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 مؤشرات التنمية المستدامةل طرية وإقليميةقمالمح 

  في منطقة االسكوالقطاعات مختارة
 

  قطاع الزراعة والتنمية الريفية) ٤(
  

   مقدمة 
  

 
لعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية و يولي العالم اليوم اهتماماً بالغاً بمسيرة تحقيق التنمية المستدامة، مما يستلزم ضرورة ا

إدارتها في خدمة التنمية، تغير انماط االنتاج واالستهالك غير المستدام والحد من تلوث البيئة باالضافة الى الحد من الفقر عن طريق 
اركة في الموارد الطبيعية، تحسين مستويات المعيشة وإيجاد فرص عمل متزايدة على ان يراعى في كل ذلك حق األجيال القادمة بالمش

  .خاصة المياه والطاقة واألراضي 
 

 على أهمية تطوير مؤشرات (CSD)وفي ضوء ما تقدم فقد اكدت خطة عمل جوهانسبرج وقرارات دورات لجنة التنمية المستدامة 
األهداف من الهدف السابع  أكدكما  ، القرار في تبني سياسات تضمن تحقيق التنمية المستدامةصانعية للتنمية المستدامة من أجل مساعد

وضعت لجنة التنمية و في اطار ذلك فقد . أهمية تحقيق االستدامة البيئية وتكوين قاعدة بيانات ألهم مؤشراتهاعلى اإلنمائية لأللفية 
استكمال بالدول إلقليمية وكما قامت المنظمات اية المستدامة، مللتن"  مؤشرا٥٨ ، قائمة من ٢٠٠١  العاممم المتحدة فيالمستدامة في األ

 .  واالقليميةتطوير هذه المؤشرات لتتماشى مع األولويات الوطنية
  

 المختلفـة   مجاالتالمتنوعة في   بتضمين برامجها أنشطة ودراسات     ) اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا       وقد عنيت 
 وذلك دعمـاً لجهـود الـدول        بيئة والقطاعات اإلنتاجية،   ال مياه، ال طاقة،عات ال وعلى االخص في قطا   التنمية المستدامة   ذات الصلة بتحقيق    

 قدراتها لتحديث قواعـد البيانـات       ومساندة الدول االعضاء في بناء    ،   وتطويرها السياسات المتصلة بالتنمية المستدامة   ياغة  صاالعضاء في   
  . ذات الصلةنمية المستدامةالت تطوير مؤشراتمع ذلك و ، بما يناسب ظروف بلدان المنطقةالالزمة

  
، البيئـة )٣(،  الميـاه )٢(،  الطاقـة )١: ( ما تقدم، أعدت االسكوا هذه المجموعة من الكتيبات للقطاعـات السـت التاليـة              طارإوفي  

 كـل    وفـي  سكوا عموماً  في منطقة اإل   ، مؤشرات التنمية المستدامة    حيث تتناول كل منها    التكنولوجيا)٦(و،  القطاع الخاص )٥(،  الزراعة)٤(
لمؤشـرات التنميـة    لمحات قطريـة واقليميـة      يتضمن كل كتيب عرضاً ل    و.  خصوصاً سكواعضاء في اإل  ألادولة من الدول الثالث عشرة      

ولويـات الوطنيـة واالقليميـة وتنـاول بعـض          تم اختيار المؤشرات وتصنيفها بحيث تأخذ باالعتبار األ       وقد   .المستدامة في القطاع المعني   
ـ    ألاالهداف االنمائية ل   لجنة التنمية المستدامة، وبعض مؤشرات الهدف السابع من          قائمة المؤشرات الواردة في    الطاقـة   اتلفية فـي قطاع

  .والزراعة والموارد المائية والبيئة
  
لـم تقتصـر    و. و لسنوات متقاربـة   أ ،توافرهاوفق   ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠رسوم بيانية للسنوات    ورضت المؤشرات على شكل جداول      عو

ولوية والمتعلقة بالمؤشرات المذكورة في البلد      وانب الرقمية فحسب، بل سلطّت الضوء على أهم القضايا والسياسات ذات األ           المالمح على الج  
حصاء، والوزارات المعنيـة بالقطاعـات المختلفـة،        اء البيانات والمؤشرات من مصادر رسمية كمنشورات مكاتب اإل        يفوقد تم است  . المعني

فضالً عن الوثائق والمنشورات ذات الصلة التي   ليمية ودولية   إق المتحدة المختلفة، أو القواعد الخاصة بمنظمات        مم األ اتوقواعد بيانات منظم  
  .اصدرتها االسكوا

  
 البلدان،  مختلفبين و المختلفة داخل البلد الواحد  التفاوت في توفر المعلومات بين القطاعات البيانات الواردة في هذة الكتيبات مدىظهروت
ما زالت بحاجة الى البيئة والقطاع الخاص ليست متوفرة بالقدر الكافي وبحصائية والمؤشرات المتعلقة البيانات اإلسبيل المثال فإن على ف

 الضعف والقوة في وعوامل صورة عن الوضع الراهن  هذه الكتيباتعكسوت.التطوير بينما مؤشرات قطاعي الطاقة والمياه اكثر توفراً
، ومدى الحاجة الى العمل على تطوير دعم توافر هذه المؤشرات دعماً لخطط سكوامنطقة اإلفي دول ية المستدامة التنمتوافر مؤشرات 

.لتنمية
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راضـي   المتعلقة بمـوارد األ مؤشرات التنمية المستدامة في قطاع الزراعة والتنمية الريفية في منطقة اإلسكوا ويعرض هذا الكتيب

، FAOغذيـة الزراعيـة     كما تم تعريفها من قبل منظمة األ      ،  أراضي المراعي والمحاصيل الدائمة   أي   (يةراضي الزراع المساحة الكلية لأل  
تعطي بيانات  و. يهما قابل للتطبيق  بحسب أ راضي الزراعية   و األ أراضي  مجموع األ ب  مع نسبها المئوية مقارنةً    ) األخرى راضي المروية واأل

مجمـوع السـكان    ب  ونسبهم المئوية الخاصة مقارنةً    مالة في هذا المجال    الزراعيين والع  ومؤشرات السكان والعمالة فكرة عامة عن السكان      
نتاج المحاصيل وخاصة استخدام اآلليات     إاستعمال المدخالت في    فهي تُظِهر   بيانات ومؤشرات معدالت االنتاج     أما بالنسبة ل  . لةم العا ىوالقو
فكرة عـن مجمـوع     أن تُعطي   نتاج الزراعي    بيانات ومؤشرات اإل    ومن شأن  .عيةراضي الزرا قة لكل وحدة من األ    سب المطب سمدة والنِ واأل
 بيانات ومؤشرات الحسابات الزراعيـة      تقدم اً،وأخير. نتاج الحبوب واالكتفاء الذاتي للحبوب    إمجموع  ونتاج الغذاء للفرد     وإ نتاج الزراعي اإل

  .وكل ما يتعلّق بها من استيراد وتصدير، والتجارة الزراعية  الناتج المحلي والمعروفة أيضاً بإجمالييم المضافة في الزراعةعن الِق" ملخصا
  

علـى  البيانـات   لت  كِمقد استُ و. م لمتابعة تطورها عبر العقد المنصر     ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠،  ١٩٩٠عوام  هذه البيانات والمؤشرات لأل   نقدم  
راضي، توزيع السكان والعمالة وتنوع االنتاج الزراعيأل استخدام ا حولين المحلي واالقليمي عبر سلسلة من الرسوم البيانيةالمستوي. 
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نسبة التغير السنوي على مستوى اإلنتاج الزراعي في بلدان مختارة 2004-1995
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  قطاع الزراعة والتنمية الريفية– اإلسكوامنطقة مالمح إقليمية ل

  

 

راضي الصالحة فة باألراضي الزراعية المعرَّتمثل األ        
راضي من مساحة األفقط % ٤للزراعة والزراعات الدائمة ما يقارب 

 اٍض على أنها أرراضيمن األ% ١٠ف صنَّتُو. سكوا اإل منطقةفي
راضي فغالبيتها  حرجية أما باقي األراٍضأغابات و% ١ وللرعي

بعضها الذي قد صحراء غير مناسبة لالستخدام الزراعي ما عدا 
راضي ن ما يقارب نصف األأكما . جزاء في بعض األكمراٍعيستخدم 
"  في مصر التي تعتمد تقريبا هذه األراضي ومعظم مرويالمزروعة

راضي الزراعية تتواجد أغلب األو. نتاج المحاصيل الري إلعلى" كليا
في بعض المراكز الزراعية الرئيسة والمنتشرة في المرتفعات 

راضي في األإال أن . واحاتوالالوديان النهرية ووالسهول الساحلية 
  .لى التدهورإمعرضة بشكل كبير تبدو هذه المراكز 

ليون نسمة، ما يقارب  م١٨٠يبلغ التعداد السكاني حوالي         
منهم مباشرة % ٢٥ويعتمد منهم يعيشون في مناطق ريفية،% ٤٤

 ن نسبةَإ". سنويا% ٢،٥على الزراعة ويبلغ معدل نمو السكان نحو 
راضي الزراعية الى تناقص األ"  فعالتالنمو السكاني السريع قد أد

.  هكتار عبر العقدين المنصرمين٠,١٢ إلى ٠,٢٠ للفرد الواحد من
مد ساهمت الهجرة الريفية في الحد من هذا التناقص على األقد و

 ستعيق سيادة االنتاج الزراعي لية العا النموالقصير ولكن نسبة
  .ين نسبة الخطورة ونسبة المدخالت المحدودتَيالتقليدي ذ
فترة راحة قصيرة (زيادة كثافة الحصاد وعلى الرغم من         

بسبب (وزيادة المحاصيل ) ى الريرض، وزراعات متعددة تعود اللأل
وكذلك تكنولوجيات تحسين  البذور المحسنةوسمدة زيادة استخدام األ

