )1-3(: تطور األسعار العاملية لبعض السلع الغذائية الرئيسية خالل الفرتة )2019- 2021(

املصدر: قاعدة بيانات البنك الدويل، 2022.
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1-4-1: عرض حماصيل احلبوب:

يتوقع أن ينمو إنتاج حماصيل احلبوب عىل مدى السنوات العرش القادمة بمعدل )1%( سنويًا ليبلغ يف عام 2030 
نحو )3112.9( مليون طٍن عىل املستوى العاملي، ونحو )75.5( مليون طٍن عىل مستوى الوطن العريب. وسوف 
يعتمد ذلك عىل تطور استخدام أصناف البذور املحسنة وحتسني الكفاءة يف استخدام املدخالت. ويتوقع أن يأيت 

أكثر من )50%( من زيادة اإلنتاج العاملي من القمح من اهلند وروسيا وأوكرانيا.

 أما الذرة الشامية فسوف يأيت إنتاجها بصفة أساسية من الواليات املتحدة والصني، ويتوقع أن تشكل الربازيل 
والدخن  الرفيعة  والذرة  والشوفان  )الشعري  األخرى  اخلشنة  احلبوب  إنتاج  املتوقعة يف  الزيادة  أكثر من نصف 
واحلبوب األخرى(. ومن املتوقع أن تكون هنالك زيادة يف اإلنتاج العاملي من األرز من اهلند والصني وتايالند، 

وفقًا لتوقعات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

 1-4-2: الطلب عىل حماصيل احلبوب:

عىل املدى املتوسط   ، يتوقع أن يكون نمو الطلب عىل احلبوب معتداًل مقارنًة بالعقد السابق، إذ أنه من املتوقع 
أن يتباطأ نمو الطلب عىل األعالف، وأن يستقر الطلب عىل الوقود احليوي واالستخدامات الصناعية األخرى 
خالل العقد القادم. وعىل الصعيد العاملي يتم تداول حوايل )17%( من إنتاج احلبوب دوليًا، ونحو )9 %( لألرز 

و)25 %( للقمح. 

1-4-3 االستهالك العاملي ملحاصيل احلبوب:

من املتوقع أن يزداد حجم استهالك احلبوب من 2.7 مليار طٍن يف عام 2020 إىل )3( مليارات طٍن بحلول عام 
2030، منها نحو )163( مليون طٍن تستخدم كأعالف و)147( تستخدم للغذاء. وعىل مستوى الوطن العريب 

يتوقع أن يزداد استهالك احلبوب بنحو )28 %( ليبلغ نحو )173.2( مليون طٍن يف عام 2030.
 )%48( بني  ما  استهالك  يتم  حيث  اإلنتاج،  من  تركيزًا  أقل  للحبوب  العاملي  االستهالك  يعترب 
ويوضح  احلبوب.  سلع  ملختلف  مستهلكة  مناطق  أو  بلداٍن   5 أكرب  يف  العاملي  االستهالك  من   و)%65( 
شكل )1-4( تركز استهالك سلع القمح والسكر واألرز املتوقع يف عام 2030، ومنه يتضح أن استهالك دول 
الصني واهلند ودول االحتاد األورويب وأمريكيا وروسيا تشكل نحو )51 %( من كمية االستهالك العاملي للقمح، 
وترتفع النسبة إىل )60.8 %( بإضافة نسبة استهالك الوطن العريب من القمح واملقدرة بنحو )9.8 %( من حجم 
االستهالك العاملي. ويوضح الشكل أن استهالك الوطن العريب من األرز والذرة الشامية يف حدود )2.8 %( من 

كمية االستهالك العاملي من كٍل من السلعتني.
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شكل )1-4(: توقعات تركز استهالك القمح واألرز والذرة الشامية يف العامل عام 2030 )%(

املصدر: توقعات املنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. 

1-4-4: األسعار العاملية ملحاصيل احلبوب:

شهدت أسعار احلبوب استقرارًا نسبيًا عىل مدى السنوات السبع املاضية، لكنها ارتفعت بشكل ملحوظ 
حاد  بشكل  األسعار  تلك  ارتفعت  حيث   2020 عام  هناية  يف  وبخاصة  و2021،   2020 عامي  بني 
واستمرت يف االرتفاع خالل عام 2021. تعترب زيادة واردات الصني من الذرة الشامية السبب الرئييس 
هلذا االرتفاع. وقد ساهم ارتفاع أسعار احلبوب يف ارتفاع معدالت تضخم أسعار املواد الغذائية يف العديد 

من الدول املستوردة. 

 بلغ السعر العاملي للقمح مقاسًا بسعر القمح األمريكي )الشتوي األمحر القايس رقم 2( )فوب - )245( 
دوالرًا أمريكيًا للطن يف عام 2020، وهو أعىل مستوى منذ عام 2014. وحسب إسقاطات عام 2020 
فإنه من املتوقع أن ترتفع أسعار القمح إىل )253( دوالًرا أمريكًيا للطن يف عام 2030 بسبب   توقعات 
زيادة اإلنتاج والنمو املعتدل يف الصادرات واستخدام الغذاء.، غري أن تلك األسعار قد تتجه نحو التصاعد 

نتيجة التطورات التي شهدهتا جتارة القمح نتيجة احلرب الروسية األوكرانية يف عام 2022.
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بلغ متوسط   سعر الذرة الشامية العاملي، وفقًا ملعيار الذرة األمريكية رقم 2 األصفر )فوب(، )199( دوالرًا 
أمريكيًا للطٍن يف عام 2020، وهو يمثل أعىل مستوى للسعر خالل ست سنوات، ومن املتوقع تراجع السعر 
2023. وعىل املدى املتوسط فإنه من املتوقع أن تؤدي زيادة  إىل )169( دوالرًا أمريكيًا للطن بحلول عام 
الطلب عىل األعالف إىل زيادة أسعار الذرة الشامية، لتصل إىل ما يقرب من )200( دوالر أمريكي للطن 

بحلول عام .2030

2020 وهو أعىل مستوى ألسعاره منذ عام  بلغ سعر األرز )بانكوك، فوب( )512( دوالرًا للطن يف عام 
يرتفع إىل )492( دوالرًا  ثم   ،2023 السعر إىل )476( دوالرًا للطن يف عام  أن ينخفض  2013. ويتوقع 

للطن بحلول عام .2030

يزداد  أن  املتوقع  ومن   .2030 عام  بحلول   )%12( بنسبة  للقمح  العاملي  االستهالك  يزداد  أن  املتوقع  من   
استهالك األرز العاملي بنسبة )0.9%( سنويًا خالل العرش سنوات القادمة مقارنة بـنحو )1.1%( سنويًا يف 
العقد املايض. متثل الدول اآلسيوية )65 %( من الزيادة املتوقعة يف االستهالك العاملي لألرز، ويرجع ذلك إىل 
حد كبري إىل الزيادات السكانية. ومن املتوقع أن يرتفع االستهالك العاملي للذرة بنسبة )25%( يف السنوات 

العرش القادمة، من )1.144( مليار طٍن يف عام 2021 إىل )1.430( مليار طٍن يف عام 2030. 

 1-4-5 عرض سلعة السكر: 

التوايل  عىل  الثالثة  للسنة   )2021 سبتمرب   -  2020 )أكتوبر  املوسم  يف  السكر  من  العاملي  انخفض   اإلنتاج 
نتيجة للظروف اجلوية غري املواتية التي أثرت سلبًا عىل اإلنتاج يف بعض الدول املنتجة الرئيسية. ومن املتوقع 
أن تشهد أسواق السكر انتعاشًا بطيئًا، مستفيدة من انتعاش طفيف يف األسعار، حيث يتوقع أن ينمو إنتاج 
قصب السكر بنسبة )1%( سنويًا ليبلغ )1960( مليون طٍن بحلول عام 2030، مع توقع مسامهة الربازيل 
واهلند بنحو )38 %( و)27 %( من التغري يف حجم اإلنتاج العاملي عىل التوايل. أما بنجر السكر فإنه من املتوقع 
أن يصل إنتاجه إىل )302( مليون طٍن بحلول عام 2030، مع توقع نمو اإلنتاج السنوي بنحو )0.6 %(. ويف 

الوطن العريب يتوقع أن يبلغ حجم إنتاج السكر )4.4( مليون طٍن يف عام 2030.

1-4-6 الطلب عىل سلعة السكر: 

من املتوقع أن يزداد متوسط   االستهالك العاملي للفرد من السكر خالل العقد القادم نتيجة حتسن مستويات 
النمو بنحو )%1.4(  النامية. ويتوقع أن يستمر االستهالك العاملي للسكر يف  البلدان  الدخول والتحرض يف 
سنويًا، ليصل إىل )186( مليون طٍن بحلول عام 2030، ويتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من االستهالك من 
22 كجم/ للفرد إىل 23 كجم / للفرد. ويتوقع أن تظل الربازيل املصدر األول للسكر يف العامل، تليها تايالند 

واهلند. 
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تطورات  باستعراض  التقرير  من  اجلزء  هذا  خيتص   
 2020 عامي  بني  العريب  الغذائي  األمن  أوضاع 
التطورات  وحتليل  رصد  نتائج  يف  متمثلة  و2021، 
يف حماور األمن الغذائي الرئيسية ذات العالقة بإتاحة 
منه،  واالستفادة  عليه  احلصول  وإمكانية  الغذاء، 

واستقرار تلك املحاور.

1.2 إتاحة الغذاء في الوطن العربي: 

تعترب إتاحة الغذاء من أهم حماور األمن الغذائي التي 
الكافية  اإلمدادات  توفري  عىل  الدول  قدرة  توضح 
من  أو  املحيل  إنتاجها  من  سواء  لسكاهنا  الغذاء  من 
واخلرض  األسامك،  وتشكل  اخلارجية.  األسواق 
الغذائية  السلع  أهم  احليوانية  واملنتجات  والفاكهة، 
التي يتمتع الوطن العريب بمزايا نسبية يف إنتاجها، بينام 
نسب  توفري  يف  االسترياد  عىل  العربية  املنطقة  تعتمد 
عالية من كميات احتياجاهتا من سلع احلبوب والسكر 

والزيوت النباتية. 

1.1.2 إتاحة الغذاء من إنتاج الوطن العربي: 

 1.1.1.2 المساحة المزروعة من السلع الغذائية 
الرئيسية:

حوايل  احلبوب  حماصيل  من  املزروعة  املساحة  تشكل 
باملحاصيل  املزروعة  املساحات  مجلة  من   )%  57.2(
الغذائية بالدول العربية يف عام 2021، تليها حماصيل 
حماصيل  وتساهم   .)%  27.4( بنسبة  الزيتية  البذور 
الفاكهة بنسبة )6.3 %(، وحماصيل اخلرض بنحو )3.4 
 )%5.7 بينام تبلغ مسامهة بقية املحاصيل حوايل )   )%
وتالحظ   .)1  -  2( )جدول  املزروعة،  املساحة  من 
واحلبوب  الزيتية  البذور  مساحات  يف  املقدرة  الزيادة 
احلقلية  املحاصيل  2021، وذلك ألمهية هذه  يف عام 
وملا  العريب،  الغذائي  األمن  يف  العجز  سلع  متثل  التي 

تطورات محاور 
األمن الغذائي 

العربي
تتصف به من تدين إنتاجيتها وتأثرها بتقلبات املناخ، 
وتذبذب معدالت اهلطول املطري يف نظمها املزرعية 
البعلية. ما عدا حمصويل األرز والذرة الشامية والتي 
احلبوب  حماصيل  شهدت  املروى  القطاع  يف  تنتج 
زيادة يف املساحات املزروعة يف العام 2021م مقارنًة 
بمتوسط املساحات خالل الفرتة 2016 - 2020م.

كام شهدت املساحات املزروعة بمحاصيل الدرنات 
بمتوسط  مقارنًة  ملحوظة  زيادات  والبقوليات 
بينام  2020م،   -  2016 الفرتة  خالل  املساحات 
شهدت مساحات حماصيل اخلرض والفاكهة وقصب 
بمتوسط  مقارنًة  2021م  العام  يف  تراجعًا  السكر 
الفرتة 2020-2016م. كام يوضح اجلدول )1.2(. 

2.1.1.2 إنتاج السلع الغذائية الرئيسية:

السلع  أهم  من  احلبوب  حماصيل  جمموعة  تعترب 
الغذائية يف الوطن العريب، وتساهم بالنصيب األكرب 
قيمة فجوة  أو يف  تستغلها،  التي  املساحات  سواء يف 
إنتاجها  إمجايل  بلغ  وقد  الرئيسية،  الغذائية  السلع 
 )60.43( حوايل   2021 عام  يف  العربية  املنطقة  يف 
للحبوب  السنوي  اإلنتاج  وبمقارنة  طٍن،  مليون 
عام  إنتاج  عن  ازداد  قد  أنه  يتضح   2021 للعام 
إنتاج  2020 بنحو )10.9 %(، وازداد عن متوسط 
حماصيل احلبوب خالل الفرتة 2016 - 2020 بنحو 

)10.4(، )جدول 2.2(. 

ي الجزء الثا�ن
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إنتاج القمح: 
 يعترب حمصول القمح من أهم حماصيل احلبوب نظرًا للنمط االستهالكي يف املنطقة العربية، حيث يأيت دقيق 
القمح  حمصول  واحتل  العريب،  الوطن  يف  االستهالكية  الغذائية  السلع  قائمة  صدارة  يف  ومنتجاته  القمح 
نحو )30.1 %( من مساحة حماصيل احلبوب يف الوطن العريب يف عام 2021، وساهم حجم إنتاجه بنحو 
)2- 3( وشكل        2021، كام هو موضح يف جدول  لعام  العريب  الوطن  احلبوب يف  إنتاج  )47.0 %( من 

.)1- 2(
يرتكز نحو )94 %( من إنتاج القمح يف الوطن العريب يف ست دوٍل، تتصدرها مرص يف عام 2021 بإنتاج 
قدر بنحو )9.02( مليون طٍن، بمسامهة بلغت حوايل )33.1 %( من مجلة إنتاج القمح يف الوطن العريب، 
بنسب )9.8 %( و  بنحو )15.4 %(، واجلزائر وتونس وسوريا  املغرب بحوايل )27.4 %(، والعراق  ثم 

)4.16 %(  و)3.84 %( عىل الرتتيب، شكل )2 -2(. 
وباملقارنة مع متوسط الفرتة 2016 - 2020م فقد ازداد إنتاج القمح بنحو )12.6 %( وهي نسبة تفوق 
للعام  العربية  املنطقة  القمح يف  إنتاجية  متوسط  التحسن يف  إىل  يشري  مما  املزروعة  املساحة  الزيادة يف  نسبة 

.2021
بنحــــو  2020 بمعدل نقصان قدر  بالعام  2021 مقارنًة  العام  القمح يف اجلزائر خالل  إنتاج  انخفض   
إنتاج  انخفض  وأيضًا  املطري.  اهلطول  وقلة  احلرارة  درجات  وارتفاع  اجلفاف  لظاهرة  وذلك   ،)%  13(
2020، ويعزى ذلك بصفة رئيسية للظروف  إنتاج عام  العراق بمعدل قدر بنحو )32 %( عن  القمح يف 

الطبيعية غري املالئمة التي الزمت املوسم املايض. 
الزراعية ووسائل  وامليكنة  املحسنة  )البذور  احلديثة  التقانات  استخدام  التطور يف  أدى  فقد  تونس  أما يف   
الري احلديث والتدريب( إىل زيادة يف إنتاج القمح يف عام 2021 بمعدل قدر بنحو )22 %( مقارنًة بإنتاج 

عام 2020. 
بإنتاجية حمصول القمح فقد بلغت إنتاجيته يف مرص نحو )6.85( طٍن للهكتار، وهي تعادل  وفيام يتصل 
والسودان  املغرب  من  كل  مرص  وتيل  والعاملي.  العريب  املستويني  عىل  اإلنتاجية  متوسط  ضعف  من  أكثر 
عىل  للهكتار  طن  و)1.87(  و)2.11(  و)2.61(   )2.63( نحو  بلغ  إنتاجية  بمعدل  وتونس  وموريتانيا 

الرتتيب. 
شكل )2 -1(: إنتاج حماصيل احلبوب الرئيسة يف املنطقة العربية )ألف طن(

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية أعداد متفرقة.
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جدول )2 - 1(: مساحات املحاصيل الغذائية الرئيسية يف الوطن العريب )ألف هكتار(
التغري 

بني عامي 
 2020

و2021 
)%(

التغري بني 
عام 2020 

ومتوسط 
الفرتة 2016 
)%( 2020 -

*2021 2020* 2019 2018 2017 2016 املحصول

4.8 9.8 35735 34096 30551 33367 31982 32663 احلبوب
2.6 9.1 11208 10921 10972 9839 10278 9348 القمح
1.7  1.5- 725 713 1048 524 703 692 األرز

6.6- 5.8 5686 6085 5528 4980 5549 4742 الشعري
2.8 3.4- 1453 1414 1448 1608 1370 1683 الذرة الشامية

11.5 14.1 16515 14809 11393 16249 13880 16009 الذرة الرفيعة والدخن
25.9 27.0 801 636 641 641 626 610 الدرنات
51.3 51.2 2171 1435 1436 1434 1436 1437 البقوليات
11.0 43.3 16907 15300 13004 11817 9369 9505 البذور الزيتية والزيتون

16.2- 18.3- 2132 2543 2034 2780 2816 2879 اخلرضوات
10.05 7.8- 3931 3572 3709.9 5281 4686 4063 الفاكهة

3.8 5.6- 549 529 516 534 536 543 املحاصيل السكرية
5.8- 5.6- 226 240 229.8 248 243 236 قصب السكر
12.2 10.7 323 288 286 285 294 306 الشمندر

)*(تقديرات املنظمة.
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية أعداد متفرقة.

