
المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

AOAD

ملخص موجز
م 2017لتقرير أوضاع األمن الغذائي العربي



األمنأوضاعفييجابيةاالالتطوراتالتقريرائجنتبينت❑

مقارنةم2017عامفيالعربيبالوطنوالتغذيةالغذائي

:الماضيةباألعوام

:راجعالتنحوالرئيسيةءالغذاسلعفيفجوةالقيمةإتجهت❑

-2009)الفترةمتوسطلدوالرمليار(39.29)نحوكانت❑

.(م2015
م2016عامفيدوالرمليار(34.50)بلغت❑

,م2017عامفيدوالرمليار(33.59)نحوإلىتراجعت❑



:السلعيةالمجموعاتمستوىعلىالفجوةيعتوز❑

.(%50.93)لحبوبامجموعة▪

.(%18.13)اللحوممجموعة▪

.(%9.46)ومنتجاتهااأللبان▪

.(%8.73)النباتيةالزيوت▪

.(%7.38)المكررالسكر▪

.(%0.86)األسماك▪
.(%0.24)البيض▪

.



ام للعأهم الدول العربية المساهمة في قيمة الفجوة الغذائية 
م2017



م 2017و  2016باين عاامي نتاا  الزراعاي تطورات اإل

:
.%(6.4)د إنتا   الحبوب  بنحو از▪

بنحاو ر بنسب تقادلذرة الرفيعة، والشعير، والقمح  اإنتا  زاد ▪

. على التوالي %( 35.27%(  )9.32)و%( 5.5)

هكتااار / طاان( 1.6)المقاادرة بنحااو تعتباار إنتاجيااة الحبااوب ▪

ا مقارنااااة بالمسااااتوى العااااالمي متدنيااااة  / طاااان( 3.8)إ نساااابيا
.هكتار



م2017م2016السلع
45.0647.96مجموعة الحبوب

21.8623.08القمح
3.653.99الشعير

8.718.48الذرة الشامية

5.835.72األرز
4.826.52الذرة الرفيعة والدخن

-2016تطور إنتا  مجموعة الحبوب في الوطن العربي 
م2017

(مليون طن)

م2018، (37)المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، المجلد : المصدر



المزروعةالمساحةحيثمناألولىالمرتبةالقمحيحتل❑

اإلنتاجإجماليمن(%48)نحوإنتاجهمثليفيما،(30%)

.الحبوبمنالعربي

طن(2.64)بنحوالعربيالوطنفيالقمحإنتاجيةقدرت❑

(3.41)بنحوالمقدرةالعالميةاإلنتاجيةمنأقلوهيللهكتار،
.للهكتارطن



مليكون ( 5.4)بلغ إنتاج الوطن العربي من السككر المككرر نحكو ❑

.طن

بنحككو تفككوإ إنتاجيككة قصككب السكككر فككي الككوطن العربككي المقككدرة❑

هكتككككار نظيرتهككككا علكككى المسككككتو  العككككالمي بنحككككو/ طنكككا  ( 87)

(23.1)%.

درة تعككادل إنتاجيككة الرككمندر السكككري فككي الككوطن العربككي المقكك❑

.  من نظيرتها العالمية%( 87.6)هكتار نحو / طنا  ( 53)بنحو 



.مليون طن( 2.41)بلغ إنتاج الزيوت النباتية ❑

نحكككوة بإنتاجيكككة البكككذور الزيتيكككة فكككي الزراعكككات المطريكككتقكككدرت❑

.طن للهكتار ( 0.772)

.طن للهكتار ( 2.29)يقدر المتوسط العالمي بنحو ❑



( 13.6)إنخفض إنتكاج البطكاطف فكي الكوطن العربكي إلكى نحكو ❑

مليكون طكن ( 13.8)م، مقارنة بنحو 2017مليون طن في عام 

، ويعز  ذلك إلى إنخفاض المسكاحة المزروعكة 2016في عام 

.بإقليمي المغرب العربي واإلقليم األوسط 

الميككا  تزيككد إنتاجيككة البطككاطف فككي الككوطن العربككي عككن مثليتهككا ع❑

طكككن للهكتكككار فكككي ( 26.2)، حيكككث بلغكككت  %(33.81)بنسكككبة 

.طن للهكتار عالميا  ( 19.58)الوطن العربي مقارنة بنحو 



مقارنكة %( 3.4)إرتفع إنتاج الوطن العربكي مكن الخضكر بنحكو ❑

م 2017مليكون طكن عكام (59.6)بلكغ نحكو حيثم  2016بعام 

.م2016مليون طن عام ( 57.8) مقارنة بنحو 

م مقارنكة 2017مليون طكن عكام ( 37.1)بلغ إنتاج الفاكهة نحو ❑

%( . 18.3)مليون طن، تمثل التمور فيها نحو ( 35.0)بنحو 



ةرنمقااالسماك إنتاج الوطن العربي من اللحوم واأللبان و
(مليون طن)م2017بالعالم لعام 

العالمالوطن العربيالسلعة
العالم / الوطن العربي
(%)

5.2284.006.21اللحوم الحمراء

4.56118.23.86اللحوم البيضاء

28.00883.53.17األلبان ومنتجاتها

6.70174.03.85األسماك 

ام فاي عاالمقادرال يتناسب حجم اإلنتاا  العرباي مان اللحاوم الحماراء ماع أعاداد القطياع 

.مليون رأس350بنحو 2017



قيمة الصادرات  والواردات الكلية والزراعية والغذائية
(مليار  دوالر)

م2017البيان

735.93الصادرات الكلية
35.65الصادرات الزراعية
27.22الصادرات الغذائية

13.86الصادرات الغذائية العربية البينية
692.90الواردات الكلية
101.60الواردات الزراعية
91.28الواردات الغذائية

16.99البينيةالعربيةالواردات الغذائية 



عامفيدوالرمليار(27.22)نحوالزراعيةالصادراتقيمةبلغت❑

.م2017

الصادراتمن(%76.4)حواليالغذائيةالصادراتنسبةركلت❑

.الزراعية

.الزراعيةالوارداتمن(%89.8)نحوالغذائيةالوارداتركلت❑

(40.26)نحوم2017عامفيالنباتيةالغذائيةالسلعوارداتقيمةبلغت❑

منها،(%48.9)نحوالحبوبوارداتركلتدوالر،مليار



)%(ية معدالت االكتفاء الذاتي من مجموعات السلع الغذائية الرئيس❑

م2017المجموعات السلعية❑
 36.9مجموعة الحبوب ❑
 35.7(مكرر)السكر❑

جملككككككككككة الزيككككككككككوت ❑
والرحوم

31.4 

 37.8جملة البقوليات❑
 70.0لحوم  بيضاء❑
 77.7األلبان ومنتجاتها❑
 86.0لحوم حمراء❑
 99.2جملة الفاكهة ❑
 114.9التمور❑
 92.0بيض المائدة❑
 98.2البطاطف❑
 98.4جملة الخضر❑
 104.0األسماك❑



ركرا جزيل  