 ١٣٠سمدة والذي يقارب  لألاالستخدام الزائدإال أن  )لالمحاصي
 من أعلى النسب المستخدمة في العالم ويمكن أن  يعتَبرهكتار/كغم

  . استخدام االسمدةدتحديب وِجي ممايتسبب بأضرار بالغة للبيئة الهشة 
 ببطء ولكن  على المستوى االقليميازداد االنتاج الزراعي        

بخطوات ثابتة عبر العقد المنصرم على الرغم من التقلبات السنوية 
وتعود هذه  .المناخية القاسيةللظروف  على مستوى القطر ونتيجةً

 في اصةً في معظم البلدان وخ الوافرلحبوبالى حصاد إالنتائج الجيدة 
 مثل العراق ما في بعض الدولأ ،تاجاًإنكثر مصر، البلد األ

 فالحالة ليست بهذه الجودة حيث اقترن ،راضي الفلسطينية المحتلةواأل
 أدى الى األمر الذيبنقص المدخالت الزراعية، توفّر األمن عدم 

 .انخفاض مستوى االنتاج

من القيمة المضافة في % ١٠تشكل الزراعة أقل من     
لى هيمنة القطاعات إالمنطقة، ويعود السبب لهذا بصورة رئيسة 

تعتبر الصادرات الزراعية منخفضة و. خرى وخاصة صناعة النفطاأل
من  % ١٥حوالي ( باالستيراد الذي يشكل نسبة كبيرة مقارنةً" جدا

صافي تجارة إذ يبلغ على سبيل المثال  ،استيراد البضاعة الكلي
وهذا يعني بان المنطقة تعتمد على )  %٤٥الحبوب لنسبة االستهالك 

مما يؤدي . تاج المحلي والطلبنسد الفجوة بين االلسواق الخارجية األ
 على سبيل المثال بالدول الى العجز في التجارة الزراعية مقارنةً

 .خرى والتي لديها معدل تجارة زراعية متوازنالنامية األ
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 )لف هكتارأ(المساحة الكلية لألراضي   ٤٨٢،٢٠٧ ٤٨٢،٢٠٧ ٤٨٢،٢٠٧ ٤٨٢،٢٠٧

 )لف هكتارأ(األراضي الزراعية   ٦٣،٥٨٦ ٧٦،٤٠٤ ٨٠،١٦٣ ٨٠،٢٨٦ ٨٠،٢٨٦
   (%)سبة األراضي الزراعية من المساحة الكليةن  ١٣ ١٦ ١٧ ١٧ ١٧

 )لف هكتارأ(األراضي المروية   ٩،١١٦ ١٠،٥١٤ ١٠،٦١٧ ١٠،٧٤٥ ١٠،٧٤٥
   (%)نسبة األراضي المروية من األراضي الزراعية  ١٤ ١٤ ١٣ ١٣ ١٣

 السكان والعمالة
 )لفأ(ن والسكان الزراعي  ٤٤٠٢٣ ٤٥٤٨٢ ٤٥٥٠٠ ٤٥٥١٥ ٤٥٥٢٨

   (%)سكانل السكان الزراعيين من إجمالي عدد لسبةن  ٣٤ ٢٧ ٢٦ ٢٦ ٢٥
 )لفأ(العمالة الزراعية   ١٣،٢٥٩ ١٤،٨٢٩ ١٤،٩٤٣ ١٥،٠٥٦ ١٥،١٧٠

   (%)نسبة العمالة الزراعية من العمالة االجمالية  ٣٢ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٤
 وسائل االنتاج
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 )لفأ(عدد الجرارات الزراعية 

 )لف هكتارألكل (ة عدد الجرارات الزراعي  ٩ ١٣ ١٣ ١٣ ١٤
 )لف طنأ(سمدة األ  ٢،٠٤٨ ٢،٧٧٦ ٢،٧٧٦ ٢،٧٤٥ ٢٨٢٦
 )كغ بالهكتار(سمدة األ  ١٠٢ ١٢٩ ١٢٩ ١٢٦ ١٣٠

 إلنتاج الزراعيا
 ١اإلنتاج الزراعي  ١٠٤ ١١٦ ١٣١ ١٣٤ ١٢٠

 ٢اإلنتاج الغذائي للفرد  --- --- --- --- ---
 )الف طن(حبوب إنتاج ال  ٢٤،٧٣٢ ٢٧،٥٦١ ٣١،٣٠٢ ٣١،٩١٧ ٢٨،٦٤١

 (%)االكتفاء الذاتي من الحبوب   ٥٤ ٥١ ٥٨ ٥٧ ٥٤
 الحسابات الزراعية

 )كيمليون دوالر أمر(المحلي الزراعي الناتج   ٢٤،٨٣١ ٣٥،٢٥١ ٣٧،٨٨٤ ٣٨،٧٤٧ ٣٧،٧٧٨
(%) حصة الناتج المحلي الزراعي من الناتج المحلي اإلجمالي  ٩ ٩ ٩ ٨ ٨

 )كيريدوالر أم( الزراعي للفرد الناتج  ٢٢٣ ٢٣٨ ٢٢٥ ٢٢٤ ٢١٣
 )كيريمليون دوالر أم(الصادرات الزراعية   ٢،٧٢٠ ٣،٤٨٥ ٤،٠٥٦ ٤،٩٦٤ ٤،٢١٣

   (%)نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات  ٣ ٢ ٢ ٢ ٢
 )كيريمليون دوالر أم(الواردات الزراعية   ١٥١٧٦ ٢٠٥٦٢ ٢٠٠٨٤ ٢٠٩٤٥ ٢٠١٣٣

   (%)اردات الزراعية من إجمالي الوارداتنسبة الو  ٢١ ١٦ ١٥ ١٥ ١٥
  (%)نسبة الصادرات على الواردات   ١٨ ١٧ ٢٠ ٢٤ ٢١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
١٠٠=١٩٩١-١٩٨٩:الرقم القياسي ١  
١٠٠=١٩٩١-١٩٨٩:الرقم القياسي ٢  

السكان والعمالة

٠%

٢٥%

٥٠%

٧٥%

١٠٠%

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣ العالم ٢٠٠٣

العمالة الزراعية السكان الزراعيين سكان الريف سكان المدن

استخدامات االراضي

ــات ــ غاب
%١

المحاصيل الدائمة
%١

األراضي المتبقية
%٨٢

األراضي المنتجة
%١٨

المحاصيل السنوية
%٤

المراعي
%١٢

 الغابات
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االنتاج الزراعي والغذائي

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣

مؤشرات االنتاج

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

نسبة االآتفاء الذاتي

الزراعة االنتاج الغذائي للفرد
المحاصيل الماشية
االآتفاء الذاتي من الحبوب االآتفاء الذاتي من اللحوم

   قطاع الزراعة والتنمية الريفية– مملكة األردنية الهاشميةلل مالمح قطرية

  
  ٢٠٠٣ ١٩٩٠٢٠٠٠ 

 راضيموارد األ
 ٨،٨٩٣ ٨،٨٩٣ ٨،٨٩٣  )لف هكتارأ(المساحة الكلية لألراضي 

 ٤٠٧ ٣٩٠ ٣٦٢  )لف هكتارأ(األراضي الزراعية 
 ٥ ٤ ٤  (%) الكلّية نسبة األراضي الزراعية من المساحة

 ٧٥ ٧٥ ٦٣  )لف هكتارأ(األراضي المروية 
 ٣٥ ٣٧ ٣٧  (%) نسبة األراضي المروية من األراضي الزراعية

ردن راضي في األاألتعتبر أغلب 
راضي المزروعة هي قاحلة واأل

راضي المرتفعة المروية بمياه األ
راضي المروية في مطار واألاأل

لى الجانب إردن والتي تمتد وادي األ
  . الغربي من البالد

 السكان والعمالة
 ٥٧٠ ٥٧٤ ٤٩١  )لفأ(ن والسكان الزراعي

 ١٠ ١١ ١٥   (%)نسبة السكان الزراعيين من العدد اإلجمالي للسكان 
 ١٩٤ ١٨٨ ١٢٣  )لفأ(العمالة الزراعية 

 ١٠ ١١ ١٥   (%)نسبة العمالة الزراعية من العمالة االجمالية 

خففت الهجرة الريفية من أهمية 
العمالة لدى ب  ما يتعلقالقطاع في

المواطنين ولكنها ما زالت تشغل 
 .آالف المهاجرين

 وسائل االنتاج
 ٥،٧٧٠ ٥،٧٣٢ ٦،١٠٠  )لفأ(عدد الجرارات الزراعية 
 ١٤ ١٤ ١٦  )لف هكتارألكل (عدد الجرارات الزراعية 

 ٣٤ ٢١ ١٧  )لف طنأ(سمدة األ
 ٨٤ ٥٢ ٤٤  )كغ بالهكتار(سمدة األ

 ل ذات القيمةمحاصيالزراعة أدت 
 نتاٍجإلى إردن العالية في وادي األ

راضي نتاج حبوب األإ بأعلى مقارنةً
 .مطارالمرتفعة المروية باأل

 اإلنتاج الزراعي
 ١٣٣ ١١١ ٨٤  اإلنتاج الزراعي

 ١٢٢ ١١١ ١٢٨  اإلنتاج الغذائي للفرد
 ٨٠ ٥٧ ١٢٩  )ف طنأل(إنتاج الحبوب 

 ٥ ٤ ٩  (%)االكتفاء الذاتي من الحبوب 

على "  سلبا العاليةلجفاف اسبةثر نتؤ
أما المحاصيل . ي المرتفعةراضاأل

 الزيتونو الشعيرو الرئيسة فهي القمح
 .الفواكه والخضارو البقولو

 الحسابات الزراعية
 --- ٢٥٠ ٣٢٢  )كيريمليون دوالر أم(الناتج المحلي الزراعي 

 --- ٣ ٧   (%)إجمالي الناتج المحليحصة الناتج المحلي الزراعي من 
 --- ٥٠ ١١٩  )كيريدوالر أم(الناتج الزراعي للفرد 
 ٤٤٠ ٢٩٤ ١١١  )كيريمليون دوالر أم(الصادرات الزراعية 

