
سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية
العدد المائة والواحد والعشرون - يناير/ ربيع األول 2015 - السنة الثالث عشر

التنمية يف القطاع الزراعي والأمن 

الغذائي العربي



اأهداف  »ج�سر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأو�سع �سريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �سرطًا اأ�سا�سيًا جلعل التنمية ق�سية وطنية ي�سارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�سرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�سعًا  وال�سفافية  امل�ساركة  على  قائمًا  ن�ساطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�ساءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �سياق  يف  التنمية«  »ج�سر  �سل�سلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�سطة قدر امل�ستطاع للق�سايا 

ي�ساعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�سيا�سات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�ساركني  دائرة  تو�سيع  على 

التنمية  خطط  و�سع  يف  امل�ساركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�سايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

للتنمية ي�ستند اإىل خ�سو�سية الأو�ساع القت�سادية والجتماعية 

التوجهات  من  دائمًا  ال�ستفادة  مع  العربية،  واملوؤ�س�سية  والثقافية 

الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
           د. بدر عثمان مال اهلل

            مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت
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اأهم  من  الزراعي  القطاع  يعترب 

وُيعّد  العالية  امل�سافة  القيمة  ذات  القطاعات 

اأحد ركائز التنمية القت�سادية والجتماعية 

اأم  كانت  نامية  الدول  من  للعديد  بالن�سبة 

رئي�سيًا  م�سدرًا  ت�سكل  فالزراعة  متقدمة. 

للغذاء، وت�ستوعب ن�سبة كبرية من اليد العاملة. 

كما اأنها ت�سهم يف توفري املواد الأولية واملدخالت 

الو�سيطة للعديد من ال�سناعات، واحل�سول على، 

اأو توفري، موارد مالية من خالل عائد ال�سادرات 

اأو اإحالل ال�سلع الزراعية امل�ستوردة. 

دفعت اأهمية هذا القطاع البنك الدويل 

لت�سنيفه على راأ�س الأولويات التنموية والتاأكيد 

بالبلدان  خا�سة  فيه،  ال�ستثمار  زيادة  على 

النامية، لتمكني الدول من حتقيق اأحد الأهداف 

تخفي�س  وهو  األ  لالألفية،  الرئي�سية  الإمنائية 

ن�سبة الذين يعانون من الفقر واجلوع اإىل الن�سف 

يف الفرتة ما بني عامي 1990 و 2015. 

الوطن  يف  الزراعية  التنمية  وحتتل 

برامج  من  العديد  يف  مهمة  مكانة  العربي 

والجتماعي.  القت�سادي  والإ�سالح  التنمية 

بالغًا  اهتمامًا  العربية  الدول  اأغلب  اأولت  وقد 

وم�سرتكا بهذا املو�سوع منذ ال�سبعينات حيث مت 

العربية لدعم  املوؤ�س�سات  تاأ�سي�س جمموعة من 

التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي. 

التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي

اأوًل: مقدمة

         اإعداد  د. حممد اأمني لزعر 

املبذولة  اجلهود  من  بالرغم  لكن، 

الزراعية،  التنمية  بق�سايا  املتزايد  والهتمام 

من جهة، وبالرغم من توفر الأرا�سي الزراعية 

جهة  من  واملادية،  واملائية  الب�سرية  واملوارد 

عدة  من  يعاين  يزال  ل  القطاع  اأن  اإل  اأخرى، 

الدول  من  العديد  يف  وحتديات  �سعوبات 

وجه  يف  كبريا  حاجزا  ت�سكل  والتي  العربية، 

تقدمه وتنميته على الوجه الأف�سل . فالبلدان 

مع  يتفاقم  غذائي  عجز  من  تعاين  العربية 

من  اإنتاجها  حجم  لكون  نظرا  ال�سنني  مرور 

حاجياتها  لتغطية  يكفي  ل  الغذائية  املواد 

ارتفاع  اإىل  بدوره  اأدى  والذي  ال�ستهالكية، 

كبري يف الواردات وزيادة عجز امليزان التجاري. 

الدول  عجز  اأ�سباب  فهم  اأجل  من 

على  ت�ساعد  زراعية  تنمية  بلوغ  عن  العربية 

التنمية  يف  وت�ساهم  الغذائي  الأمن  حتقيق 

القت�سادية والجتماعية، يتطرق هذا العدد 

القت�سادي  الدور  ا�ستعرا�س  اإىل  البداية  يف 

يف  الزراعي  القطاع  يلعبه  الذي  والجتماعي 

الدول العربية وذلك من خالل عر�س وحتليل 

كما  املو�سوع.  حول  واملوؤ�سرات  املعطيات  لأهم 

والفجوة  اخلارجية  التجارة  خ�سائ�س  يعر�س 

مميزات  وكذلك  القطاع،  هذا  يف  الغذائية 

وحمددات الزراعة والتي من خاللها �سيتم 
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التنمية  تواجه  التي  التحديات  على  التعرف 

الزراعية والأمن الغذائي على امل�ستوى العربي. من 

العربي  التعاون  اإىل  العدد  �سيتطرق  اأخرى،  جهة 

وبع�س  الغذائي،  الأمن  حتقيق  جمال  يف  امل�سرتك 

التدابري التي اتخذت يف اإطار قرارات بع�س القمم 

والتنموية  والجتماعية  القت�سادية  العربية 

ال�سوء  اإلقاء  �سيتم  كما  الغذائي.  بالأمن  املتعلقة 

على جتربة دولة عربية متميزة يف تنمية القطاع 

الزراعي خالل ال�سنوات الأخرية.  

يف  الزراعي  القطاع  دور  ثانيًا: 

القت�ساديات العربية 

1.2 م�ساهمة الزراعة ون�سيب الفرد من يف الناجت 

املحلي الإجمايل: �سعف وتفاوت ح�سب الدول

احليوية  القطاعات  اأحد  الزراعة  تعترب 

امل�سدر  ت�سكل  فهي  العربية.  الدول  من  العديد  يف 

بحيث  ال�سكان  من  كبرية  ن�سبة  لإعالة  الرئي�سي 

 ت�ساهم يف ت�سغيل اأكرث من 27 مليون عامل، اأي حوايل 

22.3% من اإجمايل القوى العاملة العربية. 

القت�سادية  الأهمية  من  الرغم  على 

�سهده  الذي  والتطور  القطاع،  لهذا  والجتماعية 

اأن  اإل   ،))1( رقم  )ال�سكل  الأخرية  ال�سنوات  يف 

ملجموع  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  م�ساهمته 

الدول العربية ما تزال �سعيفة مقارنة مع باقي 

 139(  2012 �سنة   % 5.4( الإنتاجية  القطاعات 

كذلك،  �سهدت  امل�ساهمة  هذه  دولر((.  مليار 

ال�سنوات  خالل  ملمو�سًا  تراجعًا  عامة،  ب�سفة 

يف                        %6.5 و  يف 2000   %7.8 بلغت  حيث  الأخرية 

2009 و 6.1%  يف 2010 و5.5% يف 2011 و %5.4 

يف 2012 )ال�سكل رقم )1((. 

القطاع،  لهذا  واالجتماعية  االقتصادية  األهمية  رغم 
وبالرغم من التطور الذي عرفه في السنوات األخيرة، ال 
تزال مساهمته في الناجت احمللي اإلجمالي جملموع الدول 
العربية ضعيفة مقارنة مع باقي القطاعات اإلنتاجية.

ال�سكل رقم )1(: الزراعة وم�ساهمتها يف الناجت املحلي الإجمايل للدول العربية

      م�ساهمة الزراعة يف الناجت املحلي الإجمايل للدولل العربية)٪(                         الناجت الزراعي )مليار دولر(  

املوحد  العربي  التقرير القت�سادي   .2013 الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  العربي،  الغذائي  الأمن  اأو�ساع   : امل�سدر 

2013، �سندوق النقد العربي.
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الزراعة املطرية.  يف  وخا�سة  الإنتاجية،  يف 

ما  اإذا  اأكرب  ب�سكل  الإنتاجية  �سعف  ويظهر 

قورنت مع اإنتاجية الدول املتقدمة والتي تفوق 

بنحو �سعفني ون�سف اإنتاجية العامل يف العديد 

من الدول العربية.

يدخل يف هذا الإطار جمموعة احلبوب 

العربي  الوطن  يف  اأهمية بالغة  ُت�سكل  والتي 

وامل�ساحة التي  قيمتها القت�سادية  حيث  من 

اأهميتها ال�سرتاتيجية والغذائية،  اأو  ت�سغلها 

بلغ  كما  الغذاء.  حما�سيل 
 
من   %67 متثل  فهي 

2012- الفرتة  خالل  ال�سنوي  الإنتاج  متو�سط 

2002 نحو 53 مليون طن، لريتفع اإىل 55.5 مليون 

طن يف عام 2013. وقد عرفت اإنتاجية احلبوب 

نًا خالل الفرتة 2005-2000 نتيجة للتو�سع  حت�سُّ

من  وبالرغم  املقابل،  يف  املزروعة.  امل�ساحة  يف 

انخفا�س هذه امل�ساحة منذ عام 2010، خا�سة يف 

ارتفعت  الإنتاجية  اأن  اإل  الدول ك�سوريا،  بع�س 

طن/  1,9 اإىل  لت�سل  العربية  الدول  يف  ن�سبيًا 

ل  لكنها   ،))2( رقم  )ال�سكل   2013 عام  يف  هكتار 

على  الإنتاجية  متو�سط  ن�سف  عن  تقل  تزال 

وتقل  طن/هكتار(،   3,9( العامل  دول  م�ستوى 

اإىل  ت�سل  والتي  اأمريكا،  يف  الإنتاجية  ثلث  عن 

حوايل 7 طن/هكتار. 

اإنتاج احلبوب  ن�سف  نحو  القمح  وميثل 

م�سر، واملغرب،  تعترب  حيث  العربي،  الوطن  يف 

اأبرز  من  و�سوريا، وتون�س  والعراق،  واجلزائر، 

وقد  ال�سلعة.  لهذه  املنتجة  العربية  الدول 

ال�سنوات  ارتفاعًا خالل  �سهد متو�سط اإنتاجيته 

 2013 الأخرية لي�سل اإىل 2,4 طن/هكتار.يف عام 

ُتعزى  2000. وميكن اأن  1,6 طن/هكتار يف  مقابل 

هذه الزيادة خا�سة منذ 2005 اإىل ال�سيا�سات

املحلي  الناجت  يف  م�ساهمته  وتختلف 

ترتفع  فهي  اأخرى.  اإىل  دولة  من  الإجمايل 

تت�سدر  تزال  ل  والتي  كم�سر  الدول  بع�س  يف 

الزراعي  النتاج  حيث  من  العربية  الدول 

الإنتاج.  من   %33 بحوايل  ت�ساهم  اأنها  بحيث 

تتبعها ال�سودان )16,2%(، واجلزائر )%11,5(، 

واملغرب )9,6%(، وال�سعودية )9,5%(، و�سوريا 

.)%8,7(

من  الفرد  ن�سيب  متو�سط  بلغ  وقد 

الناجت الزراعي يف الدول العربية حوايل 376 

املتو�سط  هذا  2012. ويتفاوت  عام  يف  دولرًا 

ال�سودان  يف  اأعاله  بلغ  حيث  الدول  هذه  بني 

 549 ب  بلبنان  متبوعا  بحوايل 644 دولر، 

من  كل  الرتتيب  اأدنى  يف  يوجد  فيما  دولر، 

البحرين وقطر وليبيا وجيبوتي باأقل من 100 

دوالر.