جدول )2-2( إنتاج السلع الغذائية النباتية الرئيسية يف املنطقة العربية 
خالل الفرتة 2016 - 2021 )مليون طن(

201620172018201920202021

 متوسط
 الفرتة

2016( 
)2020-

التغري بني 
متوسط 

الفرتة وعام 
)%(2021

 التغري بني
 عامي 2020
و2021 )%(

49.7155.1053.3761.0154.4860.4454.7310.410.9احلبوب
-14.9215.3516.6417.1718.7318.0916.569.23.5الدرنات

-0.7-3.653.763.703.713.553.523.674.0السكر اخلام
1.231.491.721.741.801.931.6020.636.9البقوليات

1.563.083.193.063.784.072.9338.97.8الزيوت النباتية

0.8-53.8650.4349.6854.8251.6452.0552.090.07اخلرض
35.9235.4246.6640.2845.4647.8840.7517.55.3الفاكهة

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية أعداد متفرقة.

2 0 2 1
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جدول )2 - 3( إنتاج حماصيل احلبوب والبذور الزيتية الرئيسة يف املنطقة العربية )ألف طٍن(

201620172018201920202021

التغري بني 
عامي 2021 

ومتوسط 
الفرتة 2016- 

2020
)% (

التغري بني 
عامي 2020 

و2021
)% (

22125.425740.925806.826124.726517.928441.112.67.3القمح 
7.5-5830.45585.85596.87764.25377.25780.34.2األرز

3609.46152.06499.98626.07427.28951.238.520.5الشعري
-0.03 8701.17830.08820.48470.98581.18578.61.2الذرة الشامية
الذرة الرفيعة 

9006.69424.56371.19787.16352.68464.93.433.3والدخن

594.0644.21060.61318.01641.01978.088.120.5السمسم
2125.81982.63190.03162.33103.03692.036.119.0الفول السوداين

49.739.449.446.857.060.725.36.5فول الصويا
144.3145.7164.9163.3164.6173.610.95.5زهرة الشمس

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية أعداد متفرقة.

شكل )2-2(: إنتاج القمح يف الدول العربية املنتجة الرئيسة خالل الفرتة 2021-2016 )ألف طن(

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية أعداد متفرقة.

2 0 2 1
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إنتاج الذرة الرفيعة والدخن:

 )%  47( نحو  والدخن  الرفيعة  الذرة  حمصوال  يشغل 
يف  العريب،  الوطن  يف  احلبوب  حماصيل  مساحة  من 
إنتاج  كمية  فإن  ذلك  من  الرغم  وعىل   .2021 عام 
هذين املحصولني تعادل فقط نحو )14 %( من إنتاج 
حماصيل احلبوب. ويعود ذلك بصفة أساسية إىل تدين 
إنتاجية حمصول الذرة الرفيعة يف قطاع الزراعة املطرية 
يف السودان، وهو الدولة املنتجة الرئيسية للمحصول 
الذرة  إنتاج  شهد   2021 عام  ويف  العريب.  الوطن  يف 
حجم  بلغ  إذ  ملحوظًا؛  ارتفاعًا  والدخن  الرفيعة 
بلغت  وبزيادة  طٍن،  مليون   )8.5( حوايل  اإلنتاج 
)33.3 %( مقارنًة بإنتاج عام 2020، وترجع الزيادة 
بصفة رئيسية لتحسن معدالت هطول األمطار يف عام 
التغريات  بالرغم من  السابق.  باملوسم  2021 مقارنًة 
املناخية وتأثريها عىل القطاع املطري يف الدول املنتجة 
املزروعة  املساحات  املطردة يف  للزيادة  ونتيجًة  أنه  إال 
بلغ  تزايدًا  اإلنتاج  شهد  فقد  والدخن  الرفيعة  بالذرة 
 2016 بالفرتة  2021مقارنًة  العام  )3.4 %( يف  نحو 

- 2020م

إنتاج األرز:

ذات  الغذائية  املحاصيل  من  األرز  حمصول  يعترب 
التزايد  نحو  استهالكها  يتجه  التي  الكبرية  األمهية 
تعتمد  التي  املحاصيل  من  وهو  العربية،  الدول  يف 
أساسية.  بصفة  املروية  الزراعة  نظام  عىل  زراعتها  يف 
األرز،  املزروعة بمحصول  املساحات  تراجعات  وقد 
وذلك تبعًا لسياسة ترشيد استهالك املياه وبخاصة يف 
مرص التي تعترب الدولة الرئيسية املنتجة لألرز يف املنطقة 
كمية  من   )%  9( حوايل  األرز  إنتاج  ويعادل  العربية. 
إنتاج احلبوب يف عام 2021، عىل الرغم من أنه يشغل 
يف  احلبوب  حماصيل  مساحة  من   )%  2.0( نحو  فقط 
الوطن العريب. ويوضح شكل )1-2( أن إنتاج األرز 
يف املنطقة العربية والذي يمثل حوايل )1 %( من اإلنتاج 
العاملي اجته نحو االرتفاع بني عامي 2020 و2021، 
املحصول  إنتاجية  الرتفاع  وذلك   ،)%  7.5( بنحو 
من  أكثر  نحو  تعادل  حيث   ،2021 عام  يف  مرص  يف 
ضعف متوسط إنتاجية املحصول عىل املستوى العاملي 
والتي تقدر بحوايل )4.52( طٍن للهكتار إال أن معدل 
النمو السنوي إلنتاجيته خالل العرش سنوات األخرية 

انخفض بحوايل )0.82 %(.
ويوضح الشكل )2 - 3( أن إنتاج األرز يرتكز بشكل أسايس يف مرص التي تنتج حوايل )82 %( من إنتاج األرز 
يف املنطقة العربية، يف حني تساهم موريتانيا والعراق بنحو )7.4 %( و)7.2 %( من إنتاج األرز يف الوطن العريب 

عىل الرتتيب. 

شكل )2 - 3(: إنتاج األرز يف الدول العربية املنتجة الرئيسية خالل الفرتة 2016 - 2021 )ألف طٍن(

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية أعداد متفرقة.
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إنتاج الشعير:

يمثل الشعري أحد املحاصيل الغذائية املهمة يف الوطن العريب كمحصول علفي، باإلضافة إىل بعض استخداماته 
الغذائية. بلغ إنتاج الشعري يف الوطن العريب نحو )8.9( مليون طٍن يف عام 2021، وبزيادة بلغت )20.5 %( 
عن إنتاج العام السابق اجلدول) 2.2(. وحيتل الشعري املرتبة الثانية بعد القمح من حيث مسامهته يف حجم إنتاج 

احلبوب يف الوطن العريب يف عام، حيث ساهم بنحو )14.8 %( يف عام 2021.

بلغت إنتاجية الشعري يف املنطقة العربية حوايل )2.9( طٍن للهكتار يف عام 2021، تعادل حوايل )55 %( من 
متوسط إنتاجيته العاملية. إال أن معدل النمو السنوي إلنتاجيته خالل العرش سنوات األخرية والذي يقدر بحوايل 
)4.5 %( مقارنًة بمعدل النمو ملتوسط اإلنتاجية العاملية )0.8 %( يشري إىل التطور والتحسن املستمر يف اإلنتاجية 

كام يوضح الشكل )2 - 4(. 

أهم  من  وتونس  السعودية  العربية  واململكة  واجلزائر  واملغرب  سوريا  تعترب  اإلنتاج  حجم  حيث  ومن 
تقدر   2021 عام  يف  جمتمعة  الدول  لتلك  إنتاج  بنسبة  العريب  الوطن  يف  الشعري  تنتج  التي  العربية  الدول 
كٌل  تليها   )%  33( بنحو  سوريا  وتساهم  العربية.  املنطقة  يف  الشعري  إنتاج  مجلة  من   )%  94( بحوايل 
الرتتيب،  عىل   )% و)5   )% و)7   )% و)13   )%  31( بحوايل  وتونس  والسعودية  واجلزائر  املغرب   من 

الشكل )2 - 5(.

الشكل )2 - 4(: معدل النمو إلنتاجية السلع الغذائية الرئيسة يف الدول العربية 
خالل الفرتة 2011 - 2021

املصدر: تقديرات املنظمة.
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الشكل )2 - 5(: إنتاج الشعري يف الدول العربية املنتجة الرئيسية خالل الفرتة 2016 - 2021

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية أعداد متفرقة.

إنتاج الذرة الشامية:

تعترب الذرة الشامية من حماصيل احلبوب التي تتدنى معدالت االكتفاء الذايت منها بالدول العربية، وهي تستخدم 
بصفة رئيسية كأعالف للدواجن. تعترب مساحة وإنتاج حمصول الذرة الشامية مستقرة نسبيًا حيث استقرت مساحة 
املحصول يف حدود )1.45( مليون هكتاٍر يف عام 2021، واستقر يف حدود )8.6( مليون طٍن، جدول )2 -3(. 
يرتكز إنتاج الذرة الشامية يف مرص بصفة رئيسية، إذ تنتج نحو )88.4 %( من إنتاج الذرة الشامية يف الوطن العريب، 

بينام تساهم كٌل من العراق وسوريا بنحو )5.2 %( و)1.9 %(. عىل الرتتيب )شكل 2 - 6 (. 
بلغ متوسط إنتاجية املحصول حوايل )5.9( طٍن للهكتار يف عام 2021 مقارنة بمتوسط عاملي يقدر بنحو )5.5( 
طٍن للهكتار. وخالل الفرتة 2011 - 2021 حتسنت إنتاجية الذرة الشامية يف الوطن العريب بمعدل نمو سنوي 

قدر بنحو )1.83 %(، ويعادل أكثر من ثالثة أضعاف معدل نظريه العاملي خالل نفس الفرتة، الشكل )2 - 4(.

الشكل )2 - 6(: إنتاج الذرة الشامية يف الدول العربية املنتجة الرئيسية
خالل الفرتة 2016 - 2021 )ألف طٍن(
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إنتاج مجموعة المحاصيل السكرية:

بصفة  العريب  الوطن  يف  السكرية  املحاصيل  تتمثل 
رئيسية يف قصب السكر والشمندر السكري. وهي 
من املحاصيل التي تنحرص زراعتها يف دول حمدودة 
واملغرب،  مرص،  وهي  العريب،  الوطن  دول  من 
والسودان وسوريا. وتنتج السودان ومرص واملغرب 
قصب  من  العريب  اإلنتاج  مجلة  من   %  99 حوايل 
السكر، بينام تنتج سوريا ومرص واملغرب حوايل )98 
%( من إنتاج املنطقة العربية من الشمندر السكري يف 

العام 2021. 

السكر  إنتاج  أن   )2-2( اجلدول  بيانات  وتوضح   
مليون   )3.52( نحو  بلغ  العربية  املنطقة  يف  اخلام 
إنتاج  عن  طفيف  بانخفاض   2021 عام  يف  طٍن 
املزروعة  املساحة  النخفاض  وذلك   ،2020 عام 
يقدر  بمعدل   2021 عام  يف  السكرية  باملحاصيل 
بنحو )0.5 %(، هذا باإلضافة إىل تراجع اإلنتاجية 
سنوات  العرش  خالل  للمحصولني  اهلكتارية 
للشمندر،   %  2.69 بحوايل  يقدر  والذي  األخرية، 

وحوايل 0.69 % لقصب السكر الشكل )2 -4(. 
إنتاج مجموعة البذور الزيتية والزيتون:

شهدت املساحة املزروعة بمحاصيل البذور الزيتية 
قدر   ،2021 عام  يف  ملحوظًا  ارتفاعًا  والزيتون 
بنحو )11%( عن املساحات للعام السابق 2020، 
املزروعة  املساحة  حيث  من  الثانية  املرتبة  واحتلت 
بنحو  قدرت  بنسبة  احلبوب  حماصيل  مساحة  بعد 
وعىل  املزروعة.  املساحات  مجلة  من   )  %27.4(
البذور  التطور يف املساحة ملحاصيل  الرغم من هذا 
نسبة   )%  8( بنحو  ارتفع  إنتاجها  أن  إال  الزيتية، 
والزيتون  الزيتية  البذور  حماصيل  إنتاجية  لرتاجع 
والفول  السمسم  حماصيل  تعترب   .)%  2.5( بنحو 
أهم  من  الصويا  وفول  الشمس  وزهرة  السوداين 
السمسم  إنتاج  ويرتكز  الزيتية.  البذور  حماصيل 

والفول السوداين، وزهرة الشمس يف السودان.

حتسنت   2021  -  2011 الفرتة  سنوات  وخالل 
بحوايل  قدر  نمو  بمعدل  السوداين  الفول  إنتاجية 
بمعدل  السمسم  إنتاجية  حتسنت  بينام   )%  2.4(
حمصول  من  كٍل  إنتاجية  وتراجعت   )%  1.05(
سالب  نمو  بمعدل  الصويا  وفول  الشمس  زهرة 
الرتتيب  عىل   )%  0.66( نحو  بلغ  و   )%  7.14(
)الشكل 2 . 6(. ويرتكز إنتاج فول الصويا يف مرص 

وإنتاج زهرة الشمس يف املغرب.

بلغ إنتاج الوطن العريب من الزيوت النباتية يف عام 
بلغـت  بزيادة  طٍن  مليون   )4.07( نحو   2021
السودان  دول  وتعترب   .2020 عام  عن   )%  7.8(
ومرص وتونس واملغرب واجلزائر واإلمارات العربية 
املتحدة هي الدول املنتجة الرئيسية للزيوت النباتية يف 
املنطقة العربية؛ إذ سامهت مجيعها بنحـــــــــو )84 
%(، منها نحو )45.9 %( بالســـودان، و)17.7 %( 
بمرص، يف حني ترتاوح مسامهة الدول األخرى بني 
)8.2 %( و)%6.0( من مجلة إنتاج الزيوت النباتية 

يف الوطن العريب. 
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إنتاج مجموعة الدرنات: 

متثل البطاطس أهم حماصيل الدرنات يف الدول العربية بصفة عامة، حيث يشكل إنتاجها نحــــــــو )93 %( 
من مجلة إنتاج الدرنات، وتشمل حماصيل الدرنات األخرى يف الدول العربية البطاطا احللوة، والقلقاس، واليام، 
يعترب حمصواًل تصديريًا  إذ  العربية؛  بالدول  املهمة  الغذائية  املحاصيل  البطاطس من  والكسافا. ويعترب حمصول 
لعدٍد من الدول العربية عالوة عىل أمهيته الغذائية. وبلغ إنتاج البطاطس يف الدول العربية نحو )16.73( مليون 

طٍن يف عام 2021، منخفضًا بذلك بنحو )5 %( عن إنتاج العام 2020 وذلك النخفاض اإلنتاجية بحوايل )7 %(. 
إنتاج عام  بنحو )3.5 %( عن  بذلك  2021 نحو )18.08( منخفضًا  الدرنات يف عام  الكيل من  اإلنتاج  بلغ 
2020. أما املساحة الكلية املزروعة بالدرنات يف املنطقة العربية فقد ازدادت بنحو )8 %( مقارنة بعام 2020، 
2021 بمتوسط الفرتة  2021. وبمقارنة مستوى اإلنتاج للعام  حيث بلغت نحو )801( ألف هكتاٍر يف عام 

2016 - 2020 يالحظ ارتفاع إنتاج عام 2021 بنحو )9.2 %( اجلدول )2 - 2(. 