 ١٥ ١٦ ١٠   (%)نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات
 ١،٠٢٠ ٨٤٠ ٧٢٣  )كيريمليون دوالر أم(الواردات الزراعية 

 ١٧ ١٩ ٢٨   (%)نسبة الواردات الزراعية من إجمالي الواردات
 ٤٣ ٣٥ ١٥  (%)ت نسبة الصادرات على الواردا

إجمالي من % ٣ساهمت الزراعة  ب
 ٢٠٠٢ العام  فيالناتج المحلي

راعي وانخفض الناتج المحلي الز
  ٢٠٠٠ و١٩٩٠بين " سنويا% ٢,٥ب
% ٥،٥بالنمو بنسبة " كنه بدأ مجدداول

المحاصيل و .٢٠٠٠منذ العام " سنويا
 الفواكهو ارالنقدية هي الخض

، نواع المختلفة من البندق والجوزاألو
يرادات إمن % ٦،٧ بلغت قيمتها وقد

 .٢٠٠٣التصدير في 
 
 
 

السكان والعمالة

٠%

٢٥%

٥٠%

٧٥%

١٠٠%

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣ اإلسكوا ٢٠٠٣

العمالة الزراعية السكان الزراعيين سكان الريف سكان المدن

استخدامات االراضي

المراعي
%١>

المحاصيل 
السنوية
%٣

األراضي المنتجة
%٥

األراضي المتبقية
%٩٥

المحاصيل الدائمة
%١

ــات ــ غاب
%١

 غا
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االنتاج الزراعي والغذائي

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣
مؤشرات االنتاج

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

نسبة االآتفاء الذاتي

الزراعة االنتاج الغذائي للفرد
المحاصيل الماشية
االآتفاء الذاتي من الحبوب االآتفاء الذاتي من اللحوم

   قطاع الزراعة والتنمية الريفية– المتحدةارات العربية مالمح قطرية لإلم
  

 ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣  
 راضيموارد األ

٨،٣٦٠ ٨،٣٦٠ ٨،٣٦٠ )ف هكتارأل(لكلية لألراضي المساحة ا
٩٨ ٢٨١ ٤٥ )لف هكتارأ(األراضي الزراعية 
١ ٣ ١    (%)نسبة األراضي الزراعية من المساحة الكلية
٦٨ ٧٦ ٤٥ )لف هكتارأ(األراضي المروية 

من  % ٣القابلة للزراعة راضي تمثل األ
راضي، وما زال عنصر مساحة األ

ن معدل ألمياه عنصراًُ مقيداً بالرغم من ا
استهالك المياه بالنسبة للشخص الواحد 

٦٩ ٢٧ .يعتبر أحد أعلى النسب في العالم ١٠٠    (%)نسبة األراضي المروية من األراضي الزراعية
 السكان والعمالة

١٣٧ ١٢٦ ١٥٩ )لفأ(ن والسكان الزراعي
٥ ٤ ٨   (%)نسبة السكان الزراعيين من العدد اإلجمالي للسكان
٧٥ ٦٩ ٨٤ )فأل(العمالة الزراعية 

بين عدد العاملين في هذا القطاع د تزاي
 ولكنه تناقص منذ ذلك ١٩٩٠ و١٩٨٠
  .الحين

 ٥ ٤ ٨    (%)نسبة العمالة الزراعية من العمالة االجمالية
 وسائل االنتاج

٢٧١ ٣٨٠ ١٧٠ )لفأ(عدد الجرارات الزراعية 
٣ ١ ٥ )ف هكتارألكل ا(عدد الجرارات الزراعية 
٣٢ ٣٥ ٤ )ف طنأل(سمدة األ

سمدة ومبيدات البذور واأليتم دعم 
من قيمتها % ٥٠الحشرات بنسبة 

االختراعات من كما يتم دعم صلية، األ
٣٨٦ ١٣٢ .بحاثقبل مراكز األ ١٠٦ )كغ بالهكتار(سمدة األ

 اإلنتاج الزراعي
١٤٢ ٥٦ ٢١ اإلنتاج الزراعي
١٤٢ ٥٣ ٢٩ اإلنتاج الغذائي للفرد
٠ ٠ ٣ )الف طن(إنتاج الحبوب 

 التمور من المحاصيل الرئيسة تتشكّل
 الطماطمو السبانخكوالخضار 

في " ذاتياالبلد كتفي كما ي. )الملفوفو
  .بعض الخضار الشتوية

 
٠ ٠ ١ (%)االكتفاء الذاتي من الحبوب 

 الحسابات الزراعية
--- ٩٣٠ ١،٢٢٦ )كيريمليون دوالر أم(عي الناتج المحلي الزرا
--- ٣ ٣ (%) اإلجمالي حصة الناتج المحلي الزراعي من الناتج المحلي 

--- ٣٣٠ ٦٠٣  )ركييدوالر أم(الناتج الزراعي للفرد 
٨٢٣ ١،٠١١ ٦٦٧ )كيريمليون دوالر أم(الصادرات الزراعية 

--- ٢ ٣    (%)نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات
٢،٧٠٠ ٣،٨٩٥ ١،٦٩٣ )كيريمليون دوالر أم(الواردات الزراعية 

--- ٨ ١٥    (%)نسبة الواردات الزراعية من إجمالي الواردات

من  % ٣تمثل مشاركة هذا القطاع 
نتاج إ، ويلبي الناتج المحليإجمالي 

غذية المحلي ما يقارب ربع الحاجة األ
 فيمن الطلب، ولكن البلد يعتبر مكت

البيض و في خضار السلطة" ذاتيا
  .والدواجن

 

٣٠ ٢٦ ٣٩   (%)نسبة الصادرات على الواردات

السكان والعمالة

٠%

٢٥%

٥٠%

٧٥%

١٠٠%

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣ اإلسكوا ٢٠٠٣

العمالة الزراعية السكان الزراعيين سكان الريف سكان المدن
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األراضي المنتجة
%٣

األراضي المتبقية
%٩٧

المحاصيل الدائمة
%٢

ــات ــ غاب
%١>
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استخدامات االراضي

ــات ــ غاب
المحاصيل الدائمة<١%

%٦
األراضي المتبقية

%٩١

األراضي المنتجة
%٩

المحاصيل 
السنوية
%٣ المراعي

%١>

السكان والعمالة

٠%

٢٥%

٥٠%

٧٥%

١٠٠%

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣ اإلسكوا ٢٠٠٣

العمالة الزراعية السكان الزراعيين سكان الريف سكان المدن

االنتاج الزراعي والغذائي

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣
اج  مؤشرات االنت

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠
١٠٠

نسبة االآتفاء 
الذاتي

الزراعة االنتاج الغذائي للفرد
المحاصيل الماشية
االآتفاء الذاتي من الحبوب االآتفاء الذاتي من اللحوم

   قطاع الزراعة والتنمية الريفية– مملكة البحرينمالمح قطرية ل

  
  ٢٠٠٣ ١٩٩٠٢٠٠٠ 

 راضيموارد األ
 ٧١ ٧١ ٦٩ )لف هكتارأ( الكلية لألراضي المساحة

 ٦ ٦ ٦ )ف هكتارأل(األراضي الزراعية 
 ٩ ٩ ٩  %)(نسبة األراضي الزراعية من المساحة الكلية 

 ٤ ٤ ٢ )لف هكتارأ(األراضي المروية 
 ٣٣٦٦٦٦  (%)ة راضي المروية من األراضي الزراعينسبة األ

تنحصر الزراعة على االمتداد 
الساحلي للجزيرة حيث يتوفر الري، 

ناتجة عن ملوحة ولكن هناك مشاكل 
دارة المياه إلى عدم إالتربة وهي تعود 

  .بشكل جيد
 السكان والعمالة

 ٧ ٧ ١٠ )لفأ(ن والسكان الزراعي
 ١ ١ ٢   (%)نسبة السكان الزراعيين من إجمالي عدد للسكان  

 ٣ ٣ ٤ )لفأ(العمالة الزراعية 
 ٢١١   (%)نسبة العمالة الزراعية من العمالة االجمالية

على خارج قطاع جر األاستقطب األ
الزراعة العمال الزراعيين من ضمنهم 

على " الكوادر الفنية مما أثر سلبا
 .نتاجاال

 وسائل االنتاج
 ١٥ ١٤ ٨ )لفأ(عدد الجرارات الزراعية 
 ٣ ٣ ٢ )لف هكتارألكل (عدد الجرارات الزراعية 

 ٠,١ ٠,٦ ٠,٥ )لف طنأ(سمدة األ
 ١٢٠١٢٠١٧ )كغ بالهكتار(سمدة األ

 تزويد المزارعين بمبيدات الحشراتتم 
ور ومعدات الصيد ذالبو االسمدةو

عادة الحياة الى هذا إالمدعومة بهدف 
 .القطاع

 اإلنتاج الزراعي
 ٩٠ ٩٨ ٩٠ اإلنتاج الزراعي

 ٨٤ ٩٨ ١٢٤ اإلنتاج الغذائي للفرد
 --- --- --- )لف طنأ(إنتاج الحبوب 

 ٠٠٠ (%)االكتفاء الذاتي من الحبوب 

على االنتاج " اجابإيأثر الدعم 
 هم االنتاج التمورأيتضمن و. الزراعي

البيض  والسمك والخضار والفواكهو
 .والحليب

 الحسابات الزراعية
 --- ٥٧ ٥١ )كيمليون دوالر أمر(المحلي الزراعي الناتج 

 --- ٠,٨ ٠,٩ (%) الناتج المحليإجمالي حصة الناتج المحلي الزراعي من 
 --- ٨٤ ١٠٣  )كيريدوالر أم(الناتج الزراعي للفرد 
 ٥٤ ٣٣ ٥ )كيريمليون دوالر أم(الصادرات الزراعية 