يف  وال�سمكي  واحليواين  النباتي  2.2  الإنتاج 
الوطن العربي

�سعيفة  اإنتاجية  النباتي:  الإنتاج    1.2.2
خا�سة يف الزراعات املطرية 

الإنتاج  تطور  ورغم  عامة،  ب�سفة 

ال�سنوات  خالل  العربي  الوطن  الزراعي يف 

ب�سعف  يت�سم  القطاع  هذا  زال  ل  الأخرية، 

رغم تطور اإلنتاج الزراعي في الوطن 
األخيرة،  السنوات  خالل  العربي 
بضعف  يتمّيز  القطاع  هذا  زال  ال 
الزراعة  في  وخاصة  اإلنتاجية،  في 
تتسم  اإلنتاجية  هذه  املطرية. 
بضعف أكبر إذا ما قورنت مع إنتاجية 
بنحو  تفوق  والتي  املتقدمة  الدول 
ضعفني ونصف إنتاجية العامل في 

العديد من الدول العربية.
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وبرامج الإ�سالح الزراعي التي انتهجتها بع�س 

حت�سني اإنتاجية  اأجل  الدول العربية من 

خا�سة،  ب�سفة  عامة والقمح  ب�سفة  احلبوب 

كاحلمالت القومية للنهو�س مبح�سول القمح 

ال�سندوق الوطني لل�سبط  مب�سر، وم�ساريع 

وخمطط  والتنمية الفالحية يف اجلزائر، 

املغرب الأخ�سر باملغرب، ...

مقومات  وال�سمكي:  احليواين  الإنتاج   :2.2.2
يف  الإنتاجية  �سعف  مقابل  كبرية  طبيعية 

الرثوة احليوانية

وتباين  اجلغرافية  رقعته  لت�ساع  نظرا 

وتنوع مناخه، ميتلك الوطن العربي ثروة حيوانية 

كبرية وخمتلفة تقدر بحوايل  345 مليون راأ�س يف 

ال�سكل رقم )2(: اإنتاجية احلبوب يف الدول العربية والعامل

امل�سدر : اإح�ساءات البنك الدويل.

الإنتاج،  ن�سف  من  اأكرث  الأغنام  ومتثل   .2013 عام 

متبوعة باملاعز )26%( والأبقار )16%( )ال�سكل رقم 

 .))3(

الأغنام  من  عدد  اأكرب  ال�سودان  ومتتلك 

الوطن  اإنتاج  من   %40 )حوايل  والأبقار  واملاعز 

العربي من اللحوم احلمراء(، تليها خم�سة دول متثل 

كلها نحو 40% من الإنتاج وهي م�سر و�سوريا واملغرب 

الوقت  ويف  اآخر،  �سعيد  على  وموريتانيا.  واجلزائر 

الذي ُتعد اإنتاجية الأغنام واملاعز يف الوطن العربي 

اإنتاجية  متثل  ل  العامل،  دول  مع  مقارنة  جيدة 

الأبقار من اللحوم والألبان �سوى 33% من الإنتاجية 

من 
 
و%20 اأوروبا  اإنتاجية  من  و%25  اأ�سرتاليا  يف 

اإنتاجية الوليات املتحدة الأمريكية. وقـد اأدى
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ب�سفة  احليوانية،  الرثوة  يف  الإنتاجية  �سعف 

تراجع متو�سط  العربية اإىل  يف الدول  عامة، 

ن�سيب الفرد من هذه الرثوة من حوايل 0,27 راأ�س 

يف عام 2000 اإىل حوايل 0,23 يف عام  2012.

وتوجهت العديد من الدول العربية اإىل 

على  ذلك  يف  معتمدة  الدواجن،  تنمية �سناعة 

القطاع،  هذا  اإطار  يف  تدخل  كثرية  مواد  ا�سترياد 

من   %23( م�سر  خا�سة  لإنتاج اللحم والبي�س، 

واملغرب  من حلوم الدواجن(  الإنتاج العربي 

ن�سبة  زالت  ل  ذلك  مع  وال�سعودية واجلزائر. 

الإنتاج العربي ل تتجاوز 4% من الإنتاج العاملي.

ال�سمكية،  الرثوة  يخ�س  ما  يف  اأما 

املوزعة بني ال�سيد البحري )حوايل 80% من 

اإجمايل الإنتاج يف الدول العربية(، وال�سيد 

وال�ستزراع   )%16 )نحو  من املياه الداخلية 

مليون   4,3 بلغت  فقد   ،)%4 )حوايل  ال�سمكي 

العاملي  الإنتاج  من   %2,6 اأي   ،2013 �سنة  طن 

م�سر )%34(،  وهي  دول  ثالث  وت�ستاأثر  فقط. 

 %75 بنحو   )%15( وموريتانيا   ،)%27( واملغرب 

وي�سل  العربية.  البالد  يف  ال�سمكي  الإنتاج 
 
من

الأ�سماك  للفرد من  ال�سنوي  ال�ستهالك  متو�سط 

حوايل 12 كجم، اأي اأقل من متو�سط ال�ستهالك 

العاملي ) 15 كجم(، هذا يف الوقت الذي يتميز فيه 

تتمثل  كبرية  طبيعية  مبقومات  العربي  الوطن 

و608   البحرية،  ال�سواحل  من  كلم  األف  يف 22,7 

بالأ�سماك،  الغني  القاري  اجلرف  من   
2
كلم األف 

املائية  امل�سطحات  من  هكتار  ونحو 3 ماليني 

املائية  واملجاري  والأنهار  كالبحريات  الداخلية 

واملزارع ال�سمكية. 

ال�سكل رقم )3(: الإنتاج احليواين يف الوطن العربي

    أعداد الثروة الحيوانية في الوطن العربي         مساهمة بعض الدول في إنتاج الوطن العربي من اللحوم الحمراء  

  امل�سدر:  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية. 2013.

  -  اأو�ساع الأمن الغذائي العربي2013 ..  املنظمة العربية للتنمية الزراعية. 
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نوعية  ح�سب  تفاوت   : الذاتي  3.2  الكتفاء 
الزراعات:

الإنتاج  بني  التفاوت  ا�ستمرار  ي�سكل 

الزراعي والطلب على ال�سلع الزراعية يف الوطن 

العربي ال�سبب الرئي�سي يف انخفا�س م�ستويات 

الغذائية  ال�سلع  من  للعديد  الذاتي  الكتفاء 

بني  التمييز  ميكن  عامة،  وب�سفة  الأ�سا�سية. 

وفقًا  الغذائية  ال�سلع  من  جمموعات  ثالث 

للفرتة  منها  لكٍل  الذاتي  الكتفاء  ملعدلت 

:2013-2011

معدلت اكتفاء ذاتي مرتفعة )%96(: . 1

اخل�سروات،  الأ�سماك،  الفاكهة، 

والبطاط�س، والبي�س .

متو�سطة . 2 ذاتي  اكتفاء  معدلت 

احلمراء،  اللحوم   :)%81-%54(

وحلوم الدواجن، والألبان ومنتجاتها . 

منخف�سة . 3 ذاتي  اكتفاء  معدلت 

واحلبوب،  ال�سكر،   :)%44-%31(

والزيوت النباتية.

العربية  اخلارجية  التجارة  ثالثًا: 

عجز  والغذائية:  الزراعية  ال�سلع  يف 

جتاري متزايد 

يدفع �سعف الإنتاج الزراعي مقارنة مع 

الطلب الناجت عن النمو ال�سكاين يف الوطن العربي 

حاجيات  لتلبية  ال�سترياد  اإىل  اللجوء  اإىل 

ال�سكان الغذائية. فقد بلغت الواردات الزراعية 

 ،2013 مليار دولر يف عام   97 من اخلارج حوايل 

ون�سبة  الكلية،  الواردات  من   %10 ن�سبة  لتمثل 

 %11 2012، مقابل  5% مقارنــة مع  منو ت�ساوي 

خــالل الفرتة 2012-2000. 

يف املقابل، بلغت ال�سادرات الزراعية 24,5  

2,5% فقط من  2013 لتمثل بذلك  مليار دولر يف 

الواردات.  ربع  �سوى  تغطي  ول  الكلية  ال�سادرات 

مقارنة  الزراعي  اإلنتاج  ضعف  يدفع 
النمو السكاني  الناجت عن  مع الطلب 
إلى  اللجوء  إلى  العربي  الوطن  في 
السكان  حاجيات  لتلبية  االستيراد 
الصادرات  تشّكل  ال  حيث  الغذائية،  
الزراعية سوى 2,5% فقط من الصادرات 
ربع  سوى  تغطي  أنها  كما  الكلية، 
للميزان  عجز  هي  والنتيجة  الواردات. 
سنوي  تغير  بنسبة  الزراعي  التجاري 

وصلت إلى 10,5% بني 2000 و 2013.

للدول  الزراعي  التجاري  امليزان  عجز  اأن  كما 

العربية بلغ 72 مليار دولر، اأي بن�سبة تغرّي �سنوي 

و�سلت اإىل 10,5% بني 2000 و 2013.

لل�سلع  اخلارجية  التجارة  يخ�س  ما  يف  اأما 

ال�سلع  هذه  �سادرات  قيمة  بلغت  فقد  الغذائية، 

ما  م�سّكلًة   2013 عام  يف  دولر  مليار   19,4 حوايل 

وبالتايل  الزراعية،  ال�سادرات  من   %80 ن�سبته 

الغذائية  الواردات  لقيمة  تغطيتها  ن�سبة  اأ�سبحت 

الواردات  قيمة  اأن  اإىل  الإ�سارة  مع   ،%24 حوايل 

الغذائية قد بلغت حوايل 80,4 مليار دولر م�سّكلًة 

الزراعية. ونتيجة  الواردات  من   %83 ن�سبته  ما 

لي�سل  الغذائية  لل�سلع  التجاري  العجز  زاد  لذلك 

اإىل 61 مليار دولر يف عام 2013 بعد اأن كان 57 مليار 

دولر يف عام 2012 و 47 مليار دولر يف عام 2011.

1.3 ال�سادرات: تباين على م�ستوى نوعية ال�سلع 
الغذائية اأو الأقطار العربية 

تطورات  الغذائية  ال�سادرات  �سهدت 

الدول  اأو  ال�سلع  م�ستوى  على  �سواًء  خمتلفة 
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العربية. فقد انخف�ست كمية ال�سادرات من 

 %25 بحوايل  والدقيق  احلبوب  جمموعة 

مقارنة  ارتفاع قيمتها،  من  بالرغم   ،2013 يف 

ويعود   .2011-2002 الفرتة  متو�سط  مع 

�سادرات  من  كل  كمية  لرتاجع  اأ�سا�سًا  ذلك 

ال�سودان،  جنوب  انف�سال  ب�سبب  القمح، 

وكذلك �سادرات الأرز ب�سبب �سيا�سة تر�سيد 

تعترب  والتي  م�سر  يف  املياه  ا�ستخدامات 

املادة.  لهذه  الرئي�سي  العربي  الـُم�سّدر 

�سادرات  وقيمة  كمية  ارتفعت  حني،  يف 

والزيوت  والبطاط�س  والفاكهة  اخل�سروات 

واملاعز  والأغنام  والأ�سماك  النباتية 

ناحية  من  والبي�ساء.  احلمراء  واللحوم 

الغذائية  املواد  �سادرات  بع�س  ت�سكل  اأخرى 

العاملية  ال�سادرات  يف  كبريا  حيزا  العربية 

للتمور  بالن�سبة  احلال  هو  كما   ، ال�سلع  لهذه 

والتي تتجاوز 40% من �سادرات العامل.

على  الغذائية  ال�سادرات  وتتباين 

من  اأكرث  فترتكز  العربية،  الدول  م�ستوى 

دولتني،  يف  اخل�سراوات  من  ال�سادرات  ن�سف 

وت�سبح   ،)%26,2( واملغرب   )%26,5( م�سر 

الأردن  من  كل  اأُ�سيفت  اإذا   )%82( الن�سبة 

العربية  ال�سادرات  م�سر  وتت�سدر  و�سوريا. 