إنتاج مجموعة البقوليات:

شهدت مساحة البقوليات استقرارًا نسبيًا خالل العامني 2020 و2021، ويعترب الفول واحلمص والفاصوليا 
اجلافة والعدس من أهم حماصيل البقوليات، وتساهم بنحو )63.1 %( من مجلة إنتاج البقوليات يف عام 2021. 
إنتاج  يف  زيادة  إىل   )%  6( بنحو  قدرت  والتي   ،2021 العام  يف  البقوليات  إنتاجية  متوسط  يف  الزيادة  وأدت 
 )1.93( إىل حوايل  طٍن  مليون   )1.803( )6.9 %( من حوايل  بمعدل  2020 و2021  عامي  بني  البقوليات 
مليون طٍن اجلدول )2 - 2(. وعىل الرغم من التحسن يف متوسط إنتاجية البقوليات يف هذا العام، إال أهنا تقل 

عن متوسط اإلنتاجية العاملية بنحو )5.6 %(. 

إنتاج مجموعتي الخضر والفاكهة:

 تنترش زراعة اخلرض والفاكهة يف كافة الدول العربية، وهي من املحاصيل ذات معدالت االكتفاء الذايت املرتفعة، 
وتعتمد عليها الكثري من الدول العربية كسلع تصديرية، هذا باإلضافة إىل أمهيتها الغذائية. كام أهنا من السلع التي 

يزداد الطلب عليها باستمرار يف الدول العربية مع استمرار الزيادات السكانية وحتسن مستويات الدخول.
عىل الرغم من الزيادة يف مساحات حماصيل اخلرض يف العام 2021 بنحو )2.9 %( مقارنًة بعام 2020، إال أن 
إنتاج حماصيل اخلرض ازداد فقط بنحو )0.8 %( يف عام 2021؛ إذ بلغ حوايل )52.04( مليون طٍن مقارنة بنحو 
إنتاجية حماصيل اخلرض بنحو )2.1 %( كام هو  2020. ويرجع ذلك إىل تراجع  )51.64( مليون طٍن يف عام 

موضح باجلدول )2-2(. 
من  الرغم  عىل   ،)%  5.3( بنحو  قدر  و2021   2020 عامي  بني  ارتفاعًا  شهد  فقد  الفاكهة  حماصيل  إنتاج  أما 
انخفاض متوسط إنتاجية تلك املحاصيل يف عام 2021 بنحو )4.3 %( 2020، وذلك للزيادة الكبرية يف املساحة 

املزروعة بمحاصيل الفاكهة يف املنطقة العربية وبنحو )10.0 %( بني عامي 2020 و2021، جدول )2-2(. 
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3.1.1.2 سلع اإلنتاج الحيواني:

متثل املنتجات احليوانية والسمكية مصدرًا هامًا للربوتني احليواين يف الوطن العريب الذي يتمتع بثروة حيوانية 
ضخمة، حيث قدرت أعداد القطيع من الثروة احليوانية يف املنطقة العربية عام 2021 بنحو )354.13( مليون 

رأٍس بمعدل زيادة بلغ نحو )1.2 %( عن عام 2020. 

 تشكل أعداد األغنام واملاعز- واملقدرة بنحو )279.73( مليون رأٍس )%79( من أعداد القطيع العريب من 
الثروة احليوانية، يف حني تشكل األبقار واجلاموس -املقدرة بنحو )57.74 ( مليون رأٍس نحو 16.3 % من 

أعداد القطيع، وتشكل اإلبل نحو )4.7 %(، جدول )2 - 4(.

 ترتكز أعداد الثروة احليوانية يف املنطقة العربية يف مخس دوٍل رئيسة هي: السودان واجلزائر والصومال وموريتانيا 
ومرص. وتساهم تلك الدول جمتمعة بنحو )82%( من مجلة أعداد األبقار واجلاموس و)56%( من مجلة أعداد 

األغنام واملاعز و)56 %( من مجلة أعداد اإلبل يف عام 2021.

تشكل أعداد قطيع الثروة احليوانية يف السودان )31 %( من أعداد قطيع الثروة احليوانية يف الدول العربية عام 
بنحـــو  )6.2%( ومرص  بنحو  )10.3%( وموريتانيا  بنحو  )10.3%( والصومال  بنحو  اجلزائر  يليه   ،2021

)4.5 %( من مجلة حجم القطيع يف العام 2021.

النظم  هلا  تتوافر  وال  الطبيعية،  املراعي  عىل  تعتمد  العريب  الوطن  يف  احليوانية  الثروة  معظم  فإن  عامة  وبصفة 
املناسبة للرتبية والرعاية التي حتقق هلا القدر املناسب من الكفاءة اإلنتاجية، وتطوير اإلنتاج والقيمة املضافة يف 

اإلنتاج احليواين.
إنتاج اللحوم:

وحلوم  احلمراء  )اللحوم  اللحوم  إنتاج  استقر  حيث  استقرارًا،  العربية  املنطقة  يف  اللحوم  إنتاج  قطاع  شهد 
اللحوم  منها  متثل  طٍن  مليون   )9.44( حدود  يف  و2021   2020 عامي  خالل  العربية  املنطقة  يف  الدواجن( 
اللحوم احلمراء  إنتاج  الزيادة يف حجم  الدواجن نحو )54 %(. وقد قدرت  بينام متثل حلوم  احلمراء )46 %( 
بنحو )1.0 %( مقارنًة بإنتاج عام 2020، بينام انخفض إنتاج حلوم الدواجن بنحو )0.8 %( مقارنًة بإنتاج العام 

2020 كام هو موضح باجلدول )2 - 4(. 
إنتاج األلبان: 

يعتمد حجم إنتاج األلبان يف املنطقة العربية عىل التحسن يف قطاع املاشية يف جوانبها الغذائية والصحية. وعىل 
العربية ال زالت  املنطقة  الذايت من األلبان يف الوطن العريب إال أن  النسبي ملعدل االكتفاء  الرغم من االرتفاع 
تستورد كميات مقدرة من األلبان سنويًا. وكام هو احلال بالنسبة لتطوير قطاع اللحوم احلمراء، يرتبط تطوير 

إنتاج األلبان بتطوير قطاع اإلنتاج احليواين التقليدي ورفع كفاءته اإلنتاجية.
2021 بانخفاض طفيف عن إنتاج عام  قدر إنتاج األلبان يف املنطقة العربية بنحو )27.28( مليون طٍن عام 
إنتاج األلبان شهد استقرارًا خالل  أن  القول  بنحو )27.31( مليون طٍن، وبصفة عامة يمكن  املقدر   2020

الفرتة 2016 - 2021 كام هو موضح باجلدول )2 -4(. 
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إنتاج بيض المائدة: 

يأيت معظم إنتاج بيض املائدة يف الدول العربية من القطاعات التجارية احلديثة، ويعتمد إنتاجه إىل حٍد كبري عىل 
األعالف املستوردة وبخاصة الذرة الشامية. وعىل الرغم من انتشار إنتاج بيض املائدة يف كافة الدول العربية، إال 
أن نحو )78 %( من حجم إنتاجه السنوي يقع يف سبع دوٍل هي: مرص واملغرب واألردن والسعودية واجلزائر 
والكويت وسوريا. وقد بلغ إنتاج الوطن العريب من بيض املائدة نحو )2.47( مليون طٍن عام 2021 بزيادة نحو 

)5.6 %( عن إنتاج عام 2020، جدول )2 -4(. 
إنتاج األسماك: 

لزيادة  أن هناك فرصًا كبريًة  إال  فائض تصديري،  بتحقيق  يتسم  العربية  الدول  أداء قطاع األسامك يف  أن  رغم 
اإلنتاج احلايل باالستغالل األمثل لإلمكانات املتاحة التي تنطوي عىل موارد ضخمة من املجاري املائية واألودية 
)16.6(ألف كيلومرٍت، واملستنقعات والسواحل البحرية )22.4( ألف كيلو مرت، واجلرف القاري )604 (ألف 

كيلومرٍت مربع، هذا باإلضافة إلمكانات االستزراع السمكي غري املستغلة. 

قدر إنتاج األسامك يف املنطقة العربية يف عام 2021 بنحو )6.22( مليون طٍن بمعدل ارتفاع بلغ نحو )8.40 %( 
عن إنتاج عام 2020 كام هو موضح بجدول )2 -4(. ويتم معظم إنتاج األسامك يف الوطن العريب يف املغرب 
واجلزائر  وتونس  السعودية  لألسامك  األخرى  الرئيسية  املنتجة  الدول  ومن  عامن.  وسلطنة  وموريتانيا  ومرص 

واإلمارات.

جدول )2 -4( تطور اإلنتاج احليواين يف املنطقة العربية خالل الفرتة 2021-2016

201620172018201920202021*
التغري بني عامي 
2020 و2021

)% (

5205563049795651574562258.4األسامك )ألف طن(

2154233322532558234424765.6البيض )ألف طن(

0.1-278082742126016253802730827283األلبان )ألف طن(

4652436142874389431443561.0اللحوم احلمراء )ألف طن(

0.8-426746475090493151265085حلوم الدواجن )ألف طن(

األبقار واجلاموس 
5855658715582505812955004577374.9)ألف رأس(

األغنام واملاعز )ألف 
2755942744473049142747562871322796270.6رأس( 

0.1-164241648616431165471678116766اإلبل )ألف رأس(
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية أعداد متفرقة.

* تقديري.
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2.1.2: إتاحة الغذاء من التجارة الخارجية:

ُبعد  كل  عىل  تؤثر  وبالتايل  الوطنية،  األسواق  يف  وأسعارها  األغذية  كميات  عىل  مبارش  بشكل  التجارة  تؤثر 
من أبعاد األمن الغذائي )اإلتاحة، وإمكانية احلصول، واالستخدام، واالستقرار(. يمكن أن تساعد التجارة 
الغذائية بني الدول العربية، وبينها وباقي دول العامل يف حتقيق التوازن بني العجز الغذائي والفائض عرب البلدان، 
وحتسني توافر خمتلف أنواع الغذاء واملسامهة يف استقرار األسعار. وبصفة عامة تتكامل التجارة اخلارجية مع 
قطاع إنتاج الغذاء يف توفري السلع الغذائية بالدول العربية، حيث يتم تصدير ما تتمتع به الدول العربية يف إنتاجه 

من مزايا نسبية أو تنافسية، وتقوم كذلك باسترياد ما حتتاجه من سلع غذائية أخرى.

ويشهد العامل تعددًا يف االتفاقيات التجارية الثنائية واملتعددة األطراف واإلقليمية. كام أن قواعد التجارة أصبحت 
أ كثر تعقيدًا من أي وقت مىض، وتستخدم العديد من الدول املنتجة الرئيسية لألغذية خمتلف أدوات وسياسات 

التجارة يف أوقات األزمات الغذائية لضامن الغذاء املتاح وسهولة احلصول عليه. 

تأثرت إتاحة الغذاء من التجارة اخلارجية يف الدول العربية بني عامي 2020 و2021 وخالل الربع األول من 
عام 2022 بالتقلبات التي شهدهتا جتارة السلع الغذائية والزراعية العاملية نتيجة اإلجراءات التي اختذهتا الدول 

املنتجة الرئيسية للسلع الغذائية يف مواجهة جائحة كورونا، وآثار احلرب الروسية األوكرانية. 
2.1.2. 1: التجارة الخارجية في السلع الغذائية الرئيسية بين عامي 2020 و2021:

توضح بيانات جدول )2 -5( تراجع قيمة كٍل من الصادرات والواردات الغذائية بني عامي 2020 و2021، 
يف ظل الرتاجع الذي شهدته التجارة الدولية بني هذين العامني. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الصادرات 
الرئيسية وقيمة  الغذائية  الصادرات  قيمة  تراجعت   ،2021 2020 )0.6 %( بني عامي  بنحو  قلياًل  الزراعية 
الغذائية  الصادرات  قيمة  بلغت  وقد  الرتتيب.  عىل   )%  33.4( و   )%  9.3( بنحو  البينية  الغذائية  الصادرات 
الرئيسية يف عام 2021 نحو )18.60( مليار دوالٍر، مقارنة بنحو )20.67( مليار دوالٍر يف عام 2020، ومن 
ثم انخفضت نسبة تغطية قيمتها لقيمة الواردات الغذائية بني عامي 2020 - 2021 من نحو )30.6 %( إىل 

نحو )27.6 %(. 

جدول )2 -5(: قيمة الصادرات والواردات الكلية والزراعية والغذائية يف الوطن العريب )مليار دوالٍر(

 معدل التغري بني عامي )202020212020
)2021 –

837.64945.3412.9الصادرات الكلية
50.5750.860.6الصادرات الزراعية

 - 9.26 20.6718.60الصادرات الغذائية الرئيسية 
- 33.38 15.6710.44الصادرات الغذائية البينية 

- 5.09 769.02729.85الواردات الكلية
- 4.75 122.20116.39الواردات الزراعية

- 0.56 67.5567.18الواردات الغذائية الرئيسية 
- 29.08 15.1710.75الواردات الغذائية ا لبينية 

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، المجلد )40(، 2021.

بنحو  تراجعت  قد  الرئيسية  الغذائية  السلع  من  العربية  الصادرات  قيمة  أن  جدول )6.2(  بيانات  وتوضح 
)9.3 %( يف عام 2021، حيث بلغت نحو )18.60( مليار دوالٍر مقارنة بنحو )20.67( مليار دوالٍر يف عام 

 .2020
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أما قيمة الواردات فقد تراجعت قلياًل بني هذا العامني بنحو )0.56 %(، من نحو )67.55( مليار دوالٍر إىل نحو 
)67.18( مليار دوالٍر. 

وفيام يتصل بمسامهة السلع الغذائية يف قيمة كٍل من الصادرات والواردات فيوضح هيكل جتارة السلع الغذائية 
العربية أن سلع الفاكهة واألسامك واخلرض واأللبان ومنتجاهتا تتصدر قائمة السلع املصدرة عام 2021، بمسامهة 

إمجالية لتك السلع جمتمعة بلغت نحو )67.8 %( من قيمة صادرات السلع الغذائية العربية عىل الرتتيب. 

أما الواردات من مجلة السلع النباتية فترتكز يف احلبوب والدقيق والزيوت النباتية والسكر بنحو )60.2 %( من 
القيمة اإلمجالية للواردات العربية من السلع النباتية لعام 2021، تساهم فيها جمموعة احلبوب بنحو )36.8 %(، 
بينام بلغت مسامهة جمموعة السلع الغذائية احليوانية من اللحوم واأللبان نحو )31.5 %(، وبلغت مسامهة قيمة 

واردات األسامك نحو )4.2 %(، جدول )6-2(. 

ويوضح الشكل )2- 7( أن كميات وقيم صادرات العديد من السلع الغذائية الرئيسية قد اجتهت نحو الرتاجع 
خالل الفرتة 2017 -2021. وقد بلغ الرتاجع أعاله بني عامي 2020 و2021 حيث تراجعت كمية الصادرات 
بنحو )16.6 %( وتراجعت قيمتها بنحو )9.3 %(. وقد قدر متوسط معدل الرتاجع السنوي خالل تلك الفرتة 

بنحو )10 %( لكمية الصادرات ونحو )2.0 %( لقيمتها.