 --- ٠,٦ ٠,١    (%)نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات
 ٥٢٥ ٤٢٢ ٢٨٣ )كيريمليون دوالر أم(الواردات الزراعية 

 --- ١٠ ٨    (%)داتنسبة الواردات الزراعية من إجمالي الوار
 ٢٨١٠   (%)نسبة الصادرات على الواردات

من % ١ القطاع الزراعي بنسبة ساهم
 الواردات وتُعدالناتج المحلي، إجمالي 
  من أهم مكونات واردات الزراعية

 السلع والبضائع، وأهمها الحبوب
اللحوم و الفواكه والخضارو

لغرض (والحيوانات الحية 
  ).االستهالك

 

 الغابات
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٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣
مؤشرات االنتاج

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

نسبة االآتفاء 
الذاتي

الزراعة االنتاج الغذائي للفرد
المحاصيل الماشية
االآتفاء الذاتي من الحبوب االآتفاء الذاتي من اللحوم

   قطاع الزراعة والتنمية الريفية– جمهورية العربية السوريةمالمح قطرية لل
  

 ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣  
 راضيموارد األ

١٨،٣٧٨ ١٨،٣٧٨ ١٨،٣٧٨  )لف هكتارأ(المساحة الكلية لألراضي 
٥،٩١٦ ٥،٨٣٨ ٦،٠٣٩  )لف هكتارأ(األراضي الزراعية 
٣٢ ٣١,٨ ٣٣   (%)نسبة األراضي الزراعية من المساحة الكلية 

١،٠٨٩ ١،٣٣٣ ٦٥٢  )لف هكتارأ(األراضي المروية 

راضي المزروعة حوالي تمثل األ
راضي، وهي بشكل هالل ثلث األ
على طول الحدود مع لبنان ممتد 

خرى ألى مناطق إ ضافةًإوتركيا 
١٨ ٢٢,٨ .تمتد على طول نهر الفرات ١١   (%)نسبة األراضي المروية من األراضي الزراعية

 السكان والعمالة
٤،٦٣٢ ٤،٧٣٧ ٤،٢٥٦  )لفأ(ن والسكان الزراعي

٢٨ ٢٧ ٣٣   (%)نسبة السكان الزراعيين من العدد اإلجمالي للسكان 
١،٤٩٣ ١،٥٩٩ ١،١٧٨  )الف(العمالة الزراعية 

في " يعيش نصف السكان تقريبا
% ٥٠المناطق الريفية حيث أن 

  . في الزراعةونمنهم يعمل
 ٢٨ ٢٧ ٣٣    (%)نسبة العمالة الزراعية من العمالة االجمالية 

 وسائل االنتاج
٨٦،١٤١ ١٠٣،٦٣٦ ٤٣،٩٥٩  )لفأ(الزراعية عدد الجرارات 

١٦ ١٩ ٨  )لف هكتارألكل (عدد الجرارات الزراعية 
٣٤٢ ٣٢٣ ٢٢٨  )لف طنأ(سمدة األ

برزت النتائج الجيدة في زراعة 
القطن والفواكه والخضار نتيجة 
لتبني تكنولوجيات جديدة على الرغم 

٦٢ ٦٠ .من محدوديتها ٤١  )كغ بالهكتار(سمدة األ
 اإلنتاج الزراعي

١٠٣ ١٠٣ ٦٩  اإلنتاج الزراعي
١٠٣ ١٠٣ ٩٣  اإلنتاج الغذائي للفرد

٣،٥١٠ ٣،٥١٠ ٣،١٠٠  )لف طنأ(إنتاج الحبوب 

من ناحية "  ذاتيااًيعتبر البلد مكتفي
 ج الرئيسنتاج القمح، وهو المنتَإ

 القطنالمحاصيل النقدية وتضم . للبلد
التبغ وبعض و  السكريالشمندرو

 .الفواكه والخضار
٩٩ ١٠٤ ١٠٢  (%)االكتفاء الذاتي من الحبوب 

 الحسابات الزراعية
--- ٤،٠٧٦ ٥،٢٠٤  )كيريمليون دوالر أم(الناتج المحلي الزراعي 
--- ٢٤ ٢٨  (%) اتج المحليالنإجمالي حصة الناتج المحلي الزراعي من 
--- ٢٤٦ ٤٠٩  )كيريدوالر أم(الناتج الزراعي للفرد 

٦٥٩ ١،٠١٠ ٧٤٠  )كيريمليون دوالر أم(الصادرات الزراعية 
--- ١٣ ١٨    (%)الصادرات نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي 
٨٦١ ٨٥٠ ٧٦٨  )كيريمليون دوالر أم(الواردات الزراعية 

--- ٢٣ ٣٢    (%)ات الزراعية من إجمالي الوارداتنسبة الوارد

" ما زال قطاع الزراعة مسيطرا
قطاع مو الرغم من نبعلى االقتصاد 

وتعتبر سوريا البلد .   المتسارعالنفط
ي المنطقة ذو توازن تجاري الوحيد ف

" يضاأيجابي، وتعتبر إزراعي 
في مجال المنتجات " مكتفية ذاتيا

 .الحيوانية
٧٦ ١١٩ ٩٦   (%)نسبة الصادرات على الواردات 

السكان والعمالة

٠%

٢٥%

٥٠%

٧٥%

١٠٠%

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣ اإلسكوا ٢٠٠٣

العمالة الزراعية السكان الزراعيين سكان الريف سكان المدن

استخدامات االراضي

ات غاب
%٣

المحاصيل الدائمة
%٥

األراضي المتبقية
%٦٥

األراضي المنتجة
%٣٥

المحاصيل 
السنوية
%٢٥

المراعي
%٢
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 ٢٠٠٣ ١٩٩٠٢٠٠٠  

 راضيموارد األ
٤٣،٧٣ )لف هكتارأ(المساحة الكلية لألراضي 

٤٣،٧٣٧ ٧ 
٤٣،٧٣

٧ 
 )لف هكتارأ(األراضي الزراعية 

٩،٥٤٠ ٩،٥١٠ 
١٠،٠٩

٠ 
 ٢٣ ٢٢ ٢٢  (%)نسبة األراضي الزراعية من المساحة الكلية 

 ٣،٥٢٥ ٣،٥٢٥ ١،٧٥٠ )لف هكتارأ(األراضي المروية 
 ٣٥ ١٨٣٧ (%)بة األراضي المروية من األراضي الزراعيةنس

عة اتقع المناطق القابلة للزر
في سهول وادي دجلة 

هوار هضبة أوالفرات و
الجزيرة، أما المتبقي فهي 

أو ذات جودة " صحراء عموما
  .منخفضة

 السكان والعمالة
 ٢،٢٠١ ٢،٣٤٨ ٢،٧٩٣ )لفأ(ن يوالسكان الزراع

 ٩ ١٠ ١٦  (%)لسكان انسبة السكان الزراعيين من إجمالي عدد 
 ٦١٨ ٦٤٣ ٧١٢ )لفأ(عمالة الزراعية ال

 ٩ ١٦١٠ (%)نسبة العمالة الزراعية من العمالة االجمالية

في قطاع بلغت نسبة العمالة 
 ٢٠٠٣  العامفي% ٩الزراعة 

في فترة % ٥٠مقارنة مع 
 .الستينات

 وسائل االنتاج
٣٨،١٨ )لفأ(زراعية عدد الجرارات ال

٥٩،٥١٢ ٦ 
٥٩،٥١

٢ 
 ١٠ ١٠ ٧ )لف هكتارألكل (عدد الجرارات الزراعية 

 --- ٣٧١ ٢٠٧ )ف طنأل(سمدة األ
 --- ٣٧٦٤ )كغ بالهكتار(سمدة األ

االنخفاض في المدخالت أدى 
الزراعية بسبب العقوبات 
الدولية المفروضة منذ بداية 

ية لى تأخر التنمإالتسعينات 
 . الزراعية

 اإلنتاج الزراعي
 ٧٨ ٨١ ١١٨ اإلنتاج الزراعي

 ٥٦ ٦٣ ١١٨ اإلنتاج الغذائي للفرد
 --- ٩٠٩ ٣،٤٥٥ )لف طنأ(إنتاج الحبوب 

 ٥٩ ٥٢١٠٠ (%)االكتفاء الذاتي من الحبوب 

 المحاصيل الرئيسة القمح تضم
 تحقيق ويبقى. والشعير

االكتفاء الذاتي غير مستقر 
 .عدم االستقراربينما يسود 

 الحسابات الزراعية
 --- ٢٣٣ ٢،٢٠٠ )كيمليون دوالر أمر(المحلي الزراعي الناتج 
 --- ٦ ٣٠ (%)إجمالي الناتج المحلي  الناتج المحلي الزراعي من حصة

 --- ١٠ ١٤٤ )كيريدوالر أم(الناتج الزراعي للفرد 
 --- ٧ ٦٠ )كيري دوالر أممليون(الصادرات الزراعية 

 --- ٠ ٠  (%)نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات
 --- ١،٨١٨ ١،٨٥٢ )ركييمليون دوالر أم(الواردات الزراعية 

 --- ١٣ ٢٤  (%)نسبة الواردات الزراعية من إجمالي الواردات
 ---٣٠ (%)نسبة الصادرات على الواردات