 ،%32 اإىل  ن�سبتها  ت�سل  حيث  الفاكهة  من 

اأما    .)%14( )15%(، والإمارات  يليها املغرب 

املغرب  فاإن  ال�سمكية  بال�سادرات  يتعلق  فيما 

على  ي�ستحوذ  حيث  العربية  الدول  يت�سدر 

40% من كمية ال�سادرات ال�سمكية العربية 

ال�سادرات  قيمة  60% من  تعادل  والتي 

ال�سمكية العربية. 

التجارة  قيمة  بلغت  اأخرى،  جهة  من 

يف  دولر  البينية 26,2 مليار  العربية  الزراعية 

عن  دولر  مليار   5,1 قدرها  بزيادة   ،2013 عام 

قيمة  متثل  ال  تطورها،  من  بالرغم 
البينية  العربية  الزراعية  التجارة 
التجارة  مجموع  من   %22,5 سوى 

اخلارجية للسلع الغذائية.

 .2011 عام  عن  دولر  مليار  و10,8   2012 عام 

ل  الن�سبة  هذه  اأن  اإل  النمو،  هذا  من  بالرغم 

متثل �سوى 22,5% من قيمة التجارة اخلارجية 

ومنتجاتها  الألبان  وت�سكل  الغذائية.  لل�سلع 

الزراعية  لل�سادرات  الإجمالية  القيمة  ثلث 

 ،)%16( بن�سبة  اخل�سروات  تليها  البينية، 

وتعترب   .)%13( والأ�سماك   ،)%15( والفاكهة 

كل من ال�سعودية ولبنان وم�سر و�سوريا والأردن 

على  وامل�ستوردين  امل�سدرين  اأكرب  التوايل  على 

�سعيد التجارة الزراعية العربية البينية. 

ويرجع هذا التباين بني الدول العربية 

منها  البع�س  واحتكار  الغذائية  ال�سادرات  يف 

ن�سبة  اإىل  عامة  ب�سفة  ال�سادرات  هذه  لأغلب 

وب�سرية،  ومائية  اأر�سية  موارد  من  املتوفر 

واملعامالت  ومكونات جتارة ال�سلع الزراعية، 

الت�سويقية، وال�سيا�سة الزراعية ب�سكل عام.

الواردات الغذائية: ارتفاع م�ستمر خا�سة   2.3
احلبوب 

الوطن  يف  احلبوب  من  الواردات  قيمة  بلغت 

العربي حوايل 26,1 مليار دولر �سنة 2013 ، م�سّكلًة ثلث 

الرئي�سية،  الغذائية  ال�سلع  الواردات من  اإجمايل قيمة 

يف حني مُتثل كميات وقيم الواردات العربية من احلبوب 

حوايل ُخم�س الواردات العاملية.
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ال�سلع  اأهم  والدقيق  القمح  ويعترب 

امل�ستوردة يف عام 2013 حيث و�سلت كمية وقيمة 

دولر  مليار  و 12,5  طن  مليون   41 وارداتهما 

وقيمة  كمية  من  تباعا   %48 و   %54 )حوايل 

و6,7   طن  مليون   27,4 مقابل  احلبوب(  واردات 

2011- الفرتة  يف  �سنوي  كمتو�سط  دولر  مليار 

واردات  اآخر، ت�ساعفت قيمة  2002. من جانب 

دولر  مليار   2,1 اإىل   لت�سل  اخل�سروات  من  كل 

والفواكه )3,9 مليار دولر( مقارنة مع املتو�سط 

لرتفاع  نتيجة   2011-2002 للفرتة    ال�سنوي 

ال�سكر  واردات  زادت  كما  امل�ستوردة.  الكميات 

الواردات  تراجعت  حني  يف  النباتية،  والزيوت 

احليوانية،  املنتجات  يخ�س  ما  الذرة. يف  من 

من  الثانيــة  املرتبة  يف  ومنتجاتها  الألبان  تاأتي 

لعام2013   الغذائية  الواردات  يف  م�ساهمتها  حيث 

و”الأغنام  “الأبقار”  اأما  مليـار دولر.   6,1 بنحو 

و   %79( وارداتها  قيمة  ارتفعت  فقد  واملاعز”، 

24% تباعا( مقارنة مع الفرتة 2002-2011 بالرغم 

من انخفا�س الكمية امل�ستوردة )9% و 2% تباعا(. 

عرفتها  التي  الكبرية  للتقلبات  كان  لقد 

قيمة  ارتفاع  يف  مهم  دور  الغذائية  املواد  اأ�سعار 

الواردات الغذائية خالل ال�سنوات الأخرية. فقد 

عرف العامل، خا�سة يف اأعوام 2008 و2010 و2011، 

كان  والذي  الغذائية،  املواد  اأهم  لأ�سعار  ارتفاعا 

من  كبري  لعدد  الغذائي  الأمن  على  �سلبي  اأثر  له 

بلغت  فقد  الزراعية.  للمواد  امل�ستوردة  الدول 

اأ�سعار بع�س ال�سلع الغذائية اأعلى م�ستوياتها منذ 

حوايل 30 �سنة )ال�سكل رقم )4( و)5((.  

ألسعار  الكبيرة  للتقلبات  كان  لقد 
املواد الغذائية دور مهم في ارتفاع قيمة 
الواردات الغذائية خالل السنوات األخيرة. 
أعوام  في  خاصة  العالم،  شهد  فقد 
2008 و2010 و2011، ارتفاعا ألسعار أهم 
أثر سلبي  والذي كان له  الغذائية،  املواد 
على األمن الغذائي لعدد كبير من الدول 
بلغت  فقد  الزراعية.  للمواد  املستوردة 
أعلى  الغذائية  السلع  بعض  أسعار 

مستوياتها منذ حوالي 30 سنة.

ال�سكل رقم )4(: اأ�سعار املواد الغذائية حول العامل )2014-1990(

 امل�سدر :منظمة الأغذية والزراعة. 
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بع�س  اأ�سعار  ارتفاع  اأ�سباب  وترجع 

املواد الغذائية بالأ�سا�س اإىل:

وقلة  احلرارة،  درجات  وارتفاع  اجلفاف،   •
�سقوط الأمطار يف عدة دول من بني اأكرب 

الزراعية  للمنتجات  امل�سدرة  البلدان 

اأ�سرتاليا  مثل  كالقمح،  الرئي�سية 

وخا�سة  واأوكرانيا،  ورو�سيا  وكازاخ�ستان 

موؤخرًا  تعر�ست  التي  املتحدة  الوليات 

80 % من اأرا�سيها الزراعية لأ�سواأ موجة 

جفاف منذ ن�سف قرن. 

•  قيام 25 دولة منتجة رئي�سية، كالأرجنتني 
اأو و�سع  ومالوي وزامبيا، بفر�س ح�سر 

قيود على �سادراتها من احلبوب حلماية 

 .
)1(

الأمن الغذائي الوطني

بعد  ال�سترياد،  خط  على  ال�سني  دخول   •
ما  الذاتي،  الكتفاء  من  عديدة  �سنوات 

4-5 مليون  2-3 مليون طن من الأرز و  بني 

طن من القمح و 5-6 مليون طن من الذرة.

قيا�سية  م�ستويات  الذرة  اأ�سعار  بلوغ   •
املتزايد  وا�ستخدامها  اجلفاف  ب�سبب 

لرتفاع  نظرا  احليوي  الوقود  اإنتاج  يف 

ال�ستهالك  اإىل  بالإ�سافة  البرتول.  اأ�سعار 

الب�سري، ت�ستخدم الذرة لتغذية احليوانات 

ارتفاع  اإىل  اأ�سعارها  ارتفاع  اأدى  وبالتايل 

اأ�سعار املنتجات ذات الأ�سل احليواين. 

وقد اأدى هذا الرتفاع على م�ستوى اأ�سعار 

التطورات  مع  وتزامنه  الرئي�سية  الغذائية  ال�سلع 

العربية  الدول  بع�س  يف  ال�سيا�سية  والثورات 

تدابري  عدة  اتخاذ  اإىل  منها  العديد  جلوء  اإىل 

ا�ستعجاليه واإجراءات ا�ستثنائية كاإلغاء ال�سرائب 

على الواردات ودعم اأ�سعار الأغذية، مما اأدى اإىل 

اإ�سعاف اأر�سدتها من العملة ال�سعبة واإثقال كاهل 

امليزانية ومديونية العديد من هذه الدول. 

م�ستمر  تفاقم  الغذائية:  الفجوة  رابعًا: 

واحتمال �سعيف لالنخفا�س يف الأجل القريب 

املبذولة  احلثيثة  اجلهود  من  بالرغم 

وانتهاجها  العربية  الدول  من  العديد  قبل  من 

لال�ستثمار  ت�سجيعًا  اأكرث  زراعية  ل�سيا�سات 

ل  الرئي�سية،  الغذائية  ال�سلع  لإنتاج  وحتفيزًا 

يف  كبري  عجز  من  يعاين  العربي  الوطن  يزال 

ال�سكل رقم )5(: املوؤ�سرات احلقيقية لأ�سعار بع�س املواد الغذائية 

امل�سدر :منظمة الأغذية والزراعة. 

 )1(  يوم الزراعة العربي حتت �سعار »خمزون ا�سرتاتيجي عربي لالأغذية ملواجهة اأزمات الغذاء العاملية«. املنظمة العربية للتنمية 

الزراعية. 27 �سبتمرب 2014.
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الغذائية  الفجوة  قيمة  بلغت  فقد  الغذاء. 

بذلك  وهي   ،2013 عام  دولر  مليار   35,6

الدول  لبع�س  الإجمايل  املحلي  الناجت  تفوق 

الأردن.  اأو  موريتانيا  اأو  اليمن  اأو  كالبحرين 

وتعرف الفجوة الغذائية باأنها �سايف الواردات 

الفرق  اأي  الرئي�سية،  الغذائية  ال�سلع  من 

الكميات  وجممل  حمليا  املنَتجة  الكميات  بني 

الالزمة لال�ستهالك املحلي.

العربية  الدول  م�ساهمة  وتتفاوت 

يف قيمة هذه الفجوة الغذائية. ويعود ذلك 

اأو  ال�سكان،  عدد  يف  تتلخ�س  اأ�سباب  لعدة 

الدخل،  م�ستوى  اأو  ال�ستهالكية،  الأمناط 

وت�ساهم  الزراعي.  الإنتاج  حمدودية  اأو 

وال�سعودية   ،)%20,4( م�سر  هي  دول  اأربع 

والإمارات   ،)%12,8( واجلزائر   ،)%19,7(

للفرتة     كمتو�سط   %63 بنحو   )%10,4(

الفجوة  قيمة  اإجمايل  من   2013-2011

الغذائية العربية الكلية.

لوحدها  احلبوب  جمموعة  وت�سكل 

اأكرث من ن�سف اإجمايل قيمة الفجوة الغذائية 

والدقيق  القمح  خا�سة   ،)%53,6(  2013 قي 

ال�سف  يف  اللحوم  جمموعة  وتاأتي   .)%26(

الثاين من حيث الأهمية الن�سبية يف الفجوة 

بحوايل 16,5% )ال�سكل رقم )6((. عك�س ذلك، 

 %56,4 تت�سدر جمموعة اخل�سروات بحوايل 

من قيمة الفائ�س من ال�سلع الغذائية، متبوعة 

بالأ�سماك )%43,6(.

املبذولة  احلثيثة  اجلهود  من  بالرغم 
العربية  الدول  من  العديد  قبل  من 
أكثر  زراعية  لسياسات  وانتهاجها 
تشجيعاً لالستثمار وحتفيزاً إلنتاج 
يزال  ال  الرئيسية،  الغذائية  السلع 
الوطن العربي يعاني من عجز كبير 
في الغذاء. فقد بلغت قيمة الفجوة 
عام  دوالر  مليار   35,6 الغذائية 
2013، وهي بذلك تفوق الناجت احمللي 
اإلجمالي لبعض الدول كالبحرين أو 

اليمن أو موريتانيا أو األردن.

