
منظومة  المعلومات واالحصاءات و البرامج 

ة المستمرة  التي تنفذها المنظمة العربية للتنمي

الزراعية

يةالكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العرب: أوالا 



:مقدمة
علة  -فةي اانةبك كبيةرك منة -يقوم عمل المنظمةة العربيةة للتنميةة الزراعيةة ❑

مةة  البيانةةاتو ولةةذلت تعتبةةر البيانةةات ومعالاتلةةا والمعلومةةات الناتاةةة عنلةةا
الوسةةةةالل اللامةةةةة  التةةةةي تعتمةةةةد عليلةةةةا المنظمةةةةة فةةةةي م تلةةةة  أن ةةةة تلا 
وم ةةروعاتلا التنفيذيةةةو وفةةي ومةةا برامالةةا و   لةةا ب ةةر  دفةةا عالةةة

لمنظمةة كمةا تعتبةر ا. التنمية الزراعية وتعزيز مسارات األم  ال ذالي العربي
ا للمعلومةةةات والبيانةةةا-وبحكةةةم تكليفلةةةا وماةةةال عمللةةةا- ت مصةةةدراا رليسةةةا

التةةي وتمثةةل الةةدول العربيةةة المصةةادر األوليةةة للبيانةةات.  الزراعيةةة والسةةمكية
نةات ويةتم الحصةول علة  هةذب البيا. تقوم المنظمة بامعلا وتحليللةا ون ةرها

ا لم تلةة  األ ةةر ا  فةةي ال الةةب مةة   ةةرل اسةةتمارات اسةةتبيا  تعةةد  صيصةةا
كإعةةةةداد الدراسةةةةات ومصةةةةدار المالةةةةدات ا حصةةةةالية الزراعيةةةةة والسةةةةمكيةو  

وتتوعةةة  دعةةةة البيانةةةات مةةة   . والتقةةةارير الدوريةةةة وبنةةةاء عواعةةةد المعلومةةةات
مصةةادرها األوليةةة  فةةي الةةدول العربيةةة علةة  مةةدن كفةةاءة ودعةةة  نظةةام امةةا 
   ومعالاةةةة وتحليةةةل تلةةةت البيانةةةاتو ومدارتلةةةا ب ريقةةةة سةةةليمة للحصةةةول علةةة

. المعلومات الم لوبة



:الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية
م 1981صدر المالد األول مة  الكتةاب السةنوي لإلحصةاءات الزراعيةة عةام ❑

مالداا وحاليا المنظمة فةي صةدد مصةدار 37ووصل عدد المالدات حتي األ  
(.38)المالد 

: أعسام رليسية هي( 10)يتكو  المالد م  ❑
وت ةةمل معلومةةات عةة  اسةةعار الصةةر  ومامةةالي عةةدد السةةكا  بيانةةات عامةةة -1

افيةةة والسةةكا  الةةريفيي  والقةةوي العاملةةة الكليةةة والزراعيةةة والمسةةاحة الا ر
ة ومساحة األرامي الزراعيةة ومتوسة  نصةيب الفةرد مة  األرامةي الزراعية

والنةةةاتج المحلةةةي ا امةةةالي والزراعةةةي ومتوسةةة  نصةةةيب الفةةةرد مةةة  النةةةاتج 
.المحلي ا امالي والزراعي

يتمم  بيانات ع  األم ةار اللا لةة بكةل دولةة  ةرل  ةلور السةنة: األم ار-2
ا لمح ات الرصد بكل دولة .وفقا

نتاايةة ويتمم  بيانات ع  المساحة المزروعة وا نتاج وا : ا نتاج النباتي-3
يانةةات لم تلةة  المحاصةةيل الحقليةةة والبسةةتانية واألعةةر  ال مةةراء وكةةذلت ب