تمثل الماشية ثلث القيمة 
ومن أهم . االضافية الزراعية

العوامل التي تسببت بضعف 
لقطاع، التقلب في كمية أداء ا
مطار، عدم االستقرار األ

السياسي، التغيير التنظيمي، 
 .وإهمال القطاع

استخدامات االراضي

ات غاب
%١>

المحاصيل الدائمة
%١

األراضي المتبقية
%٧٧

األراضي المنتجة
%٢٣ المحاصيل 

السنوية
%١٣

المراعي
%٩

السكان والعمالة

٠%

٢٥%

٥٠%

٧٥%

١٠٠%

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣ اإلسكوا ٢٠٠٣

العمالة الزراعية السكان الزراعيين سكان الريف سكان المدن

 الغابات
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الغابات
%١>

المحاصيل الدائمة
%١>

األراضي المتبقية
%٩٧

األراضي المنتجة
%٣

المحاصيل 
السنوية
%١>

المراعي
%٣

 
  قطاع الزراعة والتنمية الريفية– سلطنة ُعمانمالمح قطرية ل

  
 ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣  

 راضيموارد األ
٣٠،٩٥٠ ٣٠،٩٥٠ ٣٠،٩٥٠  )لف هكتارأ(المساحة الكلية لألراضي 
١،٠٨٠ ١،٠٨١ ١،٠٨٠  )لف هكتارأ(األراضي الزراعية 

٣ ٣ ٣    (%)نسبة األراضي الزراعية من المساحة الكلية 
٦٢ ٦٢ ٥٨  )لف هكتارأ(األراضي المروية 

يعتبر سهل الباطنة في الشمال من 
نتاج المحاصيل، إهم مناطق أ
خرى ألى ذلك فهناك مناطق إ ضافةًإ

 .تسمح بالزراعة المحدودة
٦ ٦ ٥   (%)نسبة األراضي المروية من األراضي الزراعية

 السكان والعمالة
٩٦٤ ٩٧٩ ٨٣١  )لفأ(ن ويالسكان الزراع
٣٧ ٣٤ ٤٥   (%)نسبة السكان الزراعيين من العدد اإلجمالي للسكان 
٣٥٣ ٣٦٠ ٢٥٦  )لفأ(العمالة الزراعية 

ن أغلب المزارع التقليدية هي إ
صغيرة ومملوكة من قبل العائالت 

رك حوالي نصف القوة العاملة ويشت
في النشاطات المتعلقة بالزراعة 

٣٧ ٣٤ ..). النقل، الخ( ٤٥ 
  (%)جماليةنسبة العمالة الزراعية من العمالة اال

 وسائل االنتاج
١٥٠ ١٥٠ ١٤٤  )لفأ(عدد الجرارات الزراعية 
٢ ٢ ٢  )لف هكتارألكل (عدد الجرارات الزراعية 
٦ ١٢ ٩  )لف طنأ(االسمدة 

 سمدةاستخدام األيتّسع انتشار 
مرشحات ومضخات والجرارات و

 . على االنتاج" ايجابإيؤثر ما الماء 
٧٢ ١٥١ ١١٨  )لهكتاركغ با(سمدة األ

 اإلنتاج الزراعي
٩٦ ٩٥ ٦١  اإلنتاج الزراعي
٩٦ ٨٧ ٨٥  اإلنتاج الغذائي للفرد
٦ ٦ ٥  )الف طن(إنتاج الحبوب 

 الطماطمو التمور أهم المحاصيلمن 
لكن ، والبصل البطيخ والموزو
تويات الملوحة المرتفعة تؤثر مس
٢ ٢ .اً على االنتاجسلب ٢  (%)االكتفاء الذاتي من الحبوب 

 الحسابات الزراعية
--- ٤٣٢ ٣٨٣  )كيريمليون دوالر أم(عي الناتج المحلي الزرا
--- ٣ ٣  (%)الناتج المحليإجمالي حصة الناتج المحلي الزراعي من 
--- ١٦٦ ٢٠٧  )كيريدوالر أم(الناتج الزراعي للفرد 
٣٣٥ ٤٨١ ٥٠  )كيريمليون دوالر أم(الصادرات الزراعية 
٣ ٦ ١     (%)نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات

١،٠٥٧ ١،١٤٧ ٤٨٨  )كيريمليون دوالر أم(الواردات الزراعية 
٢١ ٢١ ١٨    (%)نسبة الواردات الزراعية من إجمالي الواردات

ساسي كان قطاع الزراعة الركن األ
في االقتصاد الوطني، ولكنه فقد من 

بات أهميته بسبب صناعة النفط و
الناتج إجمالي من % ٣يمثل اآلن 

ن القطاع يلعب إالمحلي، ومع ذلك ف
نه يمثل المصدر ، أل"مهما" دورا

 . للعمالةالرئيس
٣٢ ٤٢ ١٠   (%)نسبة الصادرات على الواردات 

السكان والعمالة

٠%

٢٥%

٥٠%

٧٥%

١٠٠%

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣ اإلسكوا ٢٠٠٣

العمالة الزراعية السكان الزراعيين سكان الريف سكان المدن
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١٩ 

 

االنتاج الزراعي والغذائي

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠
١٠٠
١٢٠

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣
مؤشرات االنتاج

٠
٢٠
٤٠

٦٠
٨٠
١٠٠

نسبة 
االآتفاء 

الزراعة االنتاج الغذائي للفرد
المحاصيل الماشية
االآتفاء الذاتي من الحبوب االآتفاء الذاتي من اللحوم

  قطاع الزراعة والتنمية الريفية– فلسطينمالمح قطرية ل
 

 ٢٠٠٠ ٢٠٠٣ ١٩٩٠  

 راضيموارد األ
 )لف هكتارأ(المساحة الكلية لألراضي  ٦٠٢ ٦٠٢ ٦٠٢
 )لف هكتارأ(األراضي الزراعية  ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨١
  (%)نسبة األراضي الزراعية من المساحة الكلية ٦٣ ٦٣ ٦٣
 )لف هكتارأ(األراضي المروية  ٢١ ٢١ ٢٠

لزراعة راضي قابلة لثلثي األحوالي 
ن النصف مستعمل للزراعة ولك

و متروك لفترة أالرعي أو الهامشية
راحة وآخر مستعمل من قبل 

   (%)نسبة األراضي المروية من األراضي الزراعية ٦ ٦ ٥ .مستوطنين اسرائيليين
 السكان والعمالة

 )لفأ(ن والسكان الزراعي ٣٢٨ ٣٧٥ ٣٨١
  (%)لسكاناعدد  إجمالي سبة السكان الزراعيين منن ١٥ ١٢ ١١
 )لفأ(العمالة الزراعية  ٨٢ ١٠٢ ١٠٧

للتشغيل  اً رئيساًتعتبر الزراعة مصدر
ر عليها من قبل المزارع ومسيطَ
غلبها تقع في أة من العائالت والمملوك

  (%)نسبة العمالة الزراعية من العمالة االجمالية ١٥ ١٢ ١١ .التالل الواقعة في المنطقة الغربية
 وسائل االنتاج

 )لفأ(عدد الجرارات الزراعية  ٤،١٨٠ ٥،٠١٢ ٧،٥٩٨
 )لف هكتارألكل (رارات الزراعية عدد الج ١٩ ٢٢ ٣٣
 )لف طنأ(سمدة األ --- --- ---

على مياه  في غالبيتها الزراعةتعتمد 
وسائل مطار، ويستعمل المزارعون األ

الزراعة التقليدية القليلة الخطورة والتي 
 ، ما القليل من المدخالتتحتاج الى

 .لى انخفاض نسبي في االنتاجيةإؤدي ي
 )كغ بالهكتار(سمدة األ --- --- ---

 اإلنتاج الزراعي
 اإلنتاج الزراعي ٦١ ٨٨ ١٠٠
 اإلنتاج الغذائي للفرد ٨٠ ٨٨ ٩٠
 )لف طنأ(إنتاج الحبوب  ٣٢ ٣٨ ٦٨

 ٦٠عة ما يقارب يسمح المناخ بزرا
شجار  يتضمن األفمحصول مختل
) الزيتون" غالبا(مطار المروية باأل

 (%)ء الذاتي من الحبوب االكتفا ٠ ٧ ١١ .والمحاصيل الحقلية
 الحسابات الزراعية

 )كيريمليون دوالر أم(الناتج المحلي الزراعي  ٠ ٣٤٩ ---
(%)الناتج المحلي إجمالي حصة الناتج المحلي الزراعي من  --- ٨ ---
 )كيريدوالر أم(الناتج الزراعي للفرد  --- ١٠٩ ---
 )كيريمليون دوالر أم(ادرات الزراعية الص ٥٤ ٧٢ ٦٤
  (%)ت درات الزراعية من إجمالي الصادرانسبة الصا --- ٨ ---
 )كيريمليون دوالر أم(الواردات الزراعية  ٣٩ ٥٢٤ ٥٠٧

   (%)نسبة الواردات الزراعية من إجمالي الواردات --- ١٥ ---

الل االسرائيلي تطوير أعاق االحت
مشاركة قطاع الزراعة كانت القطاع، و

% ٢٥  تبلغالناتج المحليإجمالي في 
حت صبأما اآلن فقد أ ،في الثمانينات

تتضمن %. ٨ تساوي ما يقارب
 زراألو الشعيرو الواردات القمح

ت الفواكه والسكر بينما تشمل الصادرا
   (%)نسبة الصادرات على الواردات  --- ١٤ ١٣ .وزيت الزيتونوالخضار والزيتون 

السكان والعمالة

٠%

٢٥%

٥٠%

٧٥%

١٠٠%

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣ اإلسكوا ٢٠٠٣

العمالة الزراعية السكان الزراعيين سكان الريف سكان المدن

استخدامات االراضي

المراعي
%٢٥

المحاصيل 
السنوية
األراضي المنتجة١٩%

%٦٩
األراضي المتبقية

%٣١

المحاصيل الدائمة
%٢٠

ات  غاب
%٥

 الغابات



٢٠ 

 

 راعة والتنمية الريفية قطاع الز– فلسطينمالمح قطرية ل
  
  
 

 :المصادر
 

AOAD. 2005. Arab Agricultural Statistics Database (http://www.aoad.org/aas٢/index.htm). Last accessed June 2005, AOAD, 
Khartoum. 
 