ال�سكل رقم )6(: م�ساهمة املجموعات ال�سلعية يف 
قيمة العجز الغذائي بالوطن العربي )2013(

  امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية. الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية. املجّلد 33. عام 2013.
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املنظمة  وتقديرات  درا�سات  وتتوقع 

قيمة  تت�سع  اأن  الزراعية  للتنمية  العربية 

يف  دولر  مليار   53 حوايل  اإىل  الفجوة 

2030، هذا يف حال   مليار يف  عام 2020       و 60 

ا�ستقرار معدلت منو الإنتاج الزراعي العربي 

وا�ستمرار تزايد ال�ستهالك، وزيادة متو�سط 

ال�سلع  اأ�سعار  وارتفاع  ال�سكان،  وعدد  الدخل 

الغذائية. 

الزراعي  القطاع  حتديات  خام�سًا: 

والأمن الغذائي على امل�ستوى العربي

الوطن  يف  الزراعي  القطاع  يواجه 

يف  اأ�سا�سا،  تتمثل  حتديات،  عدة  العربي 

ن�سبة املوارد الطبيعية والب�سرية يف خمتلف 

لتنمية  املتبعة  وال�سيا�سات  العربية،  البلدان 

اإطار  يف  تدخل  التي  منها  �سواء  القطاع  هذا 

ت�سجيع ا�ستعمال الأ�سمدة والآلت الزراعية، 

ت�سجيع  اأو  الزراعي،  البحث  تطوير  اأو 

التمويل  خا�سة  القطاع  هذا  يف  ال�ستثمار 

التحديات  هذه  اإيجاز  وميكن  والإقرا�س. 

على النحو التايل:

1.5  املوارد الطبيعية 

وانح�سار  ت�سحر  الزراعية:  الأرا�سي   1.1.5

للغطاء النباتي 

من اأهم الأ�سباب وراء �سعف الإنتاج 

تواجد  هو  العربية  البلدان  يف  الزراعي 

جافة.  �سبه  اأو  جافة  مناطق  يف  معظمها 

فالأرا�سي ال�سحراوية متثل حوايل 68% من 

م�ساحة  تقدر  كما  العربي.  الوطن  م�ساحة 

الأرا�سي املهددة بالت�سحر بحوايل 2,9 مليون 

 اأي 20% من امل�ساحة الإجمالية. ح�سب 
2
كلم

املناطق  اأكرب  العربي  املغرب  يعترب  اجلهات، 

م�ساحته  من  الن�سف  بحوايل  ت�سحرًا  العربية 

اجلزيرة  �سبه  يف  مقابل %29  الإجمالية 

العربية.

من أهم األسباب وراء ضعف اإلنتاج 
هو  العربية  البلدان  في  الزراعي 
جافة  مناطق  في  معظمها  تواجد 
أو شبه جافة. فاألراضي الصحراوية 
متثل حوالي 68% من مساحة الوطن 
األراضي  مساحة  تقدر  كما  العربي. 
املهددة بالتصحر بحوالي 2,9 مليون 
كلم2 أي  20% من املساحة اإلجمالية.

لأغلب  ال�سحراوية  للطبيعة  نظرًا 

الأرا�سي  م�ساحة  متّثل  العربية،  الأرا�سي 

 %5,2 هكتار  مليون   69,3 البالغة  املزروعة 

و  اجلغرافية  امل�ساحة  اإجمايل  من  فقط 

العامل.  حول  الزراعية  امل�ساحة  من   %1,5

املزروعة  امل�ساحة  من  الفرد  ن�سيب  اأن  كما 

هكتار   3,6 مقابل  هكتار   0,19 �سوى  يبلغ  ل 

وتتجاوز  اجلغرافية.  للم�ساحة  بالن�سبة 

الكلية  للم�ساحة  الزراعية  الأرا�سي  ن�سبة 

من  كل  يف   )%12( العاملية  الن�سبة  مع  مقارنة 

 )%21( تون�س )32%( و�سوريا )31%( ولبنان 

 .)%13( وفل�سطني  واملغرب   )%14( وال�سودان 

البحرين  يف  بينما ترتاوح بني 3% و%12 

وم�سر واجلزائر والأردن واليمن  والعراق 

والإمارات وقطر، وتنخف�س اإىل اأقل من%3    

ت�ستقر  باملقابل،  الدول العربية .  باقي  يف 

ن�سبة الأرا�سي املروية اإىل جممل امل�ساحة 

املزروعة منذ مطلع الت�سعينات يف حدود 

وتتباين ن�سب الزراعة املروية حيث   ،%20

تعتمد دول جمل�س التعاون اخلليجي كليا على 
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هذا النوع من الزراعة مقابل ما بني 10% اإىل    

 94%يف الدول الأخرى. 

وتقارب م�ساحة املراعي الطبيعية يف 

حوايل  اأي  هكتار،  مليون   500 العربية  الدول 

العربي  للوطن  الكلية  امل�ساحة  من   %  30

ونحو 13% من م�ساحة املراعي يف العامل. 

و�سوريا  ال�سودان وال�سعودية  من  كل  وتعترب 

مراعي  ذات  الدول  اأبرز  والعراق  وال�سومال 

طبيعية كبرية )بني  45% اإىل حوايل 80 % 

الكلية(، بينما ت�سكل موريتانيا  امل�ساحة  من 

33% امل�ساحة  واملغرب وفل�سطني وتون�س 

تقريبا. مع ذلك، ل تزال اإنتاجية الهكتار من 

تبلغ  املراعي يف الدول العربية �سعيفة حيث 

املتو�سط، اأي  يف  احلمراء  كغم من اللحوم   5

 
و%20  33% اإنتاجية الدول النامية  حوايل 

اإنتاجية الدول املتقدمة.

ب�سفة عامة، تعاين الأرا�سي الزراعية 

توؤثر  والتي  امل�ساكل  من  جمموعة  واملراعي 

فبالإ�سافة  واإنتاجيتها.  مردودها  على  �سلبيا 

اإىل ت�سحرها، تعرف الأرا�سي الزراعية زحفا 

وانح�سارالغطاء  وتدهور  متزايدا،  عمرانيا 

الأرا�سي  وتلوث  ومتلح  الطبيعي،  النباتي 

املروية. ورغم ات�ساع م�ساحتها، تعاين املراعي 

والحتطاب  والرعي  اجلفاف،  من  الطبيعية 

اجلائر، و�سعف برامج التنمية الرعوية.

2.1.5  املوارد املائية: ندرة و�سوء ا�ستغالل 

املوارد  ندرة  التالية  املوؤ�سرات  تو�سح 

املناطق  مع  باملقارنة  العربي  الوطن  يف  املائية 

اإحدى  بالتايل  ومتثل  العامل،  يف  الأخرى 

التحديات الرئي�سية للتنمية الزراعية والأمن 

الغذائي:

 %5 و   %11 حوايل  العربي  الوطن  ي�سكل   •
ميتلك  ل  لكن  العامل،  و�سكان  م�ساحة  من 

اأكرث من 0.7% من اإجمايل املياه ال�سطحية 

و  الأمطار  اإجمايل  من   %2.1 و  اجلارية 

 2% من املياه املتجددة يف العامل. 

جل املوارد املائية )95%( هي مياه تقليدية   •
جوفية(،   %14 و  �سطحية   %81(

من  ت�سدر  املوارد  هذه  من  وحوايل %70 

خارج الدول العربية.

من   %87 العربي  الزراعي  القطاع  ي�ستهلك   •
الأغرا�س  تخ�س  الباقية   %13( املياه 

ال�سناعية واملنزلية(.

امل�ساحات  اإجمايل  من  املروية  الن�سبة  تبلغ   •
الزراعية 40%، مقابل 25% فقط بالن�سبة 

للم�ساحات الزراعية املو�سمية. 

يف  الواحد  الهكتار  ن�سيب  متو�سط  ي�سكل   •
الهطول  متو�سط  ُخم�س  العربي  الوطن 

من  ن�سيبه  اأما  العاملي.  ال�سنوي  املطري 

املياه  من   %7 تتجاوز  فال  ال�سطحية  املياه 

ال�سطحية اجلارية على م�ستوى العامل.

املياه  العربي من  الفرد  ن�سيب  يبلغ متو�سط   •
الفقر  خط  من  اأقل  اأي  /�سنة، 

3
م  800

/�سنة، 
3
بنحو 1000 م املحدد  العاملي  املائي 

/
3
7000م بحوايل  املقّدر  العاملي  واملتو�سط 

�سنة )ال�سكل رقم )7((. 

11% و  يشكل الوطن العربي حوالي 
5% من مساحة وسكان العالم، لكن 
إجمالي  من   %0.7 من  أكثر  ميتلك  ال 
و%2.1  اجلارية  السطحية  املياه 
املياه  من  و %2  األمطار  إجمالي  من 

املتجددة في العالم. 
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ال�سكل رقم )7(: ن�سيب الفرد من املوارد املائية)2010(  

امل�سدر: اأو�ساع الأمن الغذائي العربي 2012 ..  املنظمة العربية للتنمية الزراعية. 

املوؤ�سرات  اأغلب  ت�سري  عامة،  ب�سفة 

اإىل  العربي  الوطن  يف  املائية  باملوارد  اخلا�سة 

ا�ستخدام  يف  الإ�سراف  اأو  التدبري  و�سوء  ندرتها 

على  �سلبيا  يوؤثر  مما  الزراعي،  القطاع  يف  املياه 

وتزداد  الغذائي.  والأمن  الزراعي  الإنتاج 

حيث  امل�ستقبل،  يف  ال�سلبي  الأثر  هذا  خطورة 

ن�سيب  انخفا�س  اإىل  التوقعات  بع�س  ت�سري 

حوايل  اإىل  العربية  الدول  يف  املياه  من  الفرد 

يف   
3
م  200 من  اأقل  واإىل  يف 2030  �سنة   /

3
550م

بع�س الدول، نظرًا لتزايد عدد ال�سكان )معدل 

م�ستوى  على   %1,2 بنحو  مقارنة   %2,1 منو 

ومتطلبات  املعي�سة،  م�ستوى  وحت�سن  العامل(، 

العربية،  الأقاليم  م�ستوى  على 

من   %40 على  الأو�سط  الإقليم  ي�ستحوذ 

اإجمايل موارد املياه يف الوطن العربي، متبوعا 

العربي  واملغرب   ،)%31( العربي  بامل�سرق 

من   .)%6( العربية  اجلزيرة  و�سبه   ،)%23(

اأغلب  اإليه،  الإ�سارة  متت  وكما  اأخرى،  جهة 

العراق  ويت�سدر  �سطحية.  هي  املائية  املوارد 

هذه الدول، تليه م�سر ثم ال�سودان، و�سوريا. 

يعتمد اأ�سلوب ال�سقي الزراعي كثريا على املياه 

)حوايل        ال�سطحي  الري  وعلى  ال�سطحية 

87 %(، لكنه يت�سبب يف �سياع ن�سبة كبرية من 

املياه حيث اأن كفاءة  الري ال�سطحي ل تتعدى 

47%من اإجمايل املوارد املائية امل�ستعملة 

ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  يف الري ال�سطحي. 

تتعر�س املوارد املائية، �سطحية وجوفية، اإىل 

ال�ستنزاف اجلائر والتلوث. كما تعاين بع�س 

ب�سبب  امللوحة  زيادة  من  دجلة  مثل  الأنهار 

مياه ال�سرف. 