شكل )2- 7(: تطور كمية وقيمة صادرات السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العريب 
خالل الفرتة )2017 -2021(

26
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جدول )2 -6(: قيمة صادرات وواردات السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العريب
عامي 2020 و2021 )مليون دوالٍر(

الوارداتالصادرات

20202021السلع

معدل التغيري 
بني عامي 

    - 2020
2021 )%(

النسبة من 
إمجايل قيمة 
الصادرات 
)%(2021

20202021

معدل 
التغيري 

بني عامي 
 2020
و2021

النسبة من 
إمجايل قيمة 
الواردات 
)%(2021

39.62.222102.424763.312.036.8-676.8408.8جمموعة احلبوب
37.10.29325.110618.413.915.8 -5534.6القمح
16.06-78.3100.628.50.54844.34067.4األرز

94.40.15159.76357.223.29.5 -17710الذرة الشامية
5.42565.8284911.04.2 20.4-1255.9999.3البذور الزيتية

6.28.937695223.338.67.8 -17591650.3الزيوت النباتية
6.52147.82227.93.73.3 14.0-1410.61212.8السكر

0.9-15.91.5666598.910.1 -329.3277البطاطس
14.02.61854.11919.53.52.9 -554.7477البقوليات

2.8 32.3-3.713.22782.31883.9 -2550.72455.5اخلرض
19.19.8 -26.18162.96606.2 8.6-5303.84849.6الفاكهة

3.3 22.7-627.6635.51.33.42902.52242.7احليوانات احلية
8.96.6 -0.44847.84414.8 61.8-210.680.5اللحوم احلمراء
52.10.93578.33921.89.65.8 -341163.3حلوم الدواجن

19.611.5 -9.39639.77747.9 34.2-2618.31723.1األلبان ومنتجاهتا
3.40.5719.1769.37.01.1-97.293.9بيض املائدة

3.1 18.2-2931.63578.522.119.22560.52094.4األسامك
20667.118605.110068298.267262.9100اإلمجايل

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، املجلد )40(، 2021.

وأما بالنسبة للواردات فيوضح الشكل )2-8( أن كميات وقيم معظم واردات السلع الغذائية الرئيسية اجتهت 
نحو الرتاجع خالل الفرتة 2017 -2021، وقد بلغ الرتاجع أقصاه بني عامي 2019 و2020 حيث تراجعت 
كمية الواردات بنحو )34.6 %(، وتراجعت قيمتها بنحو )22.8 %( وبمتوسط معدل تراجع سنوي خالل 

تلك الفرتة ُقدر بنحو )14 %( لكمية الواردات ونحو )8.0 %( لقيمتها.
وبصفة عامة يرتبط التغري يف كميات وقيم واردات الدول العربية من السلع الغذائية بعدة عوامل منها تقلبات 
إنتاج  الرئيسية وتطورات  املنتجة  الدول  تتخذها  التي  التجارية  الغذائية، والسياسات  للسلع  العاملية  األسعار 

سلع الغذاء بالوطن العريب. 
ويتضح من بيانات اجلدول )2-6( أن هناك العديد من السلع التي انخفضت قيمة وارداهتا بني عامي 2020 
و2021، وتشمل سلع البطاطس والبقوليات واخلرض والفاكهة واحليوانات احلية واللحوم احلمراء واأللبان 
ومنتجاهتا واألسامك. ومتثل تلك السلع سلع الفائض التصديري والسلع التي تتمتع الدول العربية بمزايا نسبية 
السلع  إنتاج  بزيادة حجم  أما  الرتاجع  ارتبط هذا  منها. وقد  الذايت  االكتفاء  إنتاجها وبمعدالت عالية من  يف 
بني عامي 2020 و2021، أو بزيادة أسعارها العاملية والتي ازدادت ملعظم السلع الغذائية بني عامي 2020 

و2021.
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 وفيام يتصل بالسلع الغذائية التي ازدادت قيمة وارداهتا بني العامني، فتجدر اإلشارة إىل أن قيم واردات سلع 
القمح والذرة الشامية والزيوت النباتية والسكر قد ارتفعت بني عامي 2020 و2021 بمعدالت تراوحت بني 

نحو )11 %( و)23 %(. ويعزى ذلك بصفة رئيسية الزدياد أسعارها العاملية بني هذين العامني. 

شكل )2 - 8(: تطور كمية وقيمة واردات السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العريب 
خالل الفرتة )2017 - 2021(

2.1.2. 2: التجارة العربية الزراعية البينية:

شكلت قيمة التجارة الزراعية البينية نحو )11.6 %( و)11.5 %( من قيمة التجارة الزراعية العربية الكلية يف 
عامي 2019 و2020 عىل الرتتيب. ويتوقع أن تستقر عند نفس مستواها يف 2021، علاًم بأن التجارة العربية 

الكلية البينة متثل يف املتوسط نحو )15.5 %( من إمجايل التجارة العربية اخلارجية. 

وتوضح بيانات جدول )2 -7( تراجع قيمة كٍل من صادرات وواردات السلع الغذائية الرئيسية البينية العربية 
بني عامي 2020 و2021. ويرجع ذلك بصفة رئيسية إىل ما شهدته التجارة العاملية من ركود خالل السنوات 
القليلة املاضية سواء بسبب جائحة كورونا أو بطء معدالت النمو االقتصادي أو التوتورات التجارية بني بعض 

الدول املنتجة الرئيسية يف العامل، وما تم اختاذه من إجراءات وسياسات حول جتارة السلع الغذائية. 

تتصدر األلبان ومنتجاهتا قائمة التجارة العربية الزراعية البينية للسلع الغذائية الرئيسية بنحو ) 21.85%( من 
إمجايل قيمة التجارة البينية العربية من السلع الغذائية الرئيسية، تليها الفاكهة بنحو )16.6 %( والزيوت النباتية 

بنحو )9.32 %( واحليوانات احلية بنحو )7.2 %(، واخلرض بنحو )4.96 %(، واألسامك بنحو )7.01 %(.
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جدول )2 - 7(: قيمة التجارة البينية الغذائية العربية للمجموعات السلعية الرئيسية 
خالل الفرتة 2019 – 2021 )مليار دوالٍر(

البيان
 

الواردات الصادرات 
201920202021201920202021

0.420.320.220.400.310.22احلبوب 
0.120.130.060.120.140.07البطاطس
0.180.310.220.180.310.23البقوليات

0.670.700.470.620.690.51اخلرض
1.561.881.131.531.761.30الفاكهة

0.440.810.470.450.780.44السكر)مكرر(
0.590.600.680.540.540.68الزيوت والشحوم

0.460.440.220.500.460.22اللحوم
0.430.420.370.580.560.36األسامك

0.050.080.070.060.080.07البيض
2.422.371.592.322.311.60األلبان ومنتجاهتا

0.330.340.130.340.340.13بذور زيتية
0.870.500.530.820.530.53حيوانات حية

1.011.131.001.031.151.11سلع غذائية أخرى*
9.5510.027.149.489.957.46اجلملة 

* تشمل السلع املصنعة )املخبوزات والعصائر ومنتجات اللحوم وغريها(.
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، املجلد )40(، 2020.

وكام متت اإلشارة إليه سابقًا فإن الدول العربية تعتمد عىل الكثري من الدول غري العربية كمصادر رئيسية لسلع 
احلبوب والزيوت النباتية والسكر واأللبان واللحوم احلمراء. تشمل تلك الدول أوكرانيا واهلند واألرجنتني 
وروسيا وأسرتاليا للحبوب وبخاصة القمح. أما بالنسبة للزيوت النباتية فتضم الدول املصدرة كل من تركيا 
واألرجنتني  والدنامرك  وفرنسا  وهولندا  نيوزيلندا  ومتثل  وأمريكا.  واألرجنتني  وروسيا  وأسبانيا  وأوكرانيا 
املصدرة للحوم احلمراء  العربية  الدول غري  العربية، يف حني تضم  للدول  الرئيسية لأللبان  املصدرة  الدول 

للوطن العريب كل من اهلند والربازيل وأسرتاليا وباكستان وأمريكا ونيوزيلندا.

وتوضح بيانات جدول )2 - 8( كميات إنتاج واستهالك حمصول القمح يف )16( دولًة منتجة رئيسية للقمح 
عىل املستوى العاملي عام 2021. ويتضح من بيانات اجلدول ما ييل:

هناك مخس من الدول املنتجة الرئيسية للقمح ال يكفي حجم إنتاجها ملقابلة احتياجاهتا االستهالكية   ü
من القمح التي تسدها عن طريق االسترياد وهي: )الصني وباكستان وتركيا ومرص وإيران(. 

ü  هناك دولتان ال يزيد حجم إنتاجها كثريًا عن احتياجاهتا االستهالكية وهي اهلند واململكة املتحدة. 

أو  للتصدير  املتبقية  القمح  كمية  فإن  باجلدول  املوضحة  الرئيسية  املنتجة  الدول  مستوى  عىل    ü
لالستخدامات األخرى داخل الدول املنتجة الرئيسية نفسها تعادل فقط )25 %( من كمية القمح 

املنتجة بتلك الدول. 
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جدول )2 - 8(: إنتاج واستهالك القمح يف الدول املنتجة الرئيسية يف العامل عام 2021، 
)مليون طٍن(

املتبقي كنسبة من اإلنتاج 
)%(

نسبة االستهالك لإلنتاج 
)%( املتبقي االستهالك اإلنتاج الدول

107.3 9.8- 144.0 134.3 الصني
2.4 97.6 2.6 105.0 107.6 اهلند

50.8 49.2 43.7 42.3 85.9 روسيا
39.2 60.8 19.5 30.2 49.7 أمريكا
76.3 23.7 27.7 8.6 36.4 أسرتاليا
74.1 25.9 26.1 9.1 35.2 كندا
80.4 19.6 24.2 5.9 30.1 فرنسا

109.7 2.5- 27.7 25.3 باكستان
55.0 45.0 13.7 11.2 24.9 أوكرانيا
72.9 27.1 16.1 6.0 22.1 األرجنتني
73.8 26.2 16.4 5.8 22.2 أملانيا

118.3 3.8- 24.3 20.5 تركيا
0.1 99.9 0.0 15.2 15.2 اململكة املتحدة

46.6 53.4 5.5 6.3 11.8 كازخستان
237.9 12.4- 21.4 9.0 مرص
180.0 7.2- 16.2 9.0 إيران

25.0 75.0 159.9 479.1 639.1 اإلمجايل
السنوي  الكتاب   - الزراعية،  للتنمية  العربية  واملنظمة   ،OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031 املصدر: 

لإلحصاءات الزراعية العربية.

3.1.2: إتاحة الغذاء من المنح والمساعدات الغذائية:

تتعاون املنظامت الدولية واملنظمة العربية للتنمية الزراعية يف تقديم املساعدات الغذائية إىل بعض الدول العربية 
التي تتعرض إىل ظروف غري مالئمة إلنتاج السلع الغذائية، وتؤثر سلبًا عىل أوضاع األمن الغذائي فيها. وقد 
التي تعرضت إىل الظروف الطبيعية غري املالئمة أو األزمات  شملت برامج ومساعدات املنظمة بعض الدول 
واملرشوعات  العينية  املساعدات  عىل  تدخالهتا  اشتملت  حيث  والسودان(،  وفلسطني  )اليمن  مثل:  الغذائية، 

التنموية مثل مرشوع حتسني سبل كسب العيش لصغار املزارعني يف الدول العربية. 

ومنها  الغذائية  لألزمات  تتعرض  التي  للدول  مساعداته  العاملي  الغذاء  برنامج  يقدم  العاملي  املستوى  وعىل 
)جيبويت والسودان والصومال ومرص واليمن( واشتملت املساعدات املقدمة تلك الدول عىل املساعدات النقدية 

والوجبات املدرسية. 
2. 1 .4 مؤشر توفر الغذاء:

الوطنية عىل  والقدرة  اإلمدادات،  انقطاع  الوطنية، وخطر  الغذائية  اإلمدادات  كفاية  الغذاء  توفر  يقيس مؤرش 
توزيع األغذية وجهود البحث لتوسيع اإلنتاج الزراعي والغذائي. 

يتم قياس مؤرش توفر الغذاء عرب مخسة مؤرشاٍت هي كفاية إمدادات الغذاء، واإلنفاق العام عىل البحوث الزراعية 
والتطوير، والبنية التحتية الزراعية، وتقلب اإلنتاج الزراعي، وخماطر عدم االستقرار السيايس.

 قدر متوسط مؤرش توفر الغذاء يف الوطن العريب عام 2021 ممثاًل بأربع عرشة دولًة بنحو )54.6( درجٍة، وهو 
يقل عن املتوسط العاملي املقدر بنحو )56.7( درجٍة، جدول )2 - 9(. ويتضح من اجلدول تراجع املؤرش بني 

عامي 2020 و2021 عىل املستويني الدويل والعريب. 
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وعىل املستويات القطرية يف الوطن العريب تراوحت قيمة املؤرش بني )27.6( درجة و)31.6( درجة يف اليمن 
واجلزائر  عامن  وسلطنة  واألردن  وتونس  املغرب  يف  درجٍة  و)60(  درجٍة   )51.8( وبني  والسودان،  وسوريا 
ومرص. بينام تراوحت قيمة املؤرش بني )67.5( درجٍة و)74.4( درجة يف باقي الدول العربية املوضحة باجلدول 
وهي: )البحرين والسعودية واإلمارات والكويت وقطر(. وتوضح بيانات جدول )2 - 10( تطورات مؤرشات 
األمن الغذائي عىل املستويني العريب والعاملي بني عامي 2020 و2021، ويتضح من تلك البيانات حتسن املؤرش 
العام لألمن الغذائي بني عامي 2020 و2021 عىل املستويني العريب والعاملي، وكذلك حتسن املؤرشات الفرعية 

عدا مؤرش توفر الغذاء الذي تراجع بني العامني سواء عىل املستوى العريب أو املستوى العاملي.

جدول )2 - 9(: درجات مؤرش توفر الغذاء يف الدول العربية خالل الفرتة 2019 - 2021
)الدرجات من 0 - 100(

التغيري بني عامي 
)%(2021- 2020 2021 2020 2019 الدول

- 4.5 60.0 62.8  74.3 مرص
7.1 - 67.8 73  70.7 السعودية
5.2 74.4 70.7  69.5 قطر
5.9 72.3 68.3  60.0 الكويت
7.2 71.3 66.5  66.8 اإلمارات 

3.0 - 57.3 59.1  63.9 سلطنة عامن
18.8 67.5 56.8  56.2 البحرين
4.8 - 54.0 56.7  59.6 تونس
4.1 58.0 55.7  59.0 اجلزائر
0.8 51.8 51.4  51.9 املغرب

14.5 55.2 48.2  51.7 األردن
27.1 - 30.1 41.3  42.4 سوريا

2.6 31.6 30.8  37.5 السودان
0.4 27.6 27.5  27.3 اليمن

2.2 - 54.6  55.8  56.5 الوطن العريب
 1.1- 56.7 57.32 56.85 العامل

Economist intelligence Unit https://foodsecurityindex.eiu.com/country( املصدر: حسبت من

جدول )2 - 10(: مؤرشات األمن الغذائي عىل املستويني العريب والعاملي خالل الفرتة 2019 و2021
)الدرجات من 0 - 100(

العاملالوطن العريباملؤرش
201920202021201920202021

61.460.460.660.959.460.9املؤرش العام 
56.555.854.656.757.356.7توفر الغذاء

67.666.967.966.865.966.8إمكانات احلصول عىل الغذاء
68.069.568.068.067.668.0أمان وسالمة الغذاء

50.942.148.750.849.150.8املوارد الطبيعية والقدرة عىل الصمود
Economist intelligence Unithttps://foodsecurityindex.eiu.com/country( املصدر: حسبت من
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 2-2: إمكانات الحصول على الغذاء:

2-2-1: إمكانات الحصول على الغذاء والعوامل المؤثرة عليها:

تقاس إمكانية احلصول عىل الغذاء بقدرة األفراد عىل تلبية احتياجاهتم من السلع الغذائية، وهي بذلك متثل جانب 
طلب املستهلكني عىل السلع الغذائية وفق إمكاناهتم املادية والعوامل املؤثرة عىل إمكانات احلصول عليها. 