EIU. 2002. Country Profiles 2002 (various countries). Economist Intelligence Unit, (http://www.eiu.com/), London. Last accessed 
June 2004. 
 
Europa World online. 2005. London, Europa Publications. http://www.europaworld.com/. Last accessed on 21 January 2005. 
 
FAOSTAT Data. 2005. Agricultural Data: FAOSTAT, (http://faostat.fao.org/faostat/collections?version=ext&hasbulk=٠). Last 
accessed June 2005, FAO, Rome. 
 
IMF. 2004. International Financial Statistics Yearbook. 2004, International Monetary Fund, Washington, DC. 
 
Sundquist, Bruce. 2004. Land area data and aquatic area data – a compilation. In The Earth’s Carrying Capacity: Some Literature 
Reviews, Edition 6 (http://home.alltel.net/bsundquist١/la٠.html)  
 
UN Data. 2005. World Population Prospects: The 2004 Revision. POPIN Database last accessed June 2005, United Nations 
Population Division (http://esa.un.org/unpp/), New York. 
 
World Bank. 2004. World Development Indicators. World bank, Washington, DC.  
  
 



٢١ 

 

السكان والعمالة

٠%

٢٥%

٥٠%

٧٥%

١٠٠%

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣ اإلسكوا ٢٠٠٣
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االنتاج الزراعي والغذائي

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣
مؤشرات االنتاج

٠
٢٠
٤٠

٦٠
٨٠
١٠٠

نسبة 
االآتفاء 

الزراعة االنتاج الغذائي للفرد
المحاصيل الماشية
االآتفاء الذاتي من الحبوب االآتفاء الذاتي من اللحوم

  ية قطاع الزراعة والتنمية الريف– طردولة قمالمح قطرية ل
  

 ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣  
 راضيموارد األ

١،١٠٠ ١،١٠٠ ١،١٠٠  )لف هكتارأ(المساحة الكلية لألراضي 
٤٢ ٤٦ ٣٤  )لف هكتارأ(ة األراضي الزراعي
٤ ٤ ٣   (%)نسبة األراضي الزراعية من المساحة الكلية 
١٣ ١٣ ٥  )ف هكتارأل(األراضي المروية 

 راٍضتتكون األراضي في معظمها من أ
منبسطة وقاحلة مع وجود طبقات ملحية 
وكثبان رملية خاصة في الجنوب، ولكن 
في الشمال توجد بعض النباتات 

  .الطبيعية
 

٣١ ٢٨ ١٥   (%)نسبة األراضي المروية من األراضي الزراعية

 السكان والعمالة
٨ ٦ ١٢  )لفأ(ن والسكان الزراعي
١ ١ ٣   (%)نسبة السكان الزراعيين من العدد اإلجمالي للسكان 
٤ ٤ ٧  )لفأ(العمالة الزراعية 

مزارعين، فأغلبهم ليسوا ما يتعلق بال في
.  رض بل عمال مهاجرينأصحاب األ
من السكان % ١،٢القطاع يوظف هذا 

١ ١ ".الناشطين اقتصاديا ٣   (%)نسبة العمالة الزراعية من العمالة االجمالية 
 وسائل االنتاج

٨٢ ٨٢ ٨٤  )لفأ(عدد الجرارات الزراعية 
٤ ٤ ٨  )لف هكتارألكل (عدد الجرارات الزراعية 
١ ٠ ١,٤  )لف طنأ(سمدة األ

ه تحلية ميايا كيتم استخدام التكنولوج
بتسهيل  البحر واستخدام الطاقة الشمسية

 . من غير فوائدىعطمن القروض التي تُ
٢٤ ٠ ١٢٥  )كغ بالهكتار(سمدة األ

 اإلنتاج الزراعي
١٠٣ ١١٩ ٦٥  اإلنتاج الزراعي
١٠٢ ١١٣ ٨٠  اإلنتاج الغذائي للفرد
٦ ٦ ٣  )الف طن(إنتاج الحبوب 

 الطقس القاسي وشحة المياه منيعيق كل 
من جانب آخر و القطاع الزراعي، نمو
من ناحية الخضار " ن البلد مكتفي ذاتياإف

  %. ٧٠الصيفية بنسبة 
 

٤ ٧ ٢  (%)االكتفاء الذاتي من الحبوب 

 سابات الزراعيةالح
--- ٧٤ ٨٠  )كيري دوالر أممليون(الناتج المحلي الزراعي 
--- ١ ١  (%) الناتج المحليإجمالي حصة الناتج المحلي الزراعي من 
--- ١٢٧ ١٧١  )كيريدوالر أم(الناتج الزراعي للفرد 
٩ ١١ ٤  )كيريمليون دوالر أم(الصادرات الزراعية 
--- ٠ ٠   (%)نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات
٣٩٦ ٢٧٥ ٢٩٥  )كيريالر أممليون دو( الزراعية الواردات

--- ١٠ ١٧   (%)نسبة الواردات الزراعية من إجمالي الواردات

من % ١يساهم القطاع الزراعي بحوالي 
، ويعتمد على إجمالي الناتج المحلي

% ١٠،٣ وهي تشكّل غذيةاستيراد األ
 لتلبية االحتياجات ،من السلع المستوردة

المحلية منها، ولكن نسبة صغيرة من 
 .لى دول الخليجإر صدَّالخضار تُ

 
٢ ٤ ١   (%)نسبة الصادرات على الواردات 

استخدامات االراضي

المراعي
%٢

المحاصيل 
السنوية
%٢

األراضي المنتجة
%٤

األراضي المتبقية
%٩٦

المحاصيل الدائمة
%١>

ات غاب
%١>
 الغابات
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االنتاج الزراعي والغذائي

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣
مؤشرات االنتاج

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

نسبة االآتفاء الذاتي

الزراعة االنتاج الغذائي للفرد
المحاصيل الماشية
االآتفاء الذاتي من الحبوب االآتفاء الذاتي من اللحوم

   قطاع الزراعة والتنمية الريفية– دولة الكويتمالمح قطرية ل
  

 ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣  

 راضيموارد األ
١،٧٨٢ ١،٧٨٢ ١،٧٨٢  )لف هكتارأ(اضي المساحة الكلية لألر

٢٥ ٣٥ ٢٥   )لف هكتارأ(األراضي الزراعية 
١ ٢ ١    (%)نسبة األراضي الزراعية من المساحة الكلية
٣ ١٣ ٣   )لف هكتارأ(األراضي المروية 

% ٢تعتبر غالبية البالد صحراء و
راضي  من األفقط من المساحة الكلية

ولكن  .نتاج المحاصيلإيستخدم في 
  .الكويت غنية بثروتها السمكية

 ١٢ ٣٧ ١٢    (%)نسبة األراضي المروية من األراضي الزراعية
 السكان والعمالة

٢٥ ٢٧ ٢٥   )لفأ(ن ويالسكان الزراع
١ ١ ١   (%)نسبة السكان الزراعيين من العدد اإلجمالي للسكان
١٣ ١٤ ١١  )لفأ(العمالة الزراعية 

ساسياً أ" ال تمثل الزراعة مصدرا
فقط من القوى % ١لة حيث أن للعما
 .ة تعمل في الزراعةعاملال

١ ١ ١   (%)نسبة العمالة الزراعية من العمالة االجمالية
 وسائل االنتاج

٨٩ ٩٢ ٨٨  )لفأ(عدد الجرارات الزراعية 
٧ ٦ ١٨  )لف هكتارألكل (زراعية عدد الجرارات ال
٠,٦ ١ ٠,٥  )لف طنأ(سمدة األ

اج إبداعية مثل يتم استخدام طرق انت
نتاج الخضار، الزراعة بالماء إل

 .جة للرينهار المعالَوفروع األ
٥٢ ٧٠ ١٠٠  )كغ بالهكتار(سمدة األ

 اإلنتاج الزراعي
٩١ ١١٧ ٥٢  اإلنتاج الزراعي
٩١ ١٠٤ ٥٥  نتاج الغذائي للفرداإل
٣ ٣ ٢  )لف طنأ(إنتاج الحبوب 

غذية بسبب ندرة المياه فان انتاج اال
هي فة محدود، أما المحاصيل الرئيس

 الخيارو البطاطاو الطماطم
٠ ١ . والتمورالباذنجانو ١  (%)االكتفاء الذاتي من الحبوب 

 الحسابات الزراعية

--- ١٧٨ ١١٤  )كيريمليون دوالر أم(الناتج المحلي الزراعي 
--- ١ ٠    (%)  المحلي الناتج إجماليحصة الناتج المحلي الزراعي من
--- ٧٩ ٥٣  )كيريدوالر أم(الناتج الزراعي للفرد 
٥٤ ٢١ ٤٣  )كيريمليون دوالر أم(الصادرات الزراعية 
--- ٠ ١   (%)نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات
١،٢٣٩ ٩٥٦ ٥٧١  )كيريممليون دوالر أ(الواردات الزراعية 