اخلاصة  املؤشرات  أغلب  تُشير 
باملوارد املائية في الوطن العربي إلى 
ندرتها وسوء التدبير أو اإلسراف في 
استخدام املياه في القطاع الزراعي، 
الزراعي  اإلنتاج  على  سلبيا  يؤثر  مما 

واألمن الغذائي.
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ت�سري  الجتاه،  نف�س  يف  املتزايدة.  التنمية 

باأن  املائي  لالأمن  العربية  الإ�سرتاتيجية 

املنطقة العربية حتتاج لتحقيق اأمنها الغذائي 

املياه  من   
3
م مليار   550 يقارب   ما  توفري  اإىل 

�سنويًا يف 2025 يف حال ا�ستمرار معدلت النمو 

عن  تزيد  كميات  وتعادل  احلالية،  ال�سكاين 

�سعف املتاح حاليا. 

2.5 املوارد الب�سرية : تراجع م�ستمر للعمالة الزراعية
�سكان  من   %42 حوايل  الريف  �سكان  ي�سكل 

ن�سمة. وقد  مليون   370 حوايل  والبالغ  العربي  الوطن 

اأدى ارتفاع معدلت الهجرة من الريف اإىل املدن واختالل 

اإىل  والريفية  احل�سرية  املناطق  بني  التنموي  التوازن 

حوايل%22,3   لت�سكل  الزراعية  للعمالة  م�ستمر  تراجع 

2012، منخف�سة  من اإجمايل القوى العاملة العربية عام 

عن 27,2% يف 2008 )ال�سكل رقم )8((.

ال�سكل رقم )8(:  ن�سبة العمالة الزراعية من اإجمايل القوى العاملة العربية

 امل�سدر: اأو�ساع الأمن الغذائي العربي.  2012 و 2013. املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

من  الزراعية  العمالة  نسبة  تعتبر 
الوطن  في  العاملة  القوى  إجمالي 
منظمة  حسب  عاملياً  األقل  العربي 
هذه  متوسط  يبلغ  حيث  الفاو، 
النسبة عاملياً حوالي 40%، وفي آسيا 
النامية  الدول  مجموعة  وفي   ،%50
التقليدية  األساليب  تزال  وال   .(%62)
في  مهمة  مكانة  حتتل  اإلنتاج  في 
استخدام  مقابل  العربية،  الزراعة 
البيولوجية  للمبتكرات  محدود 
في  املهم  الدور  ذات  وامليكانيكية 

الرفع من اإلنتاجية.

من  الزراعية  العمالة  ن�سبة  وتعترب 

الأقل  العربي  الوطن  يف  العاملة  القوى  اإجمايل 

عامليًا ح�سب منظمة الفاو، حيث يبلغ متو�سط هذه 

50%، ويف  اآ�سيا  40%، ويف  الن�سبة عامليًا حوايل 

جمموعة الدول النامية )62%(. من جهة اأخرى، 

حيث  العربية،  الدول  بني  الن�سبة  هذه  تختلف 

50% يف جيبوتي، وموريتانيا وال�سودان،  تتجاوز 

وترتاوح بني 20-38% يف �سوريا وتون�س واجلزائر 

فيما  واليمن،  عمان  و�سلطنة  واملغرب  وم�سر 

10% يف باقي الدول العربية.  ترتاجع لأقل من 

وميكن تف�سري تدين ن�سبة اليد العاملة الزراعية 
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العربية اإىل الأ�سباب التالية: 

نتيجة  الزراعي  العمل  ا�ستقرار  عدم   •
لعدم انتظام ت�ساقط الأمطار والعتماد 

ب�سفة كبرية على الزراعة املطرية.

الزراعية  لالآلت  املتزايد  ال�ستخدام   •
املتطورة. 

حوايل  ميثل  اإذ  الأجور  م�ستوى  تدين   •
يف  الزراعي  العامل  ن�سيب  من   %13

الدول  45% يف  املتقدمة وحوايل  الدول 

النامية.  

وقطاع  ال�سناعي  القطاع  ا�ستقطاب   •
يرتاوح  حيث  العاملة،  لليد  اخلدمات 

اأ�سعاف   6-3 بني  العامل  دخل  متو�سط 

نظريه يف القطاع الزراعي. 

والآلت  لالأ�سمدة  حمدود  ا�ستعمال   3.5
الزراعية 

يعك�س م�ستوى الإنتاجية يف القطاع 

الزراعي العربي امل�ستويات التكنولوجية 

الزراعة خا�سة  يف  وامل�ستخدمة  املطبقة 

ا�ستخدام الأ�سمدة الكيماوية  م�ستوى  على 

اأو الآلت الزراعية. حيث ل تزال الأ�ساليب 

يف  كبرية  مكانة  حتتل  الإنتاج  يف  التقليدية 

حمدود  ا�ستخدام  مقابل  العربية،  الزراعة 

ذات  وامليكانيكية  البيولوجية  للمبتكرات 

بلغ،  فقد  الإنتاجية.  زيادة  يف  املهم  الدور 

اجلرارات  ا�ستخدام  معدل  املثال،  �سبيل  على 

األف  11 جرار لكل  2012 حوايل  الزراعية يف 

العدد  هذا  فيه  ي�سل  الذي  الوقت  قي  هكتار 

اإىل 20 جرار على امل�ستوى العاملي.

معدل  يزال  ل  اأخرى،  جهة  من 

على  منخف�سًا  الكيماوية  الأ�سمدة  ا�ستخدام 

يف 2012 بحوايل  يقدر  حيث  العربي  امل�ستوى 

العاملي  املتو�سط  ي�سل  حني  يف  كلغ/هكتار   54

من  لكل  ال�ستثناء  ويبقى  كلغ.   96 حوايل  اإىل 

والإمارات،  عمان،  و�سلطنة  والأردن،  م�سر، 

وال�سعودية، والكويت، والعراق والتي يفوق فيها 

ا�ستخدام الأ�سمدة املعدلت العاملية.

وتتمثل اأهم حتديات ا�ستخدام الآلت 

الوطن  يف  البيولوجية  واملواد  امليكانيكية 

العربي اإما يف اجلهل بوجودها، اأو عدم توفرها 

بالكميات الكافية، ف�ساًل عن الرتفاع املتوا�سل 

بالطرق  املزارعني  اإملام  وعدم  اأ�سعارها  يف 

هذا  وميّثل  ا�ستعمالها.  كيفية  يف  ال�سحيحة 

اأحد الأ�سباب وراء ال�سعف احلا�سل يف اإنتاجية 

وتنويع املزروعات.

الكوادر  عدد  يف  �سعف  الزراعي:  البحث    4.5
العلمية والتقنية ويف الدعم املايل

يف  مهمًا  دورًا  العلمي  البحث  يلعب 

الإنتاجية.  وحت�سني  الزراعة  وتنويع  تطوير 

عائد  بلغ  “الفاو”،  درا�سات  بع�س  فح�سب 

ال�ستثمارات التي اأُنفقت على البحوث الزراعية 

�سنويًا  ُقدر  الدول  بع�س  يف  عالية  م�ستويات 

الوليات  يف   %65 و  اليابان  بنحو 35% يف 

عدة  الزراعية  البحوث  وت�سمل  املتحدة. 

املح�سنة  الأ�سناف  ا�ستنباط  كتقانات  ميادين 

من املحا�سيل مثل الهند�سة الوراثية، ومعاجلة 

جيدة  �ساللت  لإنتاج  الوراثية  ال�سفرات  ونقل 

من الرثوة احليوانية .كما تت�سمن تقانات نظم 

الري، وكذلك نظم الزراعة احلديثة كالزراعة 

املحمية والطبيعية. 

وعلى الرغم من التطورات التي �سهدتها 

بع�س الدول العربية يف هذا املجال يف ال�سنوات 
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تقدم  التي  املوؤ�س�سات  من  العديد  ووجود  الأخرية 

كافية  غري  اإّما  فاإنها  والتقنية،  الفنية  اخلدمات 

اأو اأن معظمها يفتقر اإىل الكوادر العلمية والفنية 

التطبيقية  املجالت  يف  العالية  اخلربة  ذوي 

كثافة  متو�سط  يبلغ  وهكذا،  املتطورة.  الزراعية 

الكوادر الفنية العاملة يف البحث والتطوير حوايل 

 %45 وحوايل  العاملي،  امل�ستوى  على  الكثافة  ثلث 

10% من  النامية، وحوايل  الدول  من م�ستواها يف 

م�ستواها يف الدول املتقدمة. 

بني  �سا�سع  فرق  يوجد  اأخرى،  جهة  من 

الدعم  يخ�س  ما  يف  واملتقدمة  العربية  الدول 

وبالفعل،  الزراعة.  يف  العلمي  للبحث  املايل 

ترتاوح ن�سبة الإنفاق على البحث العلمي يف هذا 

القطاع بني  2%-3% من الناجت املحلي الإجمايل 

يف  تتجاوز %0,2  ل  حني  يف  املتقدمة  للدول 

به  يو�سي  مما  بكثري  يقل  وهذا  العربية،  الدول 

ال�سيا�سات  لبحوث  الدويل  واملعهد  الدويل  البنك 

الزراعية. 

يف  ومتركز  �سعف  والتمويل:  ال�ستثمار   5.5

القطاعات الزراعية الأقل خماطرة 

اأحد  والتمويل  ال�ستثمار  يعترب 

وحت�سني  تطوير  اأجل  من  الأ�سا�سية  الركائز 

الإنتاج يف القطاع الزراعي. ونظرا لهذه الأهمية 

ركز تقرير البنك الدويل للتنمية يف العامل ل�سنة 

2008 حول الزراعة من اأجل التنمية على زيادة 

ال�ستثمار يف هذا القطاع بالبلدان النامية وعلى 

الهتمام بالتمويل الريفي ال�سغري. 

يف  العربية  الدول  عملت  جهتها،  من 

املخ�س�سات  زيادة  على  التنموية  خططها  اإطار 

ال�ستثمارية لهذا القطاع، حيث قامت باإن�ساء عدة 

تيبلغ متوسط كثافة الكوادر الفنية 
العاملة في البحث والتطوير حوالي 
ثلث الكثافة على املستوى العاملي، 
وحوالي 45% من مستواها في الدول 
10% من مستواها  النامية، وحوالي 
نسبة  وتتراوح  املتقدمة.  الدول  في 
اإلنفاق على البحث العلمي في هذا 
احمللي  الناجت  من  بني %3-2  القطاع 
اإلجمالي للدول املتقدمة في حني ال 

تتجاوز 0,2% في الدول العربية

االستثمار  من  الزراعة  حصة  زالت  ال 
مقارنة  منخفضة  والتمويل 
األخرى  االقتصادية  بالقطاعات 
والصناعة،  واخلدمات  كالتجارة 
االستثمار  تعرض  إلى  ذلك  ويرجع 
الزراعي إلى مخاطر عالية، وانخفاض 
في  املستثمر  املال  رأس  على  العائد 
متويل  في  العجز  إلى  وكذلك  الزراعة، 
القطاع مقارنة  االستثمارات في هذا 
ببعض القطاعات كاالتصاالت والنقل 
تستحوذ  التي  والكهرباء  والطاقة 
على حوالي نصف إجمالي العمليات 
التمويلية ملؤسسات التمويل العربية.

الزراعي،  موؤ�س�سات لالإقرا�س لتمويل ال�ستثمار 

متويل  موؤ�س�سات  عدة  تاأ�سي�س  اإىل  بالإ�سافة 

لتعزيز  ائتمان  خطوط  تقدمي  بهدف  عربية 

قدرات بنوك الت�سليف الزراعية العربية لتوفري 

املزارعني )�سندوق  ل�سغار  ائتمانية  ت�سهيالت 

النقد العربي، البنك الإ�سالمي للتنمية،...(. 