ويزداد االهتامم بدراسة وحتليل حمور إمكانات احلصول عىل الغذاء والعوامل املؤثرة عىل إمكانات احلصول عليه 
التسويقية وتوفر  النظم  الغذاء وتطور  إنتاج  السكاين ونمو  والنمو  الغذائية  السلع  األفراد وأسعار  مثل دخول 

شبكات األمان االجتامعي.
ويعكس مؤرش إمكانات احلصول عىل الغذاء مدى قدرة املستهلكني عىل رشاء الغذاء، ودرجة تعرضهم لصدمات 
املؤرش عرب ستة  الصدمات. ويتم حساب هذا  برامج وسياسات لدعمهم عند حدوث  توفر  األسعار، ومدى 
أو  الذين يعيشون حتت  السكان  إنفاق األرسة، ونسبة  الغذاء كنسبة من إمجايل  مؤرشات فرعية هي: استهالك 
الواردات  عىل  اجلمركية  والتعريفة  اإلمجايل،  املحيل  الناتج  من  الفرد  ونصيب  العاملي،  الفقر  خط  من  بالقرب 

الزراعية، وبرامج شبكات األمان الغذائي، وإمكانات وصول املزارعني للتمويل. 
الغذاء  إمكانات احلصول عىل  قيمة مؤرش  فإن متوسط  إليه سابقًا،  املشار   )9 – باجلدول )2  وكام هو موضح 
للوطن العريب تزيد عىل نظريهتا للعامل يف عام 2021. وكام يوضح شكل )2 - 9( أن قيمة املؤرش تراوحت يف عام 
2021 بني )89( درجًة و)79( درجًة يف سلطنة عامن، والكويت، والبحرين، وقطر، والسعودية. وتراوحت بني 
)78( درجًة و)66( درجًة يف اجلزائر، واألردن واملغرب، واإلمارات، وتونس ومرص. ويف مستوياهتا املنخفضة 

تراوحت قيمة املؤرش بني )39.3( درجًة، و)32( درجًة يف سوريا واليمن والسودان.

الشكل )2 - 9(: مؤرش إمكانات احلصول عىل الغذاء يف الوطن العريب والعامل عام 2021

Economist intelligence Unit https://foodsecurityindex.eiu.com/country( املصدر: حسبت من

الدخول.  مستويات  هي  العريب  الوطن  يف  الغذاء  سلة  سلع  وأنواع  كميات  عىل  تؤثر  التي  العوامل  أهم  ومن 
2021 إىل أن معدل النمو السنوي ملتوسط دخل الفرد يف الوطن العريب  وتشري إحصاءات البنك الدويل لعام 
كان سالبًا يف 2019 و2020، ثم حتسن ليبلغ نحو )1.6 %( يف عام 2021، جدول )2 - 11(، وقد ارتبطت 
تلك التقلبات بشكل مبارش باملتغريات التي أثرت عىل حركة النمو االقتصادي والتبادل التجاري بالوطن العريب 

والعامل، ومن أمهها تراجع عائدات النفط والغاز يف املنطقة العربية بني عامي 2019 و2020. 
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جدول )2 - 11(: معدل النمو السنوي ملتوسط دخل الفرد يف الوطن العريب والعامل )%(

الوطن العريب
2015201620172018 2019 20202021
0.941.21 0.90 -0.290.24 -6.8 -1.6

4.8- 1.971.622.222.111.484.40العامل
املصدر: قاعدة بيانات البنك الدويل 2022.

وتتفاوت مستويات دخول األفراد يف الدول العربية، حيث ترتفع دخول األفراد يف دول جملس التعاون اخلليجي 
إذ تراوح متوسط نصيب الفرد يف تلك الدول بني )61.3( و)16.4( ألف دوالٍر يف عام 2021، جـــدول 
)2 - 12(. وتراوح املتوسط بني نحو )6( آالف دوالٍر و)3.36( ألف دوالٍر يف دول ليبيا والعراق واألردن 
وتونس ومرص واجلزائر وفلسطني واملغرب وجيبويت. ويف باقي الدول العربية تراوح املتوسط بني نحو )2.67( 

ألف دوالٍر و)0.45( ألف دوالٍر. 
جدول )2 - 12(: متوسط نصيب الفرد من الناتج املحىل اإلمجايل )ألف دوالر(

 معدل التغري بني عامي201920202021
2020 و2021

62.0950.1261.2822.3قطر
42.736.2839.498.8اإلمارات العربية املتحدة

32.3724.8128.5915.2الكويت
23.4520.223.5916.8السعودية
23.5520.4122.238.9البحرين

17.714.4916.4413.5سلطنة عامن
20.9-10.227.616.02ليبيا

5.944.585.0510.3العراق
4.414.284.413.0األردن
3.573.63.928.9تونس
3.023.573.888.7مرص

3.993.313.7713.9اجلزائر
3.663.233.6613.3فلسطني
3.243.063.514.4املغرب
3.173.223.364.3جيبويت

29.7-7.533.82.67لبنان
1.741.71.721.2موريتانيا

1.41.411.495.7جزر القمر
3.2-0.920.930.9سوريا

0.760.620.7622.6السودان
1.6-0.750.630.62اليمن.

0.420.440.452.3الصومال
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية أعداد متفرقة. 

 أما متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي فيتفاوت بني الدول العربية، حيث بلغ أقصاه يف السعودية بنحو 
)578.4( دوالٍر للفرد عام 2021 وأدناه يف جيبويت بنحو )36.2( دوالٍر للفرد، كام موضح باجلدول )2 - 
عام  للفرد يف  )310( دوالر  نحو  الزراعي  الناتج  من  الفرد  متوسط نصيب  بلغ  العريب  املستوى  13(. وعىل 

2021 مقارنًة بنحو )424( دوالرًا للفرد عىل املستوى العاملي.
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جدول )2 - 13(: متوسط نصيب الفرد من الناتج املحيل الزراعي خالل الفرتة 2015 - 2021 
بالدوالر )باألسعار اجلارية(

2015201620172018201920202021
553.2545.6622.8519.16550.3568.1578.4السعودية

493.4478.8492.9487.55477.1475.5480.1اجلزائر
429.7457.8399.5400.44429419.9416.4املغرب
145.2214.7231.1208.66325.7368.6371.9األردن

265.1335.3354.8367.92318.9345.9368.1عامن
797.9463.2271.4247.67616.8473445.8السودان

289.9303.8310.6315.09330.8340.9349.2اإلمارات
249.3242.9444.4462.2235283.2326.8جزر القمر

308.2373.3302.5370.52328326.3320.3لبنان
323.6327.9258.6320.76303.4283.9282موريتانيا

393.1374.7232.8280.17333.5285.4299.7مرص
234.6211.4218.5149.33221.5216.7225.9الكويت

382.5303.1311.8363.12235.6201.5266.7تونس
195178.5170.9140.22181.3174.1175.3العراق
170.9167.8158.3152.58165.7161.9160.1اليمن

106112.7121.8120.69113.5118.2121.7قطر
141.9118.3128.841.39129.7125.8120.8ليبيا

89.493.582.984.488.689.789.7فلسطني
70.173.57769.3883.186.486.8البحرين

75.760.174.4199.3970.970.670.8سوريا
61.96365.554.7363.564.660.9الصومال 

33.835.538.438.5434.535.736.2جيبويت
373.9336.3286.7291.09332.3306.1309.8الوطن العريب

402.2403.4424.6445410.1416.8424العامل
المصدر: الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية أعداد متفرقة.

قدرات  تأثرت  و2021،   2020 عامي  بني  الرئيسية  الغذائية  للسلع  العاملية  لألسعار  التصاعدي  االجتاه  ومع 
احلصول عىل الغذاء بالكمية واجلودة املطلوبتني بالدول العربية، وبخاصة من سلع احلبوب والزيوت والسكر 
واملنتجات احليوانية. وتوضح بيانات جدول )2 - 14( اجتاه أسعار تلك السلع خالل الفرتة 2015 - 2020 
وبخاصة الزيادات الكبرية يف تلك األسعار بني عامي 2020 و2021، وبني متوسط الفرتة )2015 - 2020( 
وعام 2021. وقد تراوحت نسب الزيادة بني عامي 2020 و2021 بني نحو )12.3 %( لألسامك و)64 %( 
لزيت فول الصويا. أما نسب الزيادة بني متوسط الفرتة 2015 - 2020 وعام 2021، فقد كانت مرتفعة نسبيًا 
األبقار  للحــــوم   )%  21.4( بني  تراوحت  زيادة  وبنسب  األبقار،  وحلوم  واألرز  والقمح  النباتية  للزيوت 

و)81.1 %( لزيت زهرة الشمس.
ويف ذات االجتاه ازدادت األرقام القياسية ألسعار الغذاء سواء عىل مستوى الدول العربية أو عىل املستوى العاملي. 
يف  املستهلك  القياسية ألسعار  األرقام  ارتفاع   ،)15  -  2( جدول  بيانات  توضح  العربية  الدول  مستوى  فعىل 
الدول العربية خالل الفرتة )2016 – 2021( مقارنة بسنة األساس )2015(. ويتضح من تلك البيانات االجتاه 
التصاعدي لألرقام القياسية خالل تلك الفرتة وارتفاعها الكبري وبخاصة يف دول السودان ولبنان ومرص وتونس 
واجلزائر وموريتانيا وجيبويت. وعىل املستوى العاملي، يوضح الشكل )2 - 10( أن الرقم القيايس ألسعار الغذاء 

قد تصاعد خالل السنوات الثالث املاضية سواء بقيمته االسمية أو الفعلية.
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جدول )2 - 14(: تطور األسعار العاملية للسلع الغذائية الرئيسية 

خالل الفرتة 2015 - 2021 )دوالر/طٍن(

2015201620172018201920202021

متوسط 
ة  الف

 -2015
2020

التغ 
ب عا 
 2020
و2021 

)%(

التغ ب 
ة  متوسط الف
 2020 - 2015

وعام 2021 
)%(

 CIF قر لحوم ال
4550406043804190476046605380443315.521.4(دوالر  طن)

 FOB ،األرز
9.3-7.8  386396.2398.9420.7418496.8458.3419(دوالر  طن)

سمك السلمون 
الطازج (دوالر 

طن)
5320717074207540694061106860675012.31.6

سكر متوسط 
FOB (دوالر 

طن)
302.2406.4360.2282.4286.7288.9397.432137.523.7

 FOB القمح
232.3196.4211.8241.1219.8239.4315.822331.941.3(دوالر  طن(

ت الفول  ز
 CIF ، السودا

(دوالر طن)
13781380.61460.814461407.41970.72289.6150716.251.9

ا  ت فول الص ز
755.6815850.4789.1765.4837.5137580264.271.4(دوالر  طن)

ت زهرة  ز
 FOB الشمس

(دوالر طن)
888.5867.3817.9814.49651432.41746.196421.981.1

املصدر: موقع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )انكتاد( عىل الشبكة الدولية، صندوق النقد الدويل ومنظمة العربية للتنمية الزراعية، 
بينات استامرات التقارير القطرية.

شكل )2 - 10(: الرقم القيايس ألسعار الغذاء )2014 - 2016 = 100(

 املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة عىل الشبكة الدولية 2022.
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جدول )2 - 15(: األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف الدول العربية خالل الفرتة 2016 – 2020(
)100 =2015(

201620172018201920202021 الدول
110.7111110.8112.5111.799.1فلسطني

110.6112.4113.4113.5112.5102.5عامن
115.5119.3124.7125.6126102.5األردن
119.2119.4119.9119.6120.1104.5العراق
108108.8110.7111.1111.9105.4املغرب

115.4115.9116.2115.4112.4105.7قطر
111.1113.3116.8114.5112.1112.1اإلمارات
113.6115.2117.6118.8116113.9البحرين
121.9124.6125.2126.6125.8122.0الكويت

119118120.9118.4122.5122.8السعودية
115.6116.2116.4120.3125.6123.0جيبويت

125.2128.1132135138.2128.1موريتانيا
134.8142.4148.5151.4155130.2اجلزائر
128.8135.6145.5155.3164.1142.2تونس
178.4231.1264.4288.6303.1229.6مرص
114.1119126.2130240.43298.1لبنان

411.9545.2890.21344.212354570.6السودان
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة موقع املنظمة عىل الشبكة الدولية 2021. 

2-2-2 جهود الدول العربية لتعزيز إمكانات الحصول على الغذاء:

من أهم العوامل التي أثرت عىل إمكانية حصول املستهلكني يف الدول العربية عىل السلع الغذائية خالل عامي 
2020 و2021 تدهور القدرات الرشائية مع الركود االقتصادي يف السنوات األخرية تزامنًا مع تفيش فريوس 
التخزين  الغذائية وارتفاع تكاليف  باملنتجات  تزويد األسواق  انتظام  التسويقية وعدم  النظم  كورونا، وتدهور 
النسبي  والتربيد، وحاالت االحتكار واملضاربة يف بعض الدول، هذا إىل جانب ارتفاع األسعار واالنخفاض 
لبنان  العمالت األجنبية كام هو احلال يف  أمام  املحلية  العمالت  املرتبات واألجور وتدهور قيمة  يف مستويات 
والسودان واليمن، مع االرتفاع النسبي يف النسب املخصصة لإلنفاق عىل الغذاء، والتي ترتاوح بني )29 %( يف 

تونس و)57 %( يف اليمن وبني )60 %( و)70 %( يف السودان. 
العربية  الدول  من  كثرٍي  يف  الغذاء  عىل  احلصول  إمكانات  من  احلد  يف  املنتجات  تسويق  نظم  تدهور  ويساهم   
ويضاف إىل ذلك بعد مناطق اإلنتاج من مناطق االستهالك، وضعف خدمات ما بعد احلصاد، وارتفاع نسب 

فاقد اإلنتاج الزراعي، وضعف التصنيع الغذائي وإضافة القيمة للمنتجات الزراعية. 
املنتجني  بني  واملتدخلني  الوسطاء  تعدد  العربية  الدول  بعض  يف  الزراعية  املنتجات  تسويق  حمددات  أهم  ومن 
جانب  إىل  هذا  املنّظمة.  املسالك  وخارج  املوازية  التجارة  ظاهرة  وزيادة  األسعار،  وتذبذب  اجلملة،  وأسواق 
ضعف البنيات التحتية التسويقية وضعف الرقابة عىل األسواق، وقلة املخازن املربدة ووسائل النقل املربدة يف 

العديد من الدول العربية.
شملت الربامج املنفذة يف الدول العربية للتمكني من احلصول عىل الغذاء العديد من التدخالت شاملة الدعم 
املبارش والتمكني عن طريق تطوير النظم املزرعية والغذائية. فعىل سبيل املثال يف تونس يتم تنفيذ مرشوع محاية 
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الترصف  وبرنامج  املتدهورة،  الرتبة  تأهيل  وإعادة 
ومرشوع  اهلشة،  باملناطق  الطبيعية  املوارد  يف 
يف  التضامني  واالجتامعي  االقتصادي  اإلدماج 
الريفية  الفالحية  التنمية  ومرشوع  القريوان،  والية 
السكان  مشاركة  ومرشوع  اجلبلية،  البحريات  حول 
نبهانة  بمصب  والرتبة  املاء  يف  الترصف  يف  املحليني 
العلوي بجانب شبكات األمان االجتامعي وبرنامج 

النهوض االجتامعي واملساعدات الغذائية واملالية.
ويف اليمن اشتملت التدخالت عىل شبكات األمان 
العراق  ويف  الغذائية.  واملساعدات  االجتامعي 
منه  استفادت  االجتامعية  احلامية  برامج  تنفيذ  تم 
العراق  حمافظات  خمتلف  من  أرسًة   )1391503(
اشتملت  فقد  لبنان  يف  أما   .2022 مارس  حتى 
والربنامج  االجتامعي  األمان  شبكات  عىل  الربامج 
واملساعدات  فقرًا  األكثر  األرس  الستهداف  الوطني 
وباملثل  الغذائي.  لألمن  اخلاصة  والربامج  الغذائية 
غطت الربامج يف السودان شبكات األمان االجتامعي 
وبرنامج ثمرات لدعم سكان السودان، واملساعدات 

الغذائية.
وتقوم معظم الدول العربية بتطبيق سياسات الدعم 
القدرات  الغذاء، وتعزيز  للتمكني من احلصول عىل 
تقلبات  وطأة  من  والتخفيف  للمواطن،  الرشائية 
برامج  واشتملت  الغذائية.  للسلع  العاملية  األسعار 
أسعار  ودعم  اإلنتاج،  مدخالت  دعم  عىل  الدعم 
ضد  والتأمني  التكافل  وصناديق  الغذائية،  السلع 

املخاطر.