ع  الزراعة المحمية والمساحات التي تست دم نظم ري حديثة بكل دولة



ع اتبيانويتمم :والسمكيوالداانيالحيوانيا نتاج-4

ووألبا لحومم ومنتااتلاالحيوانيةالثروةأعداد

و(وبي بيماءلحوم)الداانيا نتاجع وبيانات

وم ال بيعيةالمصادرم األسماتمنتاجع وبيانات

.السمكيا ستزراع

الزراعيةوالقرو الزراعيا نتاجمستلزمات-5

وال ذاليةالزراعيةالسلام الواردات-6

وال ذاليةالزراعيةالسلام الصادرات-7

الزراعيا نتاجمستلزماتم والصادراتالواردات-8

السلعيةالموازي -9

البينيةالعربيةوال ذاليةالزراعيةالتاارة-10



الفترةفيالزراعيةا حصاءاتمنظومةلت ويرالعربيةالمنظمةرؤية
:القادمة

:والسمكيةالزراعيةواإلحصاءاتالمعلوماتنظمتطويرمشروع-1•
ةالزراعيواإلحصاءاتالمعلوماتنظملتطويرمشروعمقترحإعدادتم•

االقتصاديلإلنماءالعربيالصندوقعلىعرضهوتموالسمكية
.المشروعلتمويلاالسالميةالتنميةوبنكواالجتماعي

جمعلفاعلنظاموتطويرإنشاءفيمشروعللاألساسيالهدفويتمثل•
عربيالالغذائياألمنومعلوماتوبياناتالزراعية،اإلحصائيةالبيانات
فيلةوالعامالمعنيةالمنظماتمعتامتنسيقإطارفيوتحليلهاوإدارتها

بتخزينهاوالقيامالعربية،المنطقةفيالغذائيواألمنالزراعيةالتنميةمجال
النظام،مستخدميقبلمناالستردادسهلةتكونبحيثالكترونياونشرها

.صةمتخصودراساتتقاريرشكلفيالمعلوماتإلصدارللمعالجةوقابلة



اعيةالزرا حصاءاتاستماراتبتعبلةيقومو م بتدريبالمنظمةعامت•
:ال ذالياألم أوماعوتقريروالسمكية

بياناتوامامعدادمنلايةحولمعليميةتدريبيةدوراتعقدتمحيث-
تدامةالمسوالتنميةال ذاليواألم والسمكيةالزراعيةا حصاليةالكتب

(التقاريرومعدادالمؤ رات)



اإلحصاءاتلجمعإلكترونيةاستبياناستمارةتصميم•
الموقععليوإتاحتهاالغذائيواألمنوالسمكيةالزراعية

نقاطلخالمنإلكترونيةتعبئتهاويتمللمنظمةاإللكتروني
.االستماراتبتعبئةالمعنييناألتصال

فيالمنظمةاتصالوضباطاإلقليميةالمكاتبدورتفعيل•
اءاتباإلحصالخاصةاالستبياناإلستماراتتعبئةمتابعة

سرعةلالمستدامةوالتنميةالغذائيواألمنوالسمكيةالزراعية
القطريةالبياناتعليبالمنظمةاإلحصاءوحدةحصول
.نظمةللمالعامةلإلدارةإرسالهاقبلوتدقيقهامراجعتهاوكذلك



ة في الكتاب السنوي لإلحصاءات السمكي: ثانياً 

الوطن العربي



-:العربيالوطنفيالسمكيةلإلحصاءاتالسنويالكتاب❖
بصدداآلنوالمنظمة(1)رقمالمجلدم2007العامفينسخةأولإصدارتم▪

(12)المجلدإصدارصددفيالمنظمةوحاليا،(11)رقمالمجلدإصدار

:رئيسيةأبوابخمسةالكتابيتضمن▪

فيماكاألسلقطاعاألساسيةالبنىبإحصاءاتالخاصةالعامةالبيانات:األولالباب➢

:تشملالتيالعربيةالدول

.الطبيعيةالمصايدومساحاتأطوالبيانات❑

.األقفاصوأحجامالسمكيةالمزارعمساحة❑

.الصيادينأعداد❑

.واإلجتماعيةاإلقتصاديةالجوانب❑

.الدولحسبوتقسيماتهالصيدأسطول❑

.اإلنزالوموانئالصيدمواقع❑



:يشملالسمكيلإلنتاجالسنوياإلجمالي:الثانيالباب➢

.الطبيعيةالمصائد❑

.السمكياإلستزراع❑

.المفرخاتإنتاج❑

.المنتجةالتجاريةاألصنافأهم❑

.السمكيةالصادرات:الثالثالباب➢

.السمكيةالواردات:الرابعالباب➢

.السمكيةالمنتجاتمنلإلستهالكالمتاح:الخامسالباب➢

.العلمياإلسمحسبالتجاريةلألصنافملحقإلىباإلضافة➢



 كراا ازير 