ح�سة  زالت  ل  ذلك،  من  وبالرغم 

منخف�سة  والتمويل  ال�ستثمار  من  الزراعة 

الأخرى  القت�سادية  بالقطاعات  مقارنة 
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ويرجع  وال�سناعة.  واخلدمات  كالتجارة 

اإىل  الزراعي  ال�ستثمار  تعر�س  اإىل  ذلك 

راأ�س  على  العائد  وانخفا�س  عالية،  خماطر 

املال امل�ستثمر يف الزراعة، وكذلك اإىل العجز 

يف متويل ال�ستثمارات يف هذا القطاع مقارنة 

والنقل  كالت�سالت  القطاعات  ببع�س 

على  ت�ستحوذ  التي  والكهرباء  والطاقة 

التمويلية  العمليات  اإجمايل  ن�سف  حوايل 

ملوؤ�س�سات التمويل العربية.

القرو�س  قيمة  اإجمايل  بلغ  وقد 

2012 لثنتي ع�سرة دولة  الزراعية يف عام 

بزيادة  اأي  تقريبا،  دولر  مليار   7,3 عربية 

طفيفة بحوايل 4,2% خالل خم�س �سنوات. 

على  الأجل  الق�سرية  القرو�س  وتهيمن 

و  للمتو�سطة   %27 مقابل   )%67( القرو�س 

6,5% للطويلة الأجل. كما اأن معظم التمويل 

يتم يف املجال الأقل خماطرة كالقطاع املروي 

ويف املناطق املمطرة، فيما يتم العتماد على 

التمويل الذاتي يف اجلهات قليلة الأمطار. 

يف  امل�سرتك  العربي  التعاون  �ساد�سًا: 

املجال الزراعي

اقت�ساديًا  املهم  لدوره  نظرًا 

التنمية،  اأولويات  اإحدى  وكونه  واجتماعيًا 

حظي القطاع الزراعي باهتمام كبري ومتزايد 

يف اإطار التعاون العربي. ومت تاأ�سي�س العديد 

وخلق  امل�سرتك،  العربي  العمل  موؤ�س�سات  من 

الوطنية  التمويل  موؤ�س�سات  من  جمموعة 

التنمية  وتعزيز  دعم  بهدف  والإقليمية 

الزراعية. كما مت اإطالق عدة ا�سرتاتيجيات 

القطاع  اإعطاء  اإىل  تهدف  واتفاقيات 

الزراعي الأهمية التي ي�ستحقها يف اأولويات 

التنمية يف الدول العربية. اإل اأنه وبالرغم من 

مل  ال�سيا�سات  هذه  نتائج  زالت  ل  اجلهود،  هذه 

ت�سل اإىل امل�ستوى املطلوب.

1.6 تاأ�سي�س العديد من موؤ�س�سات العمل العربي امل�سرتك

لال�ستثمار  العربية  “الهيئة  تعترب 

اأهم  بني  من  بال�سودان  الزراعي”  والإمناء 

الزراعي  بالقطاع  املعنية  العربية  املوؤ�س�سات 

حظي القطاع الزراعي باهتمام كبير 
ومتزايد في إطار التعاون العربي. وقد 
مؤسسات  من  العديد  تأسيس  مت 
وخلق  املشترك،  العربي  العمل 
التمويل  مؤسسات  من  مجموعة 
إطالق  مت  كما  واإلقليمية.  الوطنية 
عدة استراتيجيات واتفاقيات تهدف 
الزراعي األهمية  إلى إعطاء القطاع 
التي يستحقها في أولويات التنمية 
وبالرغم  أنه   إال  العربية.  الدول  في 
هذه  نتائج  زالت  ال  اجلهود،  هذه  من 
املستوى  إلى  تصل  لم  السياسات 

املطلوب.

العربي، حيث يعترب ال�ستثمار الزراعي الن�ساط 

ال�سركات  بتاأ�سي�س  الهيئة  وتقوم  لها.  الرئي�سي 

واخلدمات  النباتي  الإنتاج  قطاعات  يف  العاملة 

الزراعية والإنتاج احليواين والت�سنيع الزراعي 

احل�س�س  ومتلُّك  اأموالها  روؤو�س  يف  وامل�ساهمة 

الزراعية  املوارد  تعبئة  بغر�س  وذلك  فيها، 

الأمن  لتحقيق  وتوجيهها  العربية  واملالية 

الغذائي من خالل زيادة الإنتاج وتنمية التبادل 

الزراعي العربي بني الدول الأع�ساء.

الهيئة  ا�ستثمارات  اإجمايل  بلغ  وقد 

منها   مليون دولر،   951 بنهاية عام 2013 نحو 

روؤو�س  يف  م�ساهمات  دولر  مليون   378 نحو 
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�سركة   34 على  موزعة  زراعية  �سركات  اأموال 

زراعية يرتكز ن�ساطها على املنتجات الغذائية 

�سكل  يف  دولر  مليون   213 الأ�سا�سية، ونحو 

كما  الزراعية.  لل�سركات  قرو�س ممنوحة 

يف  البحثية  املحطات  من  عدد  باإن�ساء  قامت 

البحوث  اإجراء  بهدف  العربية  الدول  من  عدد 

الزراعية  التقانات  ون�سر  التطبيقية  الزراعية 

)ال�سكل  العربية.  الدول  يف  وتوطينها  احلديثة 

لال�ستثمارات  اجلغرايف  التوزيع  يو�سح   )9( رقم 

املبا�سرة يف 12 دولة عربية(.

ال�سكل رقم )9(: التوزيع اجلغرايف لال�ستثمارات املبا�سرة يف 12 دولة عربية

 امل�سدر: الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي. التقرير ال�سنوي 2013.

من  عدد  اإن�ساء  مت  اأخرى،  جهة  من 

"املنظمة  مثل  املتخ�س�سة  العربية  املنظمات 

العربي  و"املركز  الزراعية"  للتنمية  العربية 

القاحلة"  املناطق اجلافة والأرا�سي  لدرا�سات 

لل�سناعات  العربي  و"الحتاد  )اأك�ساد(، 

لالأ�سماك".  العربي  و"الحتاد  الغذائية"، 

العمل  تدعيم  على  املنظمات  هذه  وتعمل 

واإجراء  الزراعي  املجال  يف  امل�سرتك  العربي 

كفاءة  وتطوير  التطبيقية  البحوث  بع�س 

برامج  واإعداد  املياه،  وا�ستخدام  الأرا�سي، 

التن�سيق والتكامل الزراعي. 

لتمويل  واإقليمية  وطنية  موؤ�س�سات   2.6
امل�سروعات الزراعية

العديد  تواجهها  التي  لل�سعوبات  نظرا 

العربية،  الدول  يف  الزراعية  امل�ساريع  من 

جمموعة  اأ�س�ست  املالية،  املوارد  وباخل�سو�س 

من  والإقليمية  الوطنية  التمويل  موؤ�س�سات  من 

امل�ساريع القت�سادية والجتماعية،  اأجل متويل 

منها م�سروعات للتنمية الزراعية وبناء ال�سدود 

املائي  والأمن  الغذائي  الأمن  تعزيز  اإىل  تهدف 

امل�سروعات  هذه  قيمة  بلغت  وقد  العربي. 

 20 متويل  يف  �ساهمت  دولر  13 مليار  حوايل 
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وامل�سروعات  الزراعية  للتنمية  م�سروعًا 

املائية. كما ركزت هذه املوؤ�س�سات على متويل 

احلا�سنة  لتوفري  الأ�سا�سية  البنية  م�ساريع 

م�ساريع  مقدمتها  ويف  للتنمية  الرئي�سية 

من  الكهربائي.  والربط  واجل�سور  الطرق 

العربية،  املالية  املوؤ�س�سات  هذه  اأهم  بني 

القت�سادي  لالإمناء  العربي  ال�سندوق  جند 

العربي،  النقد  و�سندوق  والجتماعي، 

والبنك الإ�سالمي للتنمية،... 

املوؤ�س�سات،  هذه  اإىل  بالإ�سافة 

اأن�ساأت بع�س الدول العربية �سناديق قطرية 

القت�سادية  التنمية  تطوير  اإىل  تهدف 

خا�سة  العربية،  للدول  والجتماعية 

للتنمية  الكويتي  ال�سندوق  الزراعة:  قطاع 

ظبي  اأبو  �سندوق  العربية،  القت�سادية 

للتنمية، ال�سندوق ال�سعودي للتنمية، ... 

 3.6  و�سع عدة ا�سرتاتيجيات واتفاقيات: 

باإجناز  العربية  الدول  قامت 

بينها،  القت�سادي  للتعاون  اتفاقيات  عدة 

العربية  احلرة  التجارة  منطقة  وتطبيق 

التجاري،  التبادل  تعزيز  بهدف  الكربى 

خا�سة يف ال�سلع الزراعية. كما اأقّرت القمة 

العربية التي عقدت يف الريا�س عام 2007

العربية  الزراعية  التنمية  ا�سرتاتيجية 

اإطارًا  تعترب  والتي  لعام 2025،  امل�ستدامة 

للعمل العربي امل�سرتك لتعزيز الأمن الغذائي 

العربي. 

امل�سروع  اإقرار  كذلك  مت  وقد 

الكويت  قمة  يف  الغذائي  لالأمن  الطارئ 

فر�س  تعزيز  اإىل  يهدف  والذي   2009 عام 

الرئي�سية  الغذائية  ال�سلع  يف  الكتفاء 

للقطاع اخلا�س يف  ا�ستثمارات جمدية  وحتقيق 

الزراعة وتخفيف من حدة التزايد املتوا�سل يف 

الواردات. ويهدف هذا امل�سروع اإىل حتقيق زيادة 

اإنتاج  من  طن  مليون   20 بحوايل  تقّدر  مبا�سرة 

مليون  الأرز، و26  مليون طن من   6.3 و  احلبوب، 

طن من ال�سكر، وحوايل مليون طن من املحا�سيل 

الزيتية، وتوفري حوايل 8.6 مليون فر�سة عمل. 

ال�سودانية  احلكومة  اأعدت  الإطار،  هذا  ويف 

مبادرة لتحقيق الأمن الغذائي العربي من خالل 

ال�سودان،  يف  الزراعية  للتنمية  برنامج  تنفيذ 

من  عليها  تتوفر  التي  الكبرية  املوارد  ي�ستثمر 

اأرا�سي زراعية، ومياه، وثروة حيوانية. 

املتمثلة  املجهودات  هذه  من  بالرغم 

عدة  واإبرام  املوؤ�س�سات  من  جمموعة  اإن�ساء  يف 

العربي  التعاون  وتطوير  لت�سجيع  اتفاقيات 

لزالت  اأنها  اإّل  الزراعي،  القطاع  يف  امل�سرتك 

واأمن  زراعية  تنمية  حتقيق  من  تتمكن  مل 

العربية.   الدول  طموحات  م�ستوى  يف  غذائي 

وبالتايل وجب اإعادة النظر يف هذه التفاقيات 

واملوؤ�س�سات العربية وتطوير مكوناتها واأهدافها 

لتمكينها من لعب الدور املنوط بها للم�ساهمة يف 

تنمية القطاع الزراعي يف الوطن العربي. 

�سابعا: خامتة 

وتوفري  الزراعي  القطاع  تنمية  تعترب 

اإ�سرتاتيجية  اأ�سا�سية يف  الغذائي م�ساألة  الأمن 

للعديد من  التنمية القت�سادية والجتماعية 

الدول، خا�سة العربية، ومن بني اأهم التحديات 

امل�ستقبل.  يف  وخا�سة  حاليا  تواجهها  التي 

لتزامنها  حدة  اأكرث  التحديات  هذه  واأ�سبحت 

مع ارتفاع اأ�سعار ال�سلع الغذائية الرئي�سية على 

ي�ستمر  اأن  املتوقع  من  ارتفاع  العامل؛  م�ستوى 
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منظمة  تقديرات  ح�سب  القادم  العقد  خالل 

الأغذية والزراعة الدولية، ليتجاوز الأ�سعار 

الغذاء  اأزمة  خالل  �سجلتها  التي  القيا�سية 

احلراري  النحبا�س  �سوء  يف  وذلك  العاملية، 

والتغريات املناخية، وتزايد الطلب على ال�سلع 

ال�سريعة  القت�ساديات  طرف  من  الغذائية 

ال�سكانية،  الزيادة  ا�ستمرار  ظل  يف  النمو 

اإنتاج  يف  والزيادة  الطاقة  اأ�سعار  وارتفاع 

الوقود احليوي من املحا�سيل الزراعية. 