2 - 3: االستفادة من الغذاء:

الطريقة  إىل  منه  واالستفادة  الغذاء  استخدام  يشري 
املختلفة  الغذائية  العنارص  اجلسم  هبا  يستخدم  التي 
بتناول  التغذوية  يف الطعام. وتتحدد حالة املستهلك 
والربوتني  الطاقة  مكونات  من  الكافية  األغذية 
والدهون واملغذيات الصغرى، إىل جانب االستخدام 
للفرد.  املستهلكة  لألغذية  املناسب  البيولوجي 
تشكل التغذية املثىل عنرصًا أساسيًا من عنارص األمن 
الغذائي، فهي تؤدي إىل زيادة القدرة عىل املناعة أمام 
أن  كام  األغذية.  طريق  عن  تنتقل  التي  األمراض 
األغذية  تسببها  أو  األغذية،  تنقلها  التي  األمراض 
غري اآلمنة تنتج عنها آثار ضارة عىل الصحة والتغذية 
الغذائية  العنارص  امتصاص  لعمليات  بإضعافها 

ونموها وتطورها. 

استخدام  تطورات  اجلزء  هذا  يف  التقرير  ويتناول 
عامي  بني  العربية  الدول  يف  منه  واالستفادة  الغذاء 
استهالك  تطورات  يف  متمثلة  و2021،   2020
السلع الغذائية الرئيسية ومتوسط نصيب الفرد منها، 
والدهون،  والربوتني  الطاقة  مكونات  واستهالك 
وحاالت نقص التغذية، وتطور مؤرش االستفادة من 

الغذاء يف الدول العربية بني عامي 2020 و2021.
واجلودة  التنوع  الغذاء  من  االستفادة  مؤرش  يقيس 
وكذلك  املتوسطة،  الغذائية  للوجبات  التغذوية 
األغذية  جودة  مؤرش  قياس  ويتم  الغذاء.  سالمة 
تنويع  هي:  فرعيٍة  مؤرشاٍت  مخسة  عرب  وسالمتها 
النظام الغذائي، االلتزام احلكومي بتحسني األوضاع 
وجودة  الصغرى،  املغذيات  وتوافر  التغذوية، 
مؤرش  ملكونات  ووفقًا  الغذاء.  وسالمة  الربوتني، 
مؤرش  فإن   ،2021 عام  العاملي  الغذائي  األمن 
سالمة الغذاء للوطن العريب ارتفع بني عامي 2020 
و2021 من نحو )69.5( إىل )70.1( درجة وهو 
قدر  الذي  العاملي  املستوى  عىل  نطريه  يفوق  بذلك 

بنحو )68( درجًة. 
املؤرش  درجات  أن   )11  -  2( الشكل  من  ويتضح 
 )94.3( نحو  بني  العليا-  مستوياهتا  يف  تراوحت- 
التعاون  جملس  دول  يف  درجًة  و)79.8(  درجًة 
اخلليجي الست، وبلغت قيمة املؤرش )72.3( درجًة 
و)72.1( درجٍة يف املغرب وتونس عىل الرتتيب، يف 
حني تقل قيمة املؤرش عن املتوسطني العريب والعاملي 

يف باقي الدول العربية. 

37

2 0 2 1



املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2 0 2 1

38

شكل )2 - 11(: مؤرش جودة وسالمة الغذاء يف الدول العربية والعامل عام 2021

املصدر: حسبت من:
Economist intelligence Unit https://foodsecurityindex.eiu.com/country( 2020 

2-3-1: المتاح من االستهالك من السلع الغذائية الرئيسية: 

يعترب استهالك الغذاء املحصلة النهائية للجهود اإلنتاجية والتصنيعية والتسويقية والتجارية. ويف املنطقة العربية 
يساهم اإلنتاج املحيل بدرجة كبرية يف إتاحة معظم السلع الغذائية عدا القمح والذرة الشامية، والزيوت النباتية 
الرئيسية خالل  الغذائية  السلع  من  االستهالك  من  املتاح  تطور   )16 - 2( اجلدول  بيانات  والسكر. وتوضح 
الغذائية حمليًا يف  السلع  املنتجة من  الكميات  املتاح لالستهالك يف  الفرتة )2019 - 2021(. وتتمثل كميات 

الوطن العريب، باإلضافة إىل كمية الواردات ناقصًا كمية الصادرات منها يف فرتة زمنية معينة. 
يف  طٍن  مليون   )340.8( نحو  العريب  الوطن  يف  الرئيسية  الغذائية  السلع  من  لالستهالك  املتاح  إمجايل  بلغ 
املتاح  من  األكرب  بالنصيب  احلبوب  وتساهم   .2020 عام  يف  طٍن  مليون   )331.5( بنحو  مقارنًة   2021 عام 
لالستهالك )42%(، إذ تشكل السلع النباتية املصدر األسايس للغذاء يف الوطن العريب ونساهم بنحو )83.4 
للمنتجات  بنحو )16.6 %(  2021، مقارنة  الرئيسية عام  الغذائية  السلع  املتاح لالستهالك من  %( من إمجايل 

احليوانية واألسامك. 
وفيام بني عامي 2020 و2021 تراجعت قلياًل كميات املتاح لالستهالك من اخلرض والبطاطس وحلوم الدواجن 
بنحو )4.0 %( و)2.0 %( و)2.7 %( عىل الرتتيب. ويرجع ذلك بصفة رئيسية إىل ارتفاع كميات صادرات اخلرض، 

وإىل تراجع كميات واردات حلوم الدواجن وتراجع كميات إنتاج البطاطس بني عامي 2020 و2021.
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جدول )2 - 16(: املتاح من االستهالك من السلع الغذائية الرئيسية خالل الفرتة )2019 - 2021( 

)مليون طٍن(

النسبة من إمجايل املتاح 201920202021
لالستهالك لعام 2021 )%(

معدل التغيري بني 
عامي2020 -2021 

)%(
143.30135.43142.0541.684.89احلبوب

-18.4019.6718.885.544.02الدرنات 
12.0010.2110.243.000.28السكر

4.003.803.811.120.28البقوليات
-10.207.476.972.056.62الزيوت النباتية

-58.8053.1051.9915.262.08اخلرض
41.6049.1350.1814.722.12الفاكهة

5.305.405.741.696.44 األسامك
3.002.613.100.9118.72البيض

37.2031.0634.3010.0710.46األلبان ومنتجاهتا
5.406.236.321.861.50اللحوم احلمراء
-7.307.407.202.112.72حلوم الدواجن

346.50331.51340.79100.002.80 اجلملة 
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، أعداد متفرقة.

أما نصيب الفرد من املتاح لالستهالك من خمتلف السلع الغذائية فهو يتأثر بمعدالت نمو إنتاج الغذاء من ناحية 
ومعدالت نمو السكان من ناحية أخرى، باإلضافة إىل التغريات يف العادات التغذوية.

وتوضح بيانات اجلدول )2 - 17( متوسط نصيب الفرد من السلع الغذائية يف الوطن العريب مقارنًة باملستوى 
العاملي. ومنه يتضح أن متوسط نصيب الفرد من املنتجات احليوانية والسمكية يف املنطقة العربية يقل عن نظريه 
العاملي، وأن املتوسط شهد استقرارًا بني العامني يف الوطن العريب للمنتجات احليوانية، والسكر والبقوليات، يف 

حني تراجع متوسط نصيب الفرد من البطاطس. 

جدول )2 - 17(: متوسط نصيب الفرد من املتاح لالستهالك من السلع الغذائية يف الوطن العريب 
للفرتة )2019 - 2020 كجم /سنة(

املتوسط العاملي 2019202020212020
333.2310.57319.61150.2احلبوب

 -42.8845.1142.48الدرنات
24.0223.4123.0321.9 السكر

- 9.298.728.58البقوليات
22.7 19.6617.1218.68زيوت نباتية

138.0 136.64131.76136.98اخلرض
75.0 96.67112.67112.90الفاكهة

12.2212.3712.9219.8 األسامك
- 6.935.986.97البيض

86.4971.2177.18116.1األلبان ومنتجاهتا 
 -12.6114.2914.23اللحوم احلمراء
 -17.0516.9716.20حلوم الدواجن
 29.6631.3630.2343.0إمجايل اللحوم

العريب،  الغذائي  األمن  أوضاع  تقرير  متفرقة،  أعداد  الزراعية،  لإلحصاءات  السنوي  الكتاب  الزراعية،  للتنمية  العربية  املنظمة  املصدر: 
.)Food outlook, 2021( 2019، ومنظمة االغذية والزراعة لألمم املتحدة
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وفيام يتصل بمتوسطات نصيب الفرد من مكونات الطاقة فتوضح بيانات جدول )2 - 18( أن متوسط نصيب 
الفرد منها يف الوطن العريب بلغ نحو )2916( كيلو كالوري/الفرد/اليوم يف عام 2020، ونحو )2913( كيلو 
كالوري/الفرد/اليوم يف عام 2021، وهي معدالت ال تقل كثريًا عن نظرياهتا عىل املستوى العاملي. وتتباين تلك 
املعدالت بني الدول العربية، حيث يزيد املتوسط عن نظريه العاملي يف دول تونس واجلزائر والكويت واملغرب 
والسعودية ومرص وليبيا. ويف دول سلطنة عامن وموريتانيا ولبنان يقرتب املتوسط من املتوسط العاملي، يف حني 

يقل املتوسط عن املتوسط العاملي يف باقي الدول العربية. 

جدول )2 - 18(: إمدادات الطاقة يف الدول العربية )كيلو كالوري / للفرد / اليوم(
201920202021الدول
349935083521تونس

349334423454اجلزائر
344934383436الكويت
336533773371املغرب

330233163315 السعودية
330732773256مرص
314131373140ليبيا

295129282943سلطنة عامن
287528732879موريتانيا

287028332815لبنان
279528192824جيبويت
276026822661سوريا
261526162651العراق

258125752577السودان
252924842395األردن

228523072300جزر القمر
201919541978اليمن

293229162913 متوسط الدول العربية
296329772990العامل 

 )*(: تقديرات املنظمة.
األغذية  منظمة  بيانات  وقاعدة  متفرقة،  أعداد  العربية،  الزراعية  لإلحصاءات  السنوي  الكتاب  الزراعية،  للتنمية  العربية  املنظمة  املصدر: 

والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة عىل الشبكة الدولية.

يقل  والتي  الربوتني والدهون،  اليومية من  الغذاء  إمدادات  )2 - 19(، و)2 - 20(  بيانات جدويل  وتوضح 
متوسطها العام يف الدول العربية عن نظريه العاملي.

 فبالنسبة إلمدادات الربوتني يف الوطن العريب فيقدر متوسطها يف اليوم يف عام 2021 بنحو )79.1( جراٍم للفرد 
يف اليوم مقارنًة بنحو )84.4( جراٍم للفرد يف اليوم عىل املستوى العاملي. 

وكذلك احلال بالنسبة ملتوسط نصيب الفرد من الدهون فانه يقل يف الدول العربية عن نظريه العاملي، حيث بلغ 
نحو )81.3( جراٍم يف اليوم بالدول العربية مقارنة بنحو )90.1( جرام يف اليوم للعامل. 

2 0 2 1



املنظمة العربية للتنمية الزراعية

جدول )2 - 19(: اإلمدادات الغذائية من الربوتني يف الدول العربية )جرام / للفرد / اليوم(
2021 *20192020الدول

101.0100.5101.0الكويت
99.2100.4100.24املغرب
100.8100.2100.11تونس
95.595.595.15مرص

90.889.890.4اجلزائر
89.687.286.34 السعودية

84.784.084.48سلطنة عامن
83.248.655.66ليبيا

83.984.585.13موريتانيا
75.975.676.51السودان

71.470.470.95لبنان
74.169.972.13سوريا

65.967.165.53جيبويت
64.865.566.66العراق
63.763.159.77األردن

57.656.656.78جزر القمر
53.349.751.33اليمن

79.778.979.06 متوسط الدول العربية
83.284.184.42العامل 

 )*(: تقديرات املنظمة. 
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، أعداد متفرقة،

 وقاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة عىل الشبكة الدولية.

جدول )2 - 20(: اإلمدادات الغذائية من الدهون يف الدول العربية )جم / للفرد / اليوم(
2021 *20192020الدول

110.6111.3113.35الكويت
105.6104.2103.47 السعودية

95.7102.9106.07ليبيا
100.6102.4105.09تونس
97.195.994.71سوريا
97.595.698.81األردن
98.193.791.36اجلزائر

90.790.992.22لبنان
79.380.381.62سلطنة عامن

72.172.373.75املغرب
71.069.370.73موريتانيا
68.467.368.21السودان

66.466.363.5العراق
62.262.462.9جيبويت

59.259.360.08مرص
58.758.756.96جزر القمر

38.037.138.04اليمن
80.780.681.25 متوسط الدول العربية

88.088.990.14متوسط العامل 
 )*(: تقديرات املنظمة. 

 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، أعداد متفرقة،
 وقاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة عىل الشبكة الدولية.
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2-3-2: نقص التغذية:

يؤدي النظام الغذائي غري املتوازن إىل حاالت سوء التغذية بام يف ذلك اإلفراط يف تناول الطعام. يشري مصطلح 
نقص التغذية بشكل أكثر حتديدًا إىل نقص العنارص الغذائية، ويعني نقص املغذيات، والذي يمكن أن يؤدي إىل 
توقف النمو، واهلزال، ونقص الوزن. أما سوء التغذية فهو نتيجًة حلصول الفرد عىل القليل جدًا أو الكثري من 
العنارص الغذائية، مما يؤدي إىل مشاكل صحية، ومع ذلك تستخدم معظم الدراسات الرسيرية مصطلح »سوء 

التغذية« لإلشارة إىل نقص التغذية. 
أمنها  أوضاع  تأثرت  التي  الدول  وخاصة  الدول  من  للعديد  كبريًا  حتديًا  أشكاله  بجميع  التغذية  سوء  ويمثل 
من  يعانون  الذين  اخلامسة  سن  دون  األطفال  نسب  فيها  وازدادت  املالئمة،  غري  الطبيعية  باملتغريات  الغذائي 
التقزم، وارتفعت فيها أيضًا نسب من يعانون من اهلزال وتزايدت فيها ظاهرة اجلوع ونقص التغذية. عالوة عىل 
ذلك هناك حاالت من الدول العربية تزداد فيها نسب من يعانون من زيادة الوزن. ويمكن رصد نقص التغذية 
يف الوطن العريب من خالل معدالت سوء التغذية ونقص الوزن بني األطفال املواليد، كام هو موضح باجلدول 

 .)21 - 2(
جدول )2 - 21(: نقص التغذية ومؤرش اجلوع يف بعض الدول العربية )2011 - 2021(

مؤرش اجلوعنسبة السكان ناقيص التغذية )%(الدول
)100 - 0(

التغيري املطلق
يف مؤرش اجلوع
منذ عام 2000 2013 -20112021 - 201820122021

- 8.08.48.58.32.5األردن
- 4.3 3.12.47.06.0تونس

- 3.52.68.96.97.6اجلزائر
- 20.916.335.427.416.9جيبويت

- 5.13.98.26.84.2السعودية
-13.512.329.825.1السودان

-42.3*42.3*--سوريا
- 77.662.265.150.87.3الصومال

- 36.837.227.522.81.1العراق
- 7.58.011.612.32.4سلطنة عامن
-49.9* - --جزر القمر

-< 5< 2.52.55الكويت
- 1.9 13.28.413.212.3لبنان
- 5.015.212.53.8  5.1مرص

- 4.93.79.68.86.7املغرب
- 7.18.523.622.69.3موريتانيا

 31.845.838.838.44.1اليمن
( *( تقديرات المصدر.