--- ١٦ ١٤   (%)نسبة الواردات الزراعية من إجمالي الواردات

  كل من، حقق٢٠٠٣لعام في ا
سماك أقل من الزراعة وصيد األ

الناتج المحلي، إجمالي من % ١
غذية في البلد هي وغالبية األ

مستوردة بينما تمثل الواردات 
 يقارب خُمس واردات الزراعية ما
  .البضائع الكلية

 ٤ ٢ ٨   (%)نسبة الصادرات على الواردات 

السكان والعمالة

٠%

٢٥%

٥٠%

٧٥%

١٠٠%

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣ اإلسكوا ٢٠٠٣

العمالة الزراعية السكان الزراعيين سكان الريف سكان المدن

استخدامات االراضي

ات غاب
%١>

المحاصيل الدائمة
%١>

األراضي المتبقية
%٩٨

األراضي المنتجة
%٢

المحاصيل 
السنوية
%١

المراعي
%١

 الغابات
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االنتاج الزراعي والغذائي

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣

مؤشرات االنتاج

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠
١٠٠

نسبة االآتفاء الذاتي

الزراعة االنتاج الغذائي للفرد
المحاصيل الماشية
االآتفاء الذاتي من الحبوب االآتفاء الذاتي من اللحوم

 ة قطاع الزراعة والتنمية الريفي– مهورية اللبنانيةمالمح قطرية للج
  

 ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣  
راضيموارد األ  

١،٠٢٣ ١،٠٢٣ ١،٠٢٣ )ف هكتارأل(ألراضي المساحة الكلية ل
٣٢٤ ٣٢٩ ٣٠٩ )تارلف هكأ(األراضي الزراعية 
٣٢ ٣٢,٢ ٣٠    (%)نسبة األراضي الزراعية من المساحة الكلية
١٠٥ ١٠٤ ٨٦ )لف هكتارأ(األراضي المروية 

نتاج راضي إليستخدم ثلث األ
نتاج على المحاصيل، وتقع مناطق اإل

السهل الساحلي في وادي البقاع 
الداخلي، في الجنوب وفي سهل 

٣٢ ٣١,٦  .عكار الشمالي ٢٨    (%)نسبة األراضي المروية من األراضي الزراعية
 السكان والعمالة

١٢٩ ١١٠ ١٩٨ )الف(ن ويالسكان الزراع
٤ ٣ ٧  (%)نسبة السكان الزراعيين من العدد اإلجمالي للسكان
٤٧ ٤٢ ٦٢ )الف(العمالة الزراعية 

من  % ٣يشغل القطاع حوالي 
، وهي نسبة انخفضت املة العىالقو
مانينات بسبب  في بداية الث% ١٤من 

٤ ٣ .الهجرة الريفية ٧    (%)نسبة العمالة الزراعية من العمالة االجمالية
 وسائل االنتاج

٨،٣٠٠ ٨،٣٠٠ ٣،٢٠٠ )فأل(عدد الجرارات الزراعية 
٢٥ ٢٧ ١٠ )لف هكتارألكل (عدد الجرارات الزراعية 
٥٢ ٣٩ ٢٥ )الف طن(سمدة األ

االهتمام يلقى هذا القطاع القليل من 
إجمالي على رغم مساهمته في 

الناتج المحلي ، وتُضعف 
١٥٧ ١٢٦ .االستثمارات المنخفضة تنافسيته ٨٣ )كغ بالهكتار(سمدة األ

الزراعياإلنتاج   
١٠٤ ١٠١ ٨٧ اإلنتاج الزراعي
١٠٥ ٩٦ ١١٤ اإلنتاج الغذائي للفرد
١٢٣ ١٤٤ ٧٧ )الف طن(إنتاج الحبوب 

 التبغو ومن أهم المحاصيل الحبوب
وفي بعض . الفواكه والخضارو
حيان، يتم تقديم الدعم لسكان األ
١٣ ١٤ .ريافاأل ١٥ (%)االكتفاء الذاتي من الحبوب 

 زراعيةالحسابات ال
--- ١،٩٧٩ ٥٥٤ )كيريمليون دوالر أم(عي المحلي الزراالناتج 
--- ١٢ ١٤ (%)   الناتج المحلي إجماليحصة الناتج المحلي الزراعي من
--- ٥٦٩ ٢٠٨ )كيريدوالر أم(الناتج الزراعي للفرد 
١٣٨ ٢٣٩ ١٢٣ )كيريمليون دوالر أم(الصادرات الزراعية 
١٩ ١٧ ٢٥    (%)نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات

١،٠٨٨ ١،٢٨٥ ٧١٨ )كيريمليون دوالر أم(الواردات الزراعية 
١٧ ١٨ ٢٨    (%)نسبة الواردات الزراعية من إجمالي الواردات

  إجماليمن % ١٠ذا القطاع يمثل ه
غلب أالناتج المحلي، ويستهلك 

زدهار ، ولكن هناك ااًاالنتاج محلي
لى إفي تصدير الفواكه والخضار 

 ردناأل والعراقكالبلدان المجاورة 
 ةالمملكة العربية السعوديو الكويتو
 .مارات العربية المتحدةاإلو

١٣ ١٩ ١٧    (%)نسبة الصادرات على الواردات

السكان والعمالة

٠%

٢٥%

٥٠%

٧٥%

١٠٠%

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣ اإلسكوا ٢٠٠٣

العمالة الزراعية السكان الزراعيين سكان الريف سكان المدن

استخدامات االراضي

ات غاب
%٨

المحاصيل الدائمة
%١٤

األراضي المتبقية
%٥٩

األراضي المنتجة
%٤١

المحاصيل 
السنوية
%١٧

المراعي
%٢
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العمالة الزراعية السكان الزراعيين سكان الريف سكان المدن

استخدامات االراضي

المراعي
%١>

المحاصيل  
السنوية
%٣

األراضي المنتجة
%٤

األراضي المتبقية
%٩٦
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االنتاج الزراعي والغذائي

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣
مؤشرات االنتاج

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠
١٠٠

نسبة االآتفاء الذاتي

الزراعة االنتاج الغذائي للفرد
المحاصيل الماشية
االآتفاء الذاتي من الحبوب االآتفاء الذاتي من اللحوم

 
   قطاع الزراعة والتنمية الريفية– جمهورية مصر العربيةمالمح قطرية ل

  ٢٠٠٣ ١٩٩٠٢٠٠٠  

 راضيموارد األ
 ٩٩،٥٤٥ ٩٩،٥٤٥ ٩٩،٥٤٥  )لف هكتارأ( الكلية لألراضي المساحة

 ٣،٤٠٠ ٣،٢٨٣ ٢،٤٤٥  )لف هكتارأ(األراضي الزراعية 
 ٣,٤ ٣ ٢    (%) المساحة الكليةنسبة األراضي الزراعية من

 ٣،٤٠٠ ٣،٢٨٣ ٢،٤٤٥  )لف هكتارأ(ألراضي المروية ا
 ١٠٠,٠ ١٠٠ ١٠٠  (%)نسبة األراضي المروية من األراضي الزراعية

من مساحة % ٣تنحصر الزراعة ب
منها في منطقة دلتا % ٩٠األرض، 

متبقية فغالبيتها النيل، أما المنطقة ال
راضي صحراء وأغلب األ

  .المزروعة مروية

 السكان والعمالة
 ٢٤،٩٧٧ ٢٥،٠١٨ ٢٤،٥٨٨  )لفأ(ن والسكان الزراعي

 ٣٥ ٣٧ ٤٤   (%)لسكان اإلجماليا  عدد نسبة السكان الزراعيين من
 ٨،٥٣٥ ٨،٣٥٤ ٧،٥٧٧  )لفأ(العمالة الزراعية 

 ٣١ ٣٤ ٤١    (%)جمالية العمالة الزراعية من العمالة اإلسبةن 

 الزراعة  فيى العاملة ثلث القويعمل
راضي بة األعلى رغم انخفاض نس

 فدان ١الصالحة للزراعة الى 
 .للفرد) هكتار٠,٤(

 وسائل االنتاج
 ٨٩،٧٠٠ ٨٩،٠٨٠ ٥١،٨٥٦  )لفأ(اعية عدد الجرارات الزر

 ٢٦ ٢٧ ٢١  )لف هكتارألكل (عدد الجرارات الزراعية 
 ١،٢٦٩ ١،١٢٦ ٨٦٤  )لف طنأ(سمدة األ
 ٣٧٣ ٣٤٣ ٣٤٦  )كغ بالهكتار(سمدة األ

تستخدم التكنولوجيا الحديثة في 
الزراعة، وهي تتضمن الري 

 .بالتنقيط والبيوت البالستيكية

 اإلنتاج الزراعي
 ١٠١ ١٠٢ ٦٦  اإلنتاج الزراعي

 ٩٦ ١٠٢ ٧٨  اإلنتاج الغذائي للفرد
 ١٩،٢٣١ ٢٠،١٠٦ ١٣،٠٢٢  )الف طن(إنتاج الحبوب 

 ٧٢ ٦٨ ٦١  (%)االكتفاء الذاتي من الحبوب 

لمحاصيل الرئيسة هي البرسيم ا
القطن و والقمح والذرة واألرز

الخضار وقصب و والفواكة البقولو
 .السكر

 الزراعيةالحسابات 
 --- ١٦،٧٨٣ ٩،٤٢٧  )كيريمليون دوالر أم(ي الناتج المحلي الزراع

 --- ١٧ ١٦  (%) الناتج المحلي  إجماليحصة الناتج المحلي الزراعي من
 --- ٢٤٨ ١٦٩  )كيريدوالر أم(الناتج الزراعي للفرد 

 ٩٣٨ ٥١٨ ٤٢٧  )كيريمليون دوالر أم(ادرات الزراعية الص
 --- ١١ ١٧   (%)الزراعية من إجمالي الصادراتنسبة الصادرات 

 ٢،٦٨٢ ٣،٥٣١ ٣،٠٧٦  )كيريمليون دوالر أم(اردات الزراعية الو
 --- ٢٥ ٣٣    (%)نسبة الواردات الزراعية من إجمالي الواردات