وبالتايل، هناك حاجة ما�ّسة لتطوير 

التنمية  يف  م�ساهمته  وحت�سني  القطاع  هذا 

العربية،  للدول  والجتماعية  القت�سادية 

والفجوة  الزراعي  التجاري  العجز  ومعاجلة 

من  وذلك  الغذائي  الأمن  وتعزيز  الغذائية 

باقي  غرار  على  اإليه  العتبار  اإعادة  خالل 

اإنتاجيته  من  والرفع  الإنتاجية  القطاعات 

يف  والتو�سع  اخلارج  اإىل  �سادراته  وت�سجيع 

من  والذي  امل�ستوردة،  الزراعية  ال�سلع  اإحالل 

موارد  توفري  اأو  احل�سول  يف  ي�ساهم  اأن  �ساأنه 

مالية وخلق فر�س اأكرب للعمل.

لتحقيق ذلك وتطوير الأداء الزراعي 

القطاع  ومردود  النتائج  �سوء  ويف  العربي، 

من  بد  ل  املطلوب،  امل�ستوى  اإىل  ت�سل  مل  التي 

ال�سيا�سات  يف  وهيكلية  جذرية  نظر  اإعادة 

على  القطاع  هذا  يف  دولة  كل  تنتهجها  التي 

م�ستويني:

من -  الهدف  القطرية:  ال�سيا�سات 

هو  ال�سيا�سات  هذه  يف  النظر  اإعادة 

غرار  على  الزراعة  اإىل  العتبار  رد 

واإيجاد  واخلدمات،  ال�سناعة  قطاعات 

والتحديات  للمعوقات  الالزمة  احللول 

التي تواجه كل بلد على حدة خا�سة على 

الطبيعية  املوارد  ا�ستغالل  حت�سني  م�ستوى 

يف  ال�ستثمار  وت�سجيع  ودعم  والب�سرية، 

الزراعي،  البحث  وتطوير  ودعم  القطاع، 

جمال  يف  التقانات احلديثة  وا�ستعمال 

وتي�سري  الزراعية،  والآلت  الأ�سمدة 

وت�سهيل التمويل والإقرا�س خا�سة ل�سغار 

يعتربون  والذين  املزراعني  ومتو�سطي 

الزراعية  التنمية  يف  الأ�سا�سية  الركيزة 

من   %85 من  باأكرث  مل�ساهمتهم  العربية 

الإنتاج الزراعي العربي. 

هذه -  العربية:  اجلهوية  ال�سيا�سات 

العمل  دعم  اإىل  نظريًا،  ت�سبو،  ال�سيا�سات 

العربي امل�سرتك يف املجال الزراعي وت�سجيع 

التبادل  وتطوير  البينية  ال�ستثمارات 

العربية  الدول  بني  الزراعي  التجاري 

لكن  م�ستدام.  عربي  غذائي  اأمن  وحتقيق 

على  النتائج  توا�سع  اإىل  ي�سري  الواقع 

م�ستوى التعاون العربي امل�سرتك بالرغم من 

اجلهود الكبرية التي ُبذلت يف هذا الإطار. 

النظر ب�سكل جذري  اإعادة  وبالتايل وجب 

ال�سيا�سات من خالل نظرة  يف حمتوى هذه 

اأكرث �سمولية تاأخذ يف العتبار باخل�سو�س 

العقبات،  لتجاوز  التجارية  ال�سيا�سات 

خا�سة احلواجز الغري جمركية. 

اأهدافها  حتقق  لن  ال�سيا�سات  هذه 

اأولهما،  الأقل.  على  مهمني  �سرطني  بتوفر  اإل 

بهدف  دولة  كل  يف  الر�سيدة  احلوكمة  التزام 

وانخراط  والت�سيري  والتنظيم  التخطيط  ح�سن 

ا�سرتاتيجية  توجهات  و�سع  يف  املعنية  املوؤ�س�سات 

كربى لتطوير اأداء القطاع الزراعي. ثانيًا، تغليب 

ال�سيا�سية  اخلالفات  على  الوطنية  امل�سلحة 
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تقف  والتي  العربية  الدول  بع�س  بني 

حجر عرثة يف وجه مزيد من ال�ستثمار 

امل�ستوى  على  خا�سة  التجاري  والتبادل 

الزراعي.

يف  متميزة  عربية  ملحق:جتربة 

الزراعي:”خمطط  القطاع  تنمية 

املغرب الأخ�سر” 

ي�ساهم قطاع الزراعة يف املغرب 

بحوايل 19% من الناجت الداخلي اخلام، 

ال�سناعة  يف   %4 و  الفالحة  يف   %15(

قروي  مليون  ُي�سغل 4  كما  الفالحية. 

يف  �سغل  من�سب  حوايل 100 األف  ويوفر 

قطاع ال�سناعات الغذائية.   

املعوقات  من  جمموعة  عرف  القطاع 

و�سعف على عدة م�ستويات ، اأبرزها:

ا�ستعمال  يف  �سعف  الإنتاج:  و�سائل   •
اأقل مقارنة مع  الأ�سمدة )4 مرات 

 11( املكننة  ن�سبة  ويف  فرن�سا(، 

اأ�سبانيا(، ويف  اأقل مقارنة مع  مرة 

م�ساهمة البنوك يف متويل امل�ساريع 

الفالحني  )ن�سبة  الفالحية 

البنكية  القرو�س  من  امل�ستفيدين 

 .)%18

مبا  مدعمة  غري  الزراعة  الدعم:   •
يكفي حيث متثل 8% من مداخيل 

 %30 الفالحني بينما ترتاوح بني 

و 70% يف دول اأخرى. 

• ن�سيج ال�سناعات الفالحية: 24%من 
ال�سناعية  الوحدات  جمموع 

ال�سناعات  اإنتاج  من  و%33 

التحويلية. 

غياب  مع  �سعيف  تنظيم  التنظيم:   •

التي  البني-مهنية  للتنظيمات  تام  �سبه 

جتمع املنتج واملُ�سنع وامل�سوق. 

• التاأطري: تدبري تقليدي للحيازات مع �سعف 
يف اأنظمة التاأطري . 

انتظام  وعدم  طبيعية: اجلفاف  اإكراهات   •
الت�ساقطات املطرية، وزحف الت�سحر،.. 

ل  للزراعة  ال�ساحلة  )امل�ساحات 

تتعدى13% من جمموع الأرا�سي(. 

احليازات  من   %70 الزراعي:  العقار  جتزيء   •
مما  هكتار،   2 من  اأقل  م�ساحتها  الفالحية 

هذه  يف  ا�ستثمارات  �سخ  اإمكانية  من  ي�سعب 

ال�ستغالليات، وحماولة املكننة والع�سرنة. 

امل�ساحات  75% من  هيمنة احلبوب:   •
الزراعية ت�ساهم �سوى بـــ 10-15%من 

من  و 5- %10  الفالحية،  املعامالت  رقم 

منا�سب ال�سغل يف القطاع. 

فالقطاع  الإكراهات،  هذه  مقابل 

ال�سوق  من  قرب  متعددة:  موؤهالت  له  الزراعي 

وتناف�سية  لوج�ستيكية،  واإمكانيات  الأوروبية، 

ال�سرائب،  من  واإعفاء  العاملة،  اليد  كلفة 

بع�س  يف  تناف�سية  اإمتيازات  اإىل  بالإ�سافة 

املنتجات كالفواكه واخل�سروات. 

هذه  من  كل  العتبار  بعني  اأخذًا 

الأمثلة  بع�س  وكذلك  واملوؤهالت  العراقيل 

اإ�سرتاجتية  اعتمدت  وعامليا،  وطنيا  الناجحة 

ترتكز  مبادئ  الأخ�سر” عدة  املغرب  “خمطط 
حول ال�ستثمار والتنظيم:

	 كـاأهم الزراعة  الأول: اعتبار  املبداأ 

قاطرة للتنمية خالل 10 اإىل  15  �سنة 

الناجت  يف  ح�ستها  تدعيم  املقبلة: 

اإ�سايف  ناجت  لتحقيق  اخلام  الداخلي 
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درهم  مليار  و100   70 بني  �سنوي 

)8دراهم=$1( من خالل ا�ستثمارات 

م�سروع  )حوايل  1500  جديدة 

اإجمالية ت�سل اإىل 10  مليار  بقيمة 

   600 خلق  هو  �سنويا(. الهدف  درهم 

وحماربة  جديد،  قار  من�سب  األف 

الفالحي  الدخل  بتح�سني  الفقر 

2-3 مرات حلوايل مليون قروي،  بــ 

بــ  ال�سادرات  قيمة  من  والرفع 

ال�سال�سل  لأهم  درهم  مليار   88-44

كاحلوام�س والفواكه واخل�سروات. 

	 التجميع اعتماد  الثاين:  املبداأ 

نظرا  الزراعي:  كنموذج  للتنظيم 

للتجزيء الكبري لالأرا�سي الزراعية 

عند  والإمكانيات  التنظيم  و�سعف 

املخطط  اأر�سى  الفالحني،  �سغار 

�سراكة  هو  والذي  “التجميع” 
وامل�سنعني  جهة  من  املنتجني  بني 

لدمج  اأخرى،  جهة  من  واملوزعني 

معني(  الفالحني )جُمَ من  جمموعة 

حول جُمِمع )�سخ�س ذاتي اأو معنوي 

اأو تنظيم مهني( يتوفر على اإمكانيات 

تدبريية، مالية وتقنية. الهدف هو 

تطوير  من  ال�سغار  الفالحني  مَتكني 

اإنتاجهم بف�سل املدخالت واخلدمات 

تاأطري  من  املجِمع  يقدمها  التي 

الع�سرية  الإنتاج  تقنيات  وتوفري 

ا�ستعمال م�سرتك ملعدات  اأو  واقتناء 

ال�ستثمارات  ومتويل  التجهيز 

للفالحني  التمويل  اإ�سكالية  )حل 

ال�سغار(. دور الدولة يتمثل يف تهيئ 

 1000( التجميع  م�ساريع  حول  بنك 

واملنتجات  البالد  جهات  تغطي  م�سروع( 

الفالحية. كما تخ�س�س دعما تف�سيليا 

خا�سة الولوج للعقار وللتمويل.

	 الزراعة تنمية  الثالث : �سمان  املبداأ 

اإق�ساء: �سطرت  اأي  دون  جمموعها  يف 

دعامات  الأخ�سر  املغرب  ا�سرتاتيجية 

للقطاع من خالل برناجمني:

	 بالفالحة اخلا�سة  الأوىل  الدعامة   

ال�سقوية  املناطق  اأي  الع�سرية، 

 %20( املالئمة  املطرية  واملناطق 

تتميز  والتي  املزروعة(  امل�ساحة  من 

وارتفاع  ع�سرية  اأ�ساليب  باعتماد 

بوا�سطة  الدولة  تدعم  املردودية. 

تنفيذ  الفالحية  التنمية  �سندوق 

دعم  مع  اخلا�س،  القطاع  ا�ستثمارات 

خا�س مل�ساريع التجميع. 