 المصدر: معهد بحوث سياسات الغذاء، مؤ�رش الجوع العالمي 2022، وتقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

ونسبًة الرتفاع نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية يف الدول التي تعاين من هشاشة النظم الغذائية 
نتيجة النزاعات وعدم االستقرار، فإن أعداد من يعانون من نقص التغذية يف املنطقة العربية يتوقع أن تزداد خالل 
الفرتات القادمة. وتشري توقعات الفاو يف هذا الصدد إىل أنه يف حال استمرار أوضاع النظم الغذائية عىل ما هي 
عليه يف الوقت الراهن واستمرار النزاعات وعدم االستقرار، والتغريات املناخية غري املالئمة يتوقع أن يبلغ عدد 

ناقيص التغذية يف املنطقة العربية نحو 75 مليون نسمٍة يف عام 2030. 
وتؤكد دراسات املنظمة عىل أمهية ونجاعة تطوير النظم الغذائية وتعزيز قدراهتا عىل الصمود واحلد من حاالت سوء 
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التغذية يف الدول العربية. فتعزيز القدرة عىل الصمود 
بطريقة تدعم تبني نظم غذائية صحية ومستدامة يف 
سوء  حاالت  انتشار  من  حيد  سوف  العربية  الدول 
ولذلك  منها.  يعانون  من  أعداد  من  ويقلل  التغذية 
تدخالهتا  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  ضمنت 
واملرشوعات  الربامج  وتنفيذ  إعداد  الصدد  هذا  يف 
وتغري  للصدمات  مقاومة  غذائية  لنظم  الداعمة 
املناخ، ويتم ذلك يف إطار برامج ومرشوعات املنظمة 
الرامية يف ذات الوقت لتطوير النظم املزرعية لصغار 
والتغذوي  الغذائي  األمن  أوضاع  وحتسني  املنتجني 

عىل مستوى األرسة.
2-3-3: الفجوة الغذائية ومعدالت االكتفاء 

الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية:

قدرت الفجوة الغذائية من السلع الغذائية الرئيسية يف 
الدول العربية عىل أساس الفرق بني الكميات املتاحة 
لالستهالك من تلك السلع والكميات املنتجة منها. 
وال تزال  قيمة وكمية الفجوة من السلع الغذائية يف 
الوطن العريب تتأثر بصفة رئيسية بالتطورات العاملية 
يف إنتاج وأسعار وجتارة السلع الغذائية، وبسياسات 
املستويات  عىل  الغذائية  للسلع  اخلارجية  التجارة 
اإلقليمية والدولية التي تصاحب املتغريات السياسية 
السلع  وتداول  إنتاج  عىل  تؤثر  التي  والطبيعية 

الغذائية. 
العربية  الدول  متتع  رغم  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر 
من  العديد  من  الذايت  االكتفاء  من  عالية  بمعدالت 
السلع الغذائية إال أهنا ال تزال تعتمد عىل االسترياد 
إسرتاتيجية  سلع  من  االستهالكية  حاجتها  لسد 
النباتية  والزيوت  القمح  وبخاصة  احلبوب  تشمل: 
والسكر. وتدعو حالة إنتاج وجتارة تلك السلع عىل 
قدراهتا  لتعزيز  العريب  الوطن  دول  الدويل  املستوى 
يف االعتامد عىل الذات يف احلصول عىل أكرب قدٍر من 
للتجارة  املتاحة  الكميات  وأن  خاصة  السلع،  تلك 
الدولية من تلك السلع تعادل نسب ضئيلة من حجم 
إنتاجها يف الدول املنتجة الرئيسية. فعىل سبيل املثال 
للتجارة  املتاحة  القمح واألرز  نسبة كميات  تزيد  ال 
الدولية عن )18 %( و)9 %( من حجم املنتج منها يف 

الدول املنتجة الرئيسية عىل الرتتيب. 
وعىل الرغم من الزيادات التي شهدها إنتاج العديد 
و2021،   2020 عامي  بني  الغذائية  السلع  من 
وتراجع حجم واردات الغذاء يف الوطن العريب بني 

الرئيسية  السلع  فجوة  قيمة  أن  إال  العامني،  هذين 
 )33.43( من   )%  13.37( بنحو  ارتفاعا  شهدت 
 2( جدول  دوالٍر،  مليار   )37.9( إىل  دوالٍر  مليار 
- 22(. ويعود ذلك بصفة رئيسية الرتفاع األسعار 
وقد  الرئيسية.  الغذاء  السلع  من  للعديد  العاملية 
النباتية  الزيادة يف أسعار تلك السلع  تراوحت نسب 
بني نحــــــو )64.2 %( لزيت فول الصويا، ونحو 
للقمـــــــــــح   )% و)31.9  للسكر   )%  37.5(
و)21.9 %( و)16.2 %( لزيت زهرة الشمس وزيت 
الفول السوداين عىل الرتتيب. وتوضح بيانات اجلدول 
مسامهة خمتلف السلع الغذائية يف القيمة اإلمجالية لسلع 
العجز عام 2021. وقد تراوحـــت تلك النســـب 
بني نحــو )48.0 %( للحبوب، و)16.9 %( جلملة 
ونحــــو  ومنتجاهتا  لأللبان   )% و)11.9  احلوم، 
)7.05 %( لكل للزيوت النباتية، وترتاوح النسبة بني 
واحليوانات  الفاكهة  لسلع  و)2.0(   )%  3.5( نحو 
جمتمعة  احلبوب  حماصيل  وتشكل  والسكر.  احلية 
وبنحـــــــو  العجز،  سلع  قيمة  يف  األعىل  النسبة 
احليوانية  املنتجات  مسامهة  تبلغ  حني  يف   )%  68(
جمتمعة نحو )32.3 %( من قيمة سلع العجز. ويشري 
ذلك إىل أمهية بذل املزيد من اجلهود لتضييق الفجوة 
يف حماصيل احلبوب والبذور الزيتية عن طريق التوسع 
الرأيس يف إنتاجها يف القطاعني املروي واملطري، مع 
ترشيد استخدامات مياه الري وزيادة إنتاجية وحدة 
املحاصيل، بجانب  تلك  إنتاج  أفقيًا يف  للتوسع  املياه 
الوحدة  إنتاجية  لزيادة  احليواين  اإلنتاج  نظم  حتسني 

احليوانية من األلبان واللحوم. 
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جدول )2 - 22(: مسامهة السلع الغذائية يف قيمة 
الفجوة الغذائية بني عامي 2020 و2021 )مليار 

دوالر(
20202021%

24.0924.3548.02جمموعة احلبوب
10.5610.5820.87القمح
3.993.977.82األرز

6.186.3512.52الذرة الشامية
1.591.853.65البذور الزيتية 

3.463.577.05الزيوت النباتية
0.821.022.00السكر

0.270.320.63البطاطس
1.361.442.84البقوليات

 0.57-0.67-اخلرض
1.301.763.46الفاكهة

1.621.613.17احليوانات احلية
4.204.338.55اللحوم احلمراء
3.583.767.41حلوم الدواجن

5.136.0211.88األلبان ومنتجاهتا
0.670.681.33بيض املائدة

 1.48-0.84-األسامك
48.1050.71100.00قيمة سلع العجز

 1.502.06قيمة سلع الفائض 
 13.1710.75قيمة التجارة البينية

 33.4337.90قيمة الفجوة
السنوي  الكتاب  الزراعية،  للتنمية  العربية  املنظمة  املصدر:   

لإلحصاءات الزراعية أعداد متفرغة.

2-3-4: معدالت االكتفاء الذاتي من السلع 
الغذائية الرئيسية:

استقر املعدل العام لالكتفاء الذايت من إمجايل املتاح 
لالستهالك من السلع الغذائية الرئيسية بني عامي 
وترتتب   .)%  69.5( حدود  يف  و2021   2020
السلع الغذائية يف ثالث جمموعاٍت وفقا ملعدالت 
املجموعة  تضم   .2021 عام  منها  الذايت  االكتفاء 
ذات  والسلع  للتصدير  الفائض  سلع  األويل 
معدالت االكتفاء الذايت املرتفعة وتشمل األسامك 
واخلرض والفاكهة والبطاطس، بنسب ترتاوح بني 
)108.4 %( و)95.4 %(. وتضم املجموعة الثانية 
السلع ذات نسب االكتفاء الذايت املتوسطة وتضم 
سلع اإلنتاج احليواين شاملة بيض املائدة واأللبان 
احلمراء،  واللحوم  الدواجن  وحلوم  ومنتجاهتا 
أما   .)% %(و)68.9   79.5( بني  ترتاوح  بنسب 
البقوليات واحلبوب  فتضم سلع  الثالثة  املجموعة 
والزيوت النباتية والسكر بنسب منخفضة ترتاوح 
اجلـــــدول  يف  كام   )% و)34.4   )%  50.5( بني 

 .)23 - 2(

جدول )2 - 23( نسبة االكتفاء الذايت ألهم 
السلع الغذائية عامي 2020 و2021

2021 2020 السلع الغذائية
42.54 40.22 احلبوب
43.04 41.86 القمح
95.78 95.23 البطاطس
34.44 34.79 السكر
50.55 47.40 البقوليات
34.80 33.79 الزيوت النباتية

100.10 97.26 اخلرض
95.43 92.52 الفاكهة

108.38 106.46 األسامك
79.93 89.83 البيض
79.53 87.93 األلبان ومنتجاهتا
68.88 69.24 اللحوم احلمراء
70.63 69.26 حلوم الدواجن

السنوي  الكتاب  الزراعية،  للتنمية  العربية  المنظمة  المصدر: 
لإلحصاءات الزراعية العربية، أعداد متفرقة.
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استقرار وحوكمة األمن 
الغذائي بالدول العربية
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يتحقق استقرار األمن الغذائي عندما يتمكن األفراد واألرس والسكان من احلصول عىل الغذاء الكايف يف مجيع 
األوقات، وأال تكون هناك خماطر بفقدان الوصول إىل الغذاء نتيجة للصدمات املفاجئة )أو األحداث الدورية 
الغذائي  أبعاد توافر األمن  الغذائي املوسمي(. لذلك يمكن أن يشري مفهوم االستقرار إىل  انعدام األمن  )مثل 
والوصول إليه. كام قد يشري إىل االستدامة التي تعني القدرة طويلة األجل للنظم الغذائية عىل توفري األمن الغذائي 
والتغذية بطريقة ال تعرض للخطر، وتعني أيضا األسس االقتصادية واالجتامعية والبيئية املتينة التي تولد األمن 

الغذائي والتغذية لألجيال القادمة.
ُف احلوكمة عىل مجيع املستويات بأهنا العمليات التي تعرب هبا اجلهات العامة واخلاصة عن مصاحلها، من  وتعرَّ
خالل تأطري القضايا وحتديد أولوياهتا، واختاذ القرارات ووضعها موضع التطبيق، واملتابعة، والتنفيذ. ويتطلب 
التصدي لتحديات األمن الغذائي يف املنطقة العربية إعداد وتطبيق نظام للحوكمة الرشيدة عىل املستويات القطرية 
وعىل املستوى القومي، تكون فيه آلية اختاذ القرارات وااللتزام هبا حمكمة ومسنودة بأجهزة الدولة املعنية لضامن 
استدامة النظم الغذائية، وتعزيز التنسيق والتعاون العريب لتعزيز مسارات األمن الغذائي يف املنطقة العربية. وقد 
أشارت بعض الدراسات إىل أن معظم عوامل انعدام األمن الغذائي يف كثري من حاالت دول العامل وأقاليمها 
هي نتائج سوء احلوكمة. ومتكن حوكمة األمن الغذائي من مواجهة أزمات الغذاء وبخاصة فيام يتصل بالتنسيق 
والتعاون العريب يف هذا الصدد، باإلضافة إىل التمكني من معاجلة قضايا انعدام األمن الغذائي يف خمتلف جوانبها 
املتعلقة باإلنتاج واإلتاحة والتغذية والتمكني من احلصول عىل الغذاء سواء عىل مستوى األفراد أو الدول أو عىل 

مستوى الوطن العريب. 

3 - 1: جهود تحقيق استقرار وحوكمة األمن الغذائي بالدول العربية:

3-1-1: الجهود على المستويات القطرية:

وهذا  األوقات.  مجيع  يف  الثالث  الغذائي  األمن  ركائز  مجيع  عىل  احلفاظ  عىل  الغذائي  األمن  استقرار  يعتمد 
يعني أواًل تقليل خماطر نقص عرض الغذاء، ومتكني املستهلك من احلصول الدائم عىل الغذاء واالستفادة منه، 
والتصدي للعوامل الطبيعية السياسية واالقتصادية والبيئية غري املالئمة مثل: تقلبات الطقس املوسمية وتقلبات 

األسعار والعوامل السياسية واالقتصادية التي تؤثر عىل مسارات العرض والطلب. 
وقد شهد عام 2021 حتسنًا يف مؤرش املوارد الطبيعية والقدرة عىل الصمود، حيث ارتفعت قيمة املؤرش للوطن 
2021، وهو يقل عن املتوسط  2020 إىل نحو )46.1( درجٍة يف عام  العريب من نحو )42.1( درجٍة يف عام 
العاملي الذي حتسن من نحو )49.1( درجٍة إىل )50.8( درجة يف عام 2021، شكل )3 –1(. ومقارنًة بمناطق 
جغرافية أخرى فإن املتوسط العريب يزيد عىل نظريه لدول إفريقيا جنوب الصحراء املقدر بنحو )45.7( درجٍة، 

ويقل عن متوسط كٍل من اململكة املتحدة )69( درجٍة والواليات املتحدة األمريكية )61.3( درجٍة. 

استقرار وحوكمة األمن الغذائي 
بالدول العربية

الجزء الثالث
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شكل )3 - 1(: مؤرش املوارد الطبيعية والقدرة عىل الصمود يف الدول العربية والعامل عام 2021

) Economist intelligence Unithttps://foodsecurityindex.eiu.com/country( املصدر: حسبت من

وتشهد املنطقة العربية جهودًا مستمرة لضامن استقرار وحوكمة األمن الغذائي العريب. فعىل املستويات القطرية 
اشتملت جهود الدول العربية عىل إعداد وتنفيذ اإلسرتاتيجيات والربامج واملرشوعات القطرية لألمن الغذائي 
اإلسرتاتيجية  والربامج  اإلسرتاتيجيات  تلك  أمثلة  ومن  الغذائي.  األمن  وحوكمة  استدامة  تعزيز  متضمنة 
الغذائي  الغذائي يف األردن، والنظام الوطني للزراعة املستدامة واالسرتاتيجية الوطنية لألمن  الوطنية لألمن 

يف اإلمارات.
 ويف السعودية يتم يف إطار إسرتاتيجية األمن الغذائي تنفيذ برنامج االحتياطي واخلزن اإلسرتاتيجي لألغذية، 
الغذائي  املبكر لألمن  لإلنذار  العالقة، ونظام  ذات  القطاعات واجلهات  بني  للتنسيق  متكامل  ونظام حوكمة 
متضمنًا نظام معلومات األسواق الزراعية، وبرنامج وطني للحد من الفاقد واهلدر من الغذاء، وتطوير نموذج 

عمل مؤسيس عىل املستوى الوطني، وضامن حوكمة واضحة ومسؤولة عن األمن الغذائي.
 ويف اجلزائر تم وضع إسرتاتيجيات تنموية جديدة لفتح أبواب تنموية ناجحة. هذا إىل جانب املجهودات التي 
بذلتها الدولة، والرامية إىل تفعيل دور القطاع الفالحي يف االقتصاد الوطني، من خالل اعتامد سياسات وبرامج 
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الغذائي  الوطنية لألمن  الزراعي والريفي والصحة. وأطلقت قطر إسرتاتيجية قطر  بالتجديد  حكومية خاصة 
)2018 2023-( والتي تعمل الدولة من خالهلا عىل تعزيز استدامة األمن الغذائي وحوكمته. 