  (%)نسبة الصادرات على الواردات 
  

٣٥ ١٥ ١٤ 

تنعم مصر باالكتفاء الذاتي من 
والبيض والحليب  والدواجن زراأل

ومع ذلك فهي تعتبر من أهم 
غذية بسبب الكثافة مستوردي األ

السكانية العالية، فعلى سبيل المثال 
 مليون طن ٥٠٦استوردت مصر 
، مما ٢٠٠٢ سنة من القمح في

يجعل البالد أحد أهم الدول 
 .المستوردة للقمح في العالم

 الغابات
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٤٠
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نسبة 
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المحاصيل الماشية
االآتفاء الذاتي من الحبوب االآتفاء الذاتي من اللحوم
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 ٢٠٠٠ ٢٠٠٣ ١٩٩٠  
 راضيموارد األ

٢١٤،٩٦٩ ٢١٤،٩٦٩ 
٢١٤،٩٦

٩ 
 )لف هكتارأ(المساحة الكلية لألراضي 

 )لف هكتارأ(األراضي الزراعية  ٣٩،٤٨١ ٥٤،٧٨٥ ٥٤،٧٩٤
  (%)نسبة األراضي الزراعية من المساحة الكلية  ١٨ ٢٥ ٢٥

 )لف هكتارأ(األراضي المروية  ١،٦٠٠ ١،٦٢٠ ١،٦٢٠

راضي الصالحة للزراعة تمثل األ
ع االراضي في من مجمو% ٢٥

ن معظمها إالمملكة، ومع ذلك ف
وتنحصر . مستعمل للرعي الهامشي

يل في المنطقة الجنوبية زراعة المحاص
لى المناطق التي تتوافر إ ضافةًإالغربية 

 .ريفيها مياه جوفية تسمح بال
  (%)ضي الزراعيةنسبة األراضي المروية من األرا ٤ ٣ ٣

 السكان والعمالة
 )لفأ(ن والسكان الزراعي ٣،١٦٠ ٢،١٧٩ ١،٩٢٥

) (%نسبة السكان الزراعيين من العدد اإلجمالي للسكان  ١٩ ١٠ ٨
 )لفأ(العمالة الزراعية  ١،٠٣١ ٧٣٠ ٦٥٦

 ىمن القو% ٨يشغل هذا القطاع  
العاملة، ويعتبر النقص الحاصل للعمالة 
في قطاع الزراعة نتيجة لمشكلة الهجرة 

١٠ ٨ .الريفية المتفاقمة ١٩  (%)نسبة العمالة الزراعية من العمالة االجمالية
 وسائل االنتاج

١٠٣،٦٣
٦٢،٥٥٧ ٩٧،٦٦٠ ٦ 

 )لفأ( الزراعية عدد الجرارات

 )لف هكتارألكل (عدد الجرارات الزراعية  ٢ ٣ ٣
 )لف طنأ(سمدة األ ٤٨٩ ٣٨٦ ٣٨١

نتاج القمح ومنتوجات بإ  ما يتعلّقيف
جبان، فقد أدى الدعم لبان واألاأل

لى زيادة كبيرة في كمية إالحكومي 
 .االنتاج

١٠٢ ١٠١ ١٤٠  )كغ بالهكتار(سمدة األ
 اإلنتاج الزراعي

 اإلنتاج الزراعي ١٠٤ ٩٣ ١١٠
 اإلنتاج الغذائي للفرد ١٤٠ ٩٣ ١٠١

 )الف طن(إنتاج الحبوب  ٤،١٣٧ ٢،١٣١ ٢،٣٥٣

تدور نحو ن عجلة االنتاج إمع ذلك ف
على مثل المحاصيل ذات القيمة األ

  . العنبو التمورو الطماطمو البطيخ
 ٢٢ ١٩ ٥٤  (%)االكتفاء الذاتي من الحبوب 

 الحسابات الزراعية
 )كيريمليون دوالر أم(الناتج المحلي الزراعي  ٧،٨٧٠ ١١،٢٦٤ ---
 (%)  الناتج المحلي إجماليحصة الناتج المحلي الزراعي من ٧ ٧ ---
 )كيريمدوالر أ(الناتج الزراعي للفرد  ٦١٠ ٥٠٩ ---
 )كيريمليون دوالر أم(الصادرات الزراعية  ٣٦٢ ٤٧٤ ٢٤٦
  (%)نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات ١ ١ ١

 )كيريمليون دوالر أم(اردات الزراعية الو ٣،٩٦١ ٥،٢٩٠ ٥،٨٣٧
   (%)نسبة الواردات الزراعية من إجمالي الواردات ٣٢ ٢٣ ١٥

نه إما يتعلق بمساهمة هذا القطاع ف في
إجمالي من مجموع % ٧،٣سبة يمثل ن

  للجهود الحثيثةنتيجةً الناتج المحلي
 .لتحقيق االكتفاء الغذائي الذاتي

وتستورد البالد تشكيلة واسعة من 
 .الفواكه الطازجة والخضار

٩ ٤ ٩  (%)ى الوارداتنسبة الصادرات عل

 الغابات
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٣١ 

 

االنتاج الزراعي والغذائي

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣
مؤشرات االنتاج

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠
١٠٠

نسبة االآتفاء الذاتي

الزراعة االنتاج الغذائي للفرد
المحاصيل الماشية
االآتفاء الذاتي من الحبوب االآتفاء الذاتي من اللحوم

   قطاع الزراعة والتنمية الريفية– يمنجمهورية اللمالمح قطرية 
 ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣  

 راضيموارد األ
٥٢،٧٩٧ ٥٢،٧٩٧ ٥٢،٧٩٧ )لف هكتارأ(المساحة الكلية لألراضي 
٣،٥٩٧ ٣،٥٩٧ ٣،٥٥٤ )لف هكتارأ(األراضي الزراعية 

٧ ٧ ٧    (%)نسبة األراضي الزراعية من المساحة الكلية
٥٠٠ ٥٠٠ ٣٤٨ )لف هكتارأ(األراضي المروية 

راضي المزروعة بالمحاصيل تمثل األ
ثلث االراضي، ومعظمها متواجد في 

والمرتفعات سهل تهامه الساحلي 
مطار، وكالهما المجاورة المروية باأل

  .معرض للتدهور
 

١٤ ١٤ ١٠ نسبة األراضي المروية من األراضي الزراعية  (%)

 لعمالةالسكان وا
٩،٠٨٦ ٩،٤٨٢ ٧،١٧٢ )لفأ(ن والسكان الزراعي

٥٠ ٤٧ ٦٠   (%)نسبة السكان الزراعيين من العدد اإلجمالي للسكان
٢،٨٢٤ ٢،٩٦٩ ٢،١٣٢ )لفأ(ة الزراعية العمال

ل هذا القطاع ما يقارب نصف يشغّ
 من الرجال% ٥٠( العاملة ىالقو
  ). من النساء في المنطقة الريفية% ٩٠و
 ٥٠ ٤٧ ٦٠    (%)نسبة العمالة الزراعية من العمالة االجمالية

 وسائل االنتاج
٦،٣٤٠ ٦،٥٠٠ ٥،٩٣٧ )لفأ(عدد الجرارات الزراعية 

٤ ٤ ٤ )لف هكتارألكل (عدد الجرارات الزراعية 
١٥ ١٢ ٢٢ )لف طنأ(سمدة األ

غير النتائج ندرة المياه  تولّد 
لى المضمونة، ولذلك يجبر المزارع ع
نتاج استعمال التقنيات التقليدية إل

المحاصيل منخفضة الخطورة وذات 
 .المدخالت القليلة

٩ ٧ ١٤ )كغ بالهكتار(سمدة األ

 اإلنتاج الزراعي
٩٩ ١٠٩ ٧١ زراعياإلنتاج ال
٩٩ ٩٩ ١٠٩ اإلنتاج الغذائي للفرد
٦٧٣ ٥١٦ ٧٦٧ )لف طنأ(إنتاج الحبوب 

الفواكه والخضار ثالثة و تمثل الحبوب
ما يزال االنتاج الرئيسي . أرباع الناتج

  .للمنتجات الغذائية أقل من المتوقع
 ٢٠ ١٩ ٣٧ (%)االكتفاء الذاتي من الحبوب 

 الحسابات الزراعية
--- ١،٢٨٠ ٨١٩ )كيريمليون دوالر أم(الناتج المحلي الزراعي 
--- ١٥ ١٩ (%) حلي  الناتج الم إجماليحصة الناتج المحلي الزراعي من

--- ٧١ ٦٩ )كيريدوالر أم(الناتج الزراعي للفرد 
٦٨ ١١٠ ٧٤ )كيريمليون دوالر أم(ادرات الزراعية الص
٢ ٣ ١١  (%)نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات 

٧٩٥ ٩٩٦ ٧١٠ )كيريمليون دوالر أم(الواردات الزراعية 
٢٨ ٣٥ ٤٥    (%)مالي الوارداتنسبة الواردات الزراعية من إج

مس يساهم هذا القطاع بأقل من خُ
 ال يلبي الناتج المحلي وهوإجمالي 

لى كون إالحاجة المحلية، إضافة 
بي بينما التوازن التجاري الزراعي سل

نتاج المحاصيل الزراعية يعاني إ
يمكن . من الركودالقابلة للتصدير

سماك أن يقلل العجز لصيد األ
االقتصادي مع زيادة االستثمار في 

٩ ١١ .هذا المجال ١٠
   (%)نسبة الصادرات على الواردات

السكان والعمالة

٠%

٢٥%

٥٠%

٧٥%

١٠٠%

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣ اإلسكوا ٢٠٠٣

العمالة الزراعية السكان الزراعيين سكان الريف سكان المدن

استخدامات االراضي

ات غاب
%٤

المحاصيل الدائمة
%١>

األراضي المتبقية
%٨٩

األراضي المنتجة
%١١

المحاصيل 
السنوية
%٣

المراعي
%٤

اغ  
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