	 بالفالحة اخلا�سة  الثانية  الدعامة 

الت�سامنية: تخ�س الفالحة ال�سغرية 

)80%( يف املناطق اجلبلية واملطرية 

على  تعتمد  والتي  مالئمة،  الغري 

الأمطار. الدعم يختلف ح�سب نوعية 

امل�ساريع:  

اإىل -  تهدف  وحتويل:  تتنويع  م�ساريع 

من  ه�سا�سة  الأكرث  الفالحني  حتويل 

متنوعة  فالحة  اإىل  احلبوب  زراعة 

ذات قيمة م�سافة عالية واأقل تاأثرا 

بالت�ساقطات املطرية كالزيتون واللوز 

الن�سيب  الدولة  تتحمل  والتني. 

املتعلقة  ال�ستثمارات  من  الأكرب 

خالل  ال�سيانة  وم�ساريف  بالت�سجري 

ال�سنة الأوىل والثانية. 

تهدف -  الإنتاج:  وتثمني  تكثيف  م�ساريع 
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الإنتاج  �سال�سل  حت�سني  اإىل 

بتاأطري  احليوانية وذلك 

الفالحني ومتكينهم من اكت�ساب 

وحت�سني  الالزمة  التقنيات 

الإنتاجية وتثمني الإنتاج.

م�ساريع -  التنويع: هي  م�ساريع 

اإىل  تهدف  �سغرى  تنويع 

للفالحني  اإ�سايف  دخل  خلق 

بتنمية  ه�سا�سة  الأكرث 

املحلية  للمنتوجات  �سريعة 

الع�سل،  )الزعفران، 

الأع�ساب الطبية(. 

	 ت�سجيع الرابع:  املبداأ 

اخلا�س: يقدر  ال�ستثمار 

خمطط  لإجناز  ال�ستثمار 

 18 بـحوايل  الأخ�سر  املغرب 

مل�ساريع  بالن�سبة  دولر.  مليار 

ا�ستثمار  الأوىل،  الدعامة 

  %70 بن�سبة  يقدر  اخلوا�س 

بن�سبة  العمومي  وال�ستثمار 

يتم  العمومية  احل�سة   .%30

�سندوق  قبل  من  توفريها 

�سيغة  يف  الفالحية  التنمية 

ال�ستثمار. اأما  م�ساعدات 

الثانية،  الدعامة  م�ستوى  على 

-70 متثل  الدولة  فم�ساهمة 

80% من ال�ستثمار الإجمايل. 

امل�ستفيدين  م�ساهمة  وتقت�سر 

من م�ساريع الدعامة الثانية يف 

حدود 20 و%30. 

	 املبداأ اخلام�س: اعتماد مقاربة

يتم  املخطط  اإجناز  تعاقدية: 

م�سوؤولية  حُتدد  �سراكة  عرب 

خمتلف  يف  املتدخلني  جميع 

القطاعات خ�سو�سا الإدارة، املنتجني 

واجلمعيات.  واملهنيني  اجلهويني 

من  جمموعة  على  التوقيع  مت  وقد 

الغرف  اجلهات،   )1( بني:  ال�سراكات 

وال�سيد  الفالحة  ووزارة  الفالحية 

فالحي  حول 16 خمطط  البحري 

وال�سيد  الفالحة  وزارة   )2( جهوي؛ 

    9 لـ  برامج  عقد  حول  البحري 

�سال�سل الإنتاج. 

	 املبداأ ال�ساد�س: جعل تنمية الزراعة

اإجناز  مع  موازاة  م�ستدامة:  تنمية 

هذه الأهداف تتوخى الإ�سرتاتيجية 

من  الطبيعية  املوارد  على  احلفاظ 

وذلك  م�ستدامة  فالحة  تاأمني  اأجل 

حتويل  اأهمها:  اإجراءات  عدة  عرب 

اإىل  احلبوب  من  هكتار  مليون  حوايل 

ل�ستعمال  املثمرة. الدعم  الأ�سجار 

للمياه )من  املقت�سد  ال�سقي  اأنظمة 

 154األف هكتار اإىل 642 األف هكتار( 

ا�ستعمال  تنمية  ودعم   ،2020 اأفق  يف 

الطاقات املتجددة يف امليدان الزراعي 

)ال�سم�سية، الريحية، ...(. 

	 القطاعي اإ�سالح الإطار  ال�سابع:  املبداأ 

اإجناز  مواكبة  للفالحة: تتطلب 

من  املوؤ�س�ساتي  الإطار  تطوير  املخطط 

للقطاع،  اأف�سل  وم�ساحبة  تدخل  اأجل 

لوزارة  املوؤ�س�ساتي  بالإ�سالح  وذلك 

وخلق  البحري  وال�سيد  الفالحة 

املخطط،  هذا  لإجناز  جديدة  اآليات 

ويكمن  الفالحية.  التنمية  كوكالة 

الدور الأ�سا�سي لهذه الوكالة يف تنفيذ 

ومتابعة  املخطط،  هذا  ا�سرتاتيجية 

طويل  برنامج  و�سياغة  القطاع،  تطور 
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ال�ستثمار  ت�سجيع  جانب  اإىل  الأمد، 

من  الغذائية  وال�سناعة  الزراعي 

خالل الإ�سراف التقني والدعم املايل. 

ملخطط  اليجابية  النتائج  بع�س    

املغرب الأخ�سر: 

الزراعات  بع�س  يف  الإنتاج  ارتفاع 

الثامنة  الرتبة  املغرب  يحتل  اأ�سبح  بحيث 

اإنتاج  يف  والرابعة  احلوام�س،  اإنتاج  يف  عامليا 

املعلب.  الزيتون  اإنتاج  يف  والثالثة  الطماطم، 

عوامل  ا�ستعمال  يف  التطور  اإىل  هذا  ويرجع 

ت�ساعف  حيث  املخطط  انطالق  منذ  الإنتاج 

وارتفاع   2008 منذ  املعتمدة  البذور  ا�ستعمال 

ذات   املعتمدة  القمح  بذور  ا�ستعمال  ن�سبة 

م�ستوى  وحت�سن   ،%50 اإىل  العالية  اجلودة 

يف  للهكتار  كلغ   95 ليبلغ  الأ�سمدة  ا�ستعمال 

�سنة 2013، وارتفاع م�ستوى تثمني مياه ال�سقي 

حيث مت جتهيز اأكرث من 330 األف هكتار باأنظمة 

الري املقت�سدة للماء منذ 2008 )بارتفاع %79(.

خمتلف  �سجلت  التطور٬  هذا  بف�سل 

حيث  املرجعية  الفرتة  مع  مقارنة  منوًا  ال�سال�سل 

و�سل معدل اإنتاج احلبوب خالل الفرتة 2012/2008 

طن  مليون   12 اإنتاج  ومت  قنطار٬  مليون   80 اإىل 

ارتفاع  مع   )%163 بحوايل  )ارتفاع  الفواكه  من 

امل�ساحة املغرو�سة ب 40%. كما ارتفع اإنتاج الزيتون 

ا�ستعمال  ن�سبة  يف  ملحوظ  حت�سن  مع   ،%84 بـــ 

الوحدات الع�سرية. يف ما يخ�س الإنتاج احليواين، 

حت�سن  بف�سل  مهمًا  تقدمًا  ال�سال�سل  خمتلف  عرفت 

الأ�سلية  الأ�سناف  وا�سترياد  الأعالف  احتياطي 

ارتفاع  اإىل  اأدى  مما  الدواجن،  وحدات  وحتديث 

مهم يف الإنتاج مقارنة مع الفرتة املرجعية : اللحوم 

)27%( واحلليب )49%( واللحوم البي�ساء )%76(. 
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قائمة اإ�سدارات  )) ج�سر التنمية ((

العنوان
مفهوم التنمية

موؤ�شرات  التنمية

ال�صيا�صات ال�صناعية

الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات

املوارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها

ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية

طرق املعاينة

موؤ�شرات الأرقام القيا�شية

 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات

نظام احل�شابات القومية

اإدارة امل�شاريع

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

الأدوات املالية

موؤ�شرات �شوق العمل

الإ�شالح امل�شريف

خ�شخ�شة البنى التحتية

الأرقام القيا�شية

التحليل الكمي

ال�شيا�شات الزراعية

اقت�شاديات ال�شحة

�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف

القدرة التناف�شية وقيا�شها

ال�شيا�شات البيئية

اقت�شاديات البيئة

حتليل الأ�شواق املالية

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

الأزمات املالية

اإدارة الديون اخلارجية

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر: تعاريف

حمددات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

منظمة التجارة العاملية: اإن�شاوؤها واآلية عملها

منظمة التجارة العاملية: اأهم الإتفاقيات 

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

النمذجة الإقت�شادية الكلية

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

موؤ�ص�صات والتنمية

التقييم البيئي للم�شاريع

موؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

املوؤلف
د. حممد عدنان وديع

د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. عماد الإمام

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
الأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

الأربعون

الواحد الأربعون

الثاين الأربعون

الثالث الأربعون

الرابع الأربعون
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الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

الإرتباط والنحدار الب�شيط

اأدوات امل�شرف الإ�شالمي

البيئة والتجارة والتناف�شية

الأ�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

حتليل الأداء التنموي

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

الإنتاجية وقيا�شها

نوعية املوؤ�ش�شات والأداء التنموي

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

ح�شاب فجوة الأهداف الإمنائية لالألفية

موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق 

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

اإخفاق اآلية الأ�شواق وتدخل الدولة

موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإداري

ال�شيا�شات التنموية

متكني املراأة: املوؤ�شرات والأبعاد التنموية

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

برامج الإ�شالح املوؤ�ش�شي

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

خ�شائ�س اأ�شواق الأ�شهم العربية

التجارة اخلارجية والتكامل 

القت�شادي الإقليمي

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د.اإبراهيم اأونور

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبد موله

اخلام�س الأربعون

ال�شاد�س الأربعون

ال�شابع الأربعون

الثامن الأربعون

التا�شع الأربعون

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون
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ال�شتثمارات البينية العربية

فعالية اأ�شواق الأ�شهم العربية

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

البنية اجلزئية لأ�شواق الأوراق املالية

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

تذبذب اأ�شواق الأوراق املالية

الإمكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

حول �شياغة اإ�شكالية البطالة يف الدول العربية

متكني املراأة من اأجل التنمية

الأطر الرقابية لأ�شواق الأ�شهم العربية

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  الأزمة  تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

اإدارة املخاطر يف الأ�شواق املالية

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

البنوك  ومركزية  ا�شتقاللية  حول  مالحظات 

املركزية

التخطيط والتنمية يف الدول العربية

التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية

�شيا�شات التناف�شية

ت�شنيف  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  تقارير  منهجية 

القت�شادية  املوؤ�شرات  بع�س  ح�شب  الدول 

والجتماعية: بني الواقعية واملبالغة

�شراكة القطاعني العام واخلا�س كمطلب تنموي

القت�شاد الأخ�شر والبلدان العربية

الالمركزية واإدارة املحليات: جتادب عربية ودولية

حدود ال�شيا�شات القت�شادية

التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي

د. بلقا�شم العبا�س

د. اإبراهيم اأونور

د. ح�شني الأ�شرج 

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

د. و�شاح رزاق

د. ح�شني الطالفحة

د. وليد عبدموله

اأ. �شالح الع�شفور

د. حممد اأمني لزعر

اأ. بالل حموري

د. اأحمد الكواز 

د. حممد عمر باطويح 

د. اأحمد الكواز 

د. حممد اأمني لزعر

الثامن والثمانون

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�شعة

املائة وع�شرة

املائة واحلادي ع�شر

املائة والثاين ع�شر

املائة والثالث ع�شر

املائة والرابع ع�شر

املائة واخلام�س ع�شر

املائة وال�شاد�س ع�شر

املائة وال�شابع ع�شر

املائة والثامن ع�شر

املائة والتا�شع ع�شر

املائة والع�شرون

املائة والواحد والع�شرون

لالطالع على الأعداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإلكرتوين التايل: 

http://www.arab-api.org/develop_1.htm