 ويف املغرب شملت برامج وأنشطة ضامن استقرار األمن الغذائي التصدي لتحديات التغريات املناخية، وتوايل 
سنوات اجلفاف، وتدهور الرتبة، واألزمات الوبائية الدولية احليوانية والبرشية املتكررة، وبخاصة وباء كورونا 
العاملية وعرقلة نقل البضائع. ويف هذا الصدد عملت اململكة عىل تطوير  التجارة  – 19 وانعكاساته عىل حركة 
وتوسيع بنيات التخزين اإلسرتاتيجي هبدف تأمني احتياجات املواطنني املغاربة وأيضًا قطعاهنم ملدد زمنية طويلة 

عوضًا عن القدرة احلالية التي ال تتجاوز أشهرًا معدودة. 
 ويف العراق التزمت احلكومة بأهداف التنمية املستدامة املتفق عليها دوليًا، بام يف ذلك اهلدف 2 من أهداف التنمية 
املستدامة “القضاء عىل اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة” وذلك لضامن 
وتطوير  املحررة،  املناطق  يف  واملياه  للزراعة  التحتية  البنية  تأهيل  بإعادة  الدولة  وتقوم  الغذائي.  أمنها  استقرار 
سالسل القيمة للمحاصيل الرئيسية لتحسني اإلنتاجية الزراعية، وسبل العيش الريفية، ودعم املنتج العراقي. 
األمراض  عىل  والسيطرة  البيطرية،  املحاجر  إجراءات  لتعزيز  املؤسسية  القدرات  بتطوير  أيضًا  الدولة  وتقوم 
املستدام،  الغذاء  إلنتاج  كوسيلة  املتجددة  الطاقة  مصادر  تقديم  يتم  كام  للحدود.  والعابرة  املتوطنة  احليوانية 
ودعم املامرسات الزراعية اجليدة املقاومة لتغري املناخ يف ضوء التحديات املناخية احلالية. وقد تم إجـراء مراجعة 
املؤسسـية،  والتغيـرات  السياسـات  مـن  جمموعـة  لصياغـة  والتغذيـة  الغذائي  لألمن  الوطنيـة  اإلسرتاتيجية 
لتحقيـق أهداف ضامن استقرار وحوكمة األمن الغذائي، وتم يف ذلك إنشاء جلنـة استشـارية تضـم املؤسسـات 

احلكوميـة املعنيـة هبدف تنسـيق عمـل اللجنـة الوطنيـة لألمن الغذائي. 
يف  الغذائي  األمن  أوضاع  وتعزيز  حلوكمة  قومي  كإطار  الغذائي  لألمن  العامة  األمانة  إنشاء  تم  السودان  ويف 
إسرتاتيجيات  إعداد  تم  كام  الغذائي.  باألمن  الصلة  ذات  واملؤسسات  الوزارات  كافة  األمانة  وتضم  الدولة. 
لألمن الغذائي عىل املستويات الوالئية، وتم أيضًا تنفيذ عدٍد من الربامج املرشوعات واألنشطة التي تستهدف 

ضامن استقرار األمن الغذائي منها: 

•تطوير املخزون اإلسرتاتيجي، وتوفري أوعية ختزينية توائم التخزين اإلسرتاتيجي، لتفادي التخزين  	
التقليدي املتبع حاليًا ملعاجلة فوائض اإلنتاج، وقد بلغ إمجايل هذه السعات التخزينية يف عام 2020 

حوايل 1425 ألف طٍن.
• برامج تثبيت األسعار كداعم للمستهلك واملنتج معًا. 	

• ألف طٍن، بأسعار مناسبة ويف متناول  التدخل املبارش بطرح كميات من الذرة بالواليات بلغت 38	
يد املستهلك.

• برامج ومرشوعات احلامية االجتامعية كالدعم النقدي املبارش.  	

ويف مرص اشتملت جهود ضامن استقرار األمن الغذائي تطوير شبكات األمان االجتامعي، وتقديم مواد غذائية 
الصحي  الطعام  من  يكفي  ما  الستهالك  واألطفال،  النساء  وبخاصة  الفقرية  األرس  إىل  معقولة  جودة  ذات 
واملغذى، وتطبيق اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية املتاحة، وترشيد استخدامها للمحافظة عىل البيئة يف اإلنتاج 
الزراعي، وتعظيم االستفادة من وحديت األرض واملياه. هذا إىل جانب خفض معدالت الفاقد من الغذاء وربط 
املزارع باألسواق، ودعم برامج ومرشوعات زيادة إنتاج السلع الغذائية رأسيًا وأفقيًا عن طريق إجراء التعاقدات 
االكتفاء  نسبة  حتسني  عىل  يساعد  الذي  األمر  واستزراعها،  األرايض  من  فداٍن  مليون  الستصالح  االستثامرية 
الذايت من سلع الغذاء الرئيسية، باإلضافة إىل حتقيق االكتفاء الذايت من اللحوم والدواجن ومنتجات األلبان، من 
خالل إنشاء مرشوعات إنتاج حيواين وإنشاء جمتمعات صناعية زراعية يف األرايض املستصلحة، وكذلك إنشاء 
رشكات مسامهة للشباب والفئات االجتامعية ضمن املساحات التي سيتم ختصيصها هلم باملرشوع منعًا لتفتيت 

احليازات الزراعية. 
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ويف إطار حوكمة األمن الغذائي بالدول العربية وضامن استدامته نفذت الدول العربية جمموعة من املرشوعات 
واألنشطة غطت جماالت تعزيز سبل العيش واألمن الغذائي للمجتمعات، وتطوير أنظمة اإلنتاج والتسويق 
والتخزين، وتعزيز املامرسات الزراعية اجليد ومرشوعات تعزيز صمود صغار املنتجني واألرس الريفية 2021، 
هذا إىل جانب املرشوعات واألنشطة التي جيري تنفيذها بالدول العربية، اشتملت تقارير األمن الغذائي القطرية 
جمموعة من التوصيات لضامن استدامة األمن الغذائي وحوكمته. اشتملت تلك التوصيات واملقرتحات عىل 

ما ييل:
ü.تطوير النظم املزرعية والتسويقية وتوفري مستلزمات اإلنتاج بالكميات الكافية ويف املواقيت املناسبة

ü.تطوير التخزين اإلسرتاتيجي وخمزونات الطوارئ وتطوير قطاعات الزراعة املطرية

إنتاج  يف  الرأيس  والتوسع  العشوائي،  للصيد  والتصدي  السمكية  الثروات  استغالل  وترشيد  üمحاية 
حماصيل احلبوب لتحسني مناخ االستثامر جلذب االستثامر اخلاص يف الزراعة وخاصة إنتاج احلبوب 

وتقديم التسهيالت الستصالح أرايض جديدة. 

üرفع الوعي بأمهية تغيري أنامط االستهالك الغذائي بالعودة إىل استهالك احلبوب املنتجة حمليًا مثل الدخن 
والذرة الرفيعة أو خلطها مع الدقيق والقمح من أجل تقليص الدقيق والقمح املستورد.

ü.تطوير البنيات التحتية وبخاصة الطرق، واملخازن وقنوات الري

üتشجيع توطني إنتاج التقاوي وإكثار البذور وحتسني معامالت ما بعد احلصاد.

üتشجيع التوجه الستخدام مصادر الطاقة البديلة يف عملية اإلنتاج الزراعي خصوصًا الطاقة الشمسية 
وغريها من املصادر املتجددة.

üتفعيل مبادرات تسهيل حركة التبادل التجاري بني الدول واألقاليم العربية.

3-1-2 الجهود على المستوى القومي:

بإطالق  املنظمة  قامت  العريب،  الغذائي  واألمن  العربية  الزراعية  التنمية  بقضايا  واهتاممها  جلهودها  مواصلة 
مبادرة هبدف ترسيع حتقيق األمن الغذائي العريب. وقد ارتكزت املبادرة عىل الربنامج الطارئ لألمن الغذائي 
العريب ليواكب املتغريات املعارصة، ويتعامل مع املهددات واملخاطر التي تفرضها كافة األحداث التي طرأت 

خالل العقد األخري بعد إطالق الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العريب. 

األرايض  يف  املطري  القطاع  يف  التوسع  خالل  من  العريب  الغذائي  األمن  مسارات  تعزيز  الربنامج  يستهدف 
الصاحلة للزراعة غري املستغلة يف الدول العربية، وتعظيم العائد من وحديت األرض واملياه يف كٍل من القطاع 
املروي واملطري القائمني، ومن الوحدة احليوانية لقطيع الرعي. بجانب زيادة الرقعة الزراعية املروية وخفض 

العجز يف املجموعات السلعية الغذائية الرئيسية. 

أعدت  العربية  املنطقة  يف  الغذائي  األمن  أهداف  وحتقيق  الغذائي  األمن  مسارات  لتعزيز  جهودها  إطار  ويف 
املنظمة إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة )2020 - 2030( بتكييف ومواءمة اإلسرتاتيجية العربية 
للتنمية الزراعية املستدامة )2005 - 2025( وخططها وبرامج عملها السنوية وربطها بأهداف وغايات التنمية 
والغايات،  األهداف  تلك  حتقيق  عىل  األعضاء  الدول  مساعدة  إىل  تنفيذها  يؤدي  بحيث   ،2030 املستدامة 
وإحداث نقلة نوعية للقطاعات الزراعية العربية تسهم يف حتقيق تنمية زراعية عربية مستدامة وعالية اإلنتاجية 

حتقق مستوى معقول من الرفاه والرخاء لسكان الدول العربية. 
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هتدف اإلسرتاتيجية التنمية الزراعية إىل توفري إطار عمل إلدارة ومعاجلة التحديات املتعلقة بالقطاع الزراعي يف 
الدول العربية من خالل حتقيق مخسة أهداٍف إسرتاتيجية طويلة األجل وهي: 

عىل  للقضاء  والغذائية  الزراعية  النظم  يف  والتكيف  التحول  دعم   : • األول	 اهلدف 
اجلوع واحلد من الفقر. 

االيكولوجية  والنظم  الزراعية  املوارد  إدارة  حسن  عىل  املحافظة   : • الثاين	 اهلدف 
واستدامتها يف املنطقة العربية.

: تعزيز التكامل الزراعي العريب وتأطري آليات وإجراءات وسياسات  • اهلدف الثالث	
ونظم التجارة واالستثامر الزراعي العريب.

مع  التأقلم  مقدرات  ودعم  وتأهيل  العريب  الريف  وازدهار  تنمية   : • الرابع	 اهلدف 
التغريات البيئية واالقتصادية واملجتمعية ذات الصلة بالقطاع الزراعي.

: حسن إدارة ومشاركة وإتاحة املعرفة الزراعية فنيًا ومؤسسيًا لدعم  • اهلدف اخلامس	
صانعي القرار )مستودع املعرفة(.

الريفية، وزيادة مسامهة  املناطق  الرخاء والدخل وازدهار  استدامة  املعدلة يف  وتشمل خمرجات اإلسرتاتيجية 
وحتسني  الريفية  العاملة  وزيادة  احلكومية،  اإليرادات  زيادة  بجانب  اإلمجايل  املحيل  الناتج  يف  الزراعي  القطاع 
اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية. وعىل املدى املتوسط تشمل خمرجات اإلسرتاتيجية توفري قدرات برشية ومؤسسية 
مستدامة ومنظمة، واستخدام تقانات ذكية مالئمة ومستدامة عىل طول سلسلة القيمة، وتوفري بيئة أعامل زراعية 
اإلنتاج  لزيادة  البديلة  الزراعية والطاقة  للتقانات واآلالت  وانتشارًا، واستخدام أوسع  أكثر تطورًا  وصناعية 

واإلنتاجية، وتعزيز االستجابة للتغريات املناخية. 

3-1-3 نماذج إلنـجازات المنظمة في مجال المشروعات خالل العام 2021:

كام هو موضح يف جدول )3 - 1( فإن املرشوعات التي نفذهتا املنظمة خالل عام 2021 قد غطت املجاالت 
التالية: 

•التطوير التقني الزراعي. 	

•تنمية املوارد. 	

•اإلنتاج احليواين واالستزراع السمكي.  	

•التجارة الزراعية العربية البينية.  	

•مكافحة األمراض احليوانية العابرة  	
للحدود.
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جدول )3 - 1(: نامذج من مرشوعات املنظمة عام 2021 لتعزيز واستدامة األمن الغذائي
جمال اإلنتاج احليواين واالستزراع السمكي

مرشوع حتسني الكفاءة اإلنتاجية لسالالت الثروة 
احليوانية

مرشوع نقل تقانات حتسني الكفاءة التناسلية للحيوانات 
الزراعية

مرشوع االستزراع السمكي يف املياه العذبة وتنمية 
املصايد البحرية

مرشوع تطوير وتنمية الغابات واملراعي

املرشوع اإلقليمي لرصد ومكافحة األمراض احليوانية 
العابرة للحدود

مرشوع دعم القدرات يف جمال التغذية احليوانّية وتصنيع 
األعالف 

جمال تنمية املوارد 
مرشوع الرتابط بني املياه والزراعة والطاقة NEXUSمرشوع تنمية املوارد املائية وحصادها

مرشوع دعم اجلهود العربية يف متابعة وتنفيذ 
االتفاقيات الدولية يف جمال البيئة

مرشوع األنظمة البيئية السليمة لتنمية املراعي يف مجهورية 
مرص العربية

مرشوع تطوير املجتمعات الريفية وتنمية املوارد البيئية 
يف اململكة العربية السعودية

مرشوع تعزيز مرونة واستدامة القطاع الزراعي يف الوطن 
العريب

جمال السياسات والتجارة واالستثامر 
مرشوع حتسني بيئة ومناخ االستثامر الزراعي وحتديد 

الفرص االستثامرية املتاحة
مرشوع تطوير نظم سالمة األغذية وتسهيل التجارة 

البينية للدول العربية
مرشوع تطوير وحتسني السياسات الزراعيةمرشوع سالسل القيمة للمنتجات الزراعية

جمال اإلحصاء الزراعي، التطوير التقني الزراعي والتدريب
املرشوع العريب لتطوير املعلومات واإلحصاءات 

مرشوع تنسيق إجراءات الصحة والصحة النباتيةالزراعية والسمكية

مرشوع حتديث وتطوير قواعد البيانات واملعلومات 
الربنامج العريب لتطوير ريادة األعامل الزراعيةواالتصاالت

مرشوع املواصفات االسرتشادية للمنتجات الزراعية مرشوع تطوير التصنيع الغذائي يف الريف العريب
والسمكية

مرشوع تدريب خرباء املنظمة العربية للتنمية الزراعية الربنامج العريب للتدريب الزراعي والسمكي
)3PA( عىل

مرشوع التدريب عىل رأس العمل حول برجمة سبل مرشوع دعم نشاطات املرأة يف املجاالت املدرة للدخل
CBPP العيش املوسمية والتخطيط التشاركي املجتمعي

الشبكات العربية

مرشوع الشبكة العربية لتعزيز دور املرأة يف املجتمعات مرشوع الشبكة العربية للمعلومات التسويقية الزراعية
الريفية والبدوية والساحلية

مرشوع الشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية مرشوع الشبكة العربية للنهوض برتبية نحل العسل
مرشوع الشبكة العربية للموارد الوراثية حليوانات 

مرشوع الشبكة العربية لرتبية األحياء املائيةالغذاء والزراعة

مرشوع الشبكة العربية لإلدارة املستدامة للموارد 
الرعوية
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