
المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

AOAD

ملخص موجز
م 2017لتقرير أوضاع األمن الغذائي العربي



بالوطنغذيةوالتالغذائياألمنأوضاعفييجابيةاالالتطوراتالتقريرائجنتبينت❑

:الماضيةباألعواممقارنةم2017عامفيالعربي

دوالرمليار(33.59)نحوبلغتالرئيسيةءالغذاسلعفيفجوةالقيمة❑

:السلعيةالمجموعاتمستوىعلىالفجوةيعتوز❑

.(%50.93)لحبوبامجموعة▪

.(%18.13)اللحوممجموعة▪

.(%9.46)ومنتجاتهااأللبان▪

.(%8.73)النباتيةالزيوت▪

.(%7.38)المكررالسكر▪

.(%0.86)األسماك▪

.(%0.24)البيض▪



م2017للعام أهم الدول العربية المساهمة في قيمة الفجوة الغذائية 



:نتاج الزراعي تطورات اإل

نتيجةة عن العام السابق، %( 6.4)م بنحو 2017إزداد  إنتاج  الحبوب  عام ▪

%(.  4.3)زيادة  المساحات المزروعة بنسبة ل

نسةبيا  هكتةار متدنيةة / طةن( 1.6)المقةدرة بنحةو تعتبر إنتاجيةة الحبةوب ▪

.هكتار/ طن( 3.8)إ مقارنة بالمستوى العالمي 

فيما،(%30)المزروعةالمساحةحيثمناألولىالمرتبةالقمحيحتل❑

.الحبوبمنالعربياإلنتاجإجماليمن(%48)نحوإنتاجهمثلي

وهيللهكتار،طن(2.64)بنحوالعربيالوطنفيالقمحإنتاجيةتقدر❑

.للهكتارطن(3.41)بنحوالمقدرةالعالميةاإلنتاجيةمنأقل



2017السلع

47.96مجموعة الحبوب
23.08القمح
3.99الشعير

8.48الذرة الشامية

5.72األرز
6.52الذرة الرفيعة والدخن

تطور إنتاج مجموعة الحبوب في الوطن العربي 

(مليون طن)

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



مليةون طةن، ( 5.4)بلغ إنتاج الوطن العربي من السكر المكةرر نحةو ❑

مليةون طةن مةن قصةس السةكر ومةن ( 21.1)تم إستخالصها من نحو 

.مليون طن من الشمندر السكري( 15.6)نحو 

( 87)حةو تفوق إنتاجية قصس السةكر فةي الةوطن العربةي المقةدرة بن❑

، بينمةا %(23.1)هكتار نظيرتها علةى المسةتوى العةالمي بنحةو / طنا  

نحةةو تعةةادل إنتاجيةةة الشةةمندر السةةكري فةةي الةةوطن العربةةي المقةةدرة ب

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



مليون طن، تم إستخالصها مةن ( 2.41)بلغ إنتاج الزيوت النباتية ❑

مليةةون طةةن مةةن السمسةةم والفةةول السةةوداني وزهةةرة ( 7.7)نحةةو 

.لزيتون وبذرة القطنواالشمس وفول الصويا

وة بنحةةةإنتاجيةةةة البةةةذور الزيتيةةةة فةةةي الزراعةةةات المطريةةةتقةةةدر❑

( 2.29)فيما يقدر المتوسط العالمي بنحو , طن للهكتار ( 0.772)

األمةةةةر الةةةةذي يةةةةةع مجموعةةةةة الزيةةةةوت ضةةةةمن ,طةةةةن للهكتةةةةار 

.  ةالمجموعات الغذائية ذات معدالت االكتفاء الذاتي المنخفة



مليةون طةن فةي ( 13.6)إنتاج البطاطس في الوطن العربي بلةغ نحةو ❑

.م2017عام 

يةا  بنسةبة تزيد إنتاجية البطاطس فةي الةوطن العربةي عةن مثليتهةا عالم❑

طةن للهكتةار فةي الةوطن العربةي ( 26.2)، حيث بلغةت  %(33.81)

.طن للهكتار عالميا  ( 19.58)مقارنة بنحو 

م بلةةةةغ نحةةةةو 2017إنتةةةةاج الةةةةوطن العربةةةةي مةةةةن الخةةةةةر فةةةةي عةةةةام ❑

.م2017مليون طن عام (59.6)

م2017مليون طن عام ( 37.1)بلغ إنتاج الفاكهة نحو ❑



عالم بالةمقارناالسماك إنتاج الوطن العربي من اللحوم واأللبان و

(مليون طن)م2017لعام 

العالمالوطن العربيالسلعة
العالم / الوطن العربي

(%)

5.2284.006.21اللحوم الحمراء

4.56118.23.86اللحوم البيضاء

28.00883.53.17األلبان ومنتجاتها

6.70174.03.85األسماك 

م فببي عبباالمقببدرال يتناسببح مجببم اج تبباب العربببي مببن اللحببوم الحمببراء مببع  عببدا  الق يببع 

.مليون ر س( 350.48)م بنحو 2017



عامدوالرمليار(27.22)نحوبلغتالزراعيةالصادراتقيمة❑

م،2017

الصادراتمن(%76.4)حواليالغذائيةالصادراتنسبةشكلت❑

من(%89.8)نحوالغذائيةالوارداتشكلتبينماالزراعية،

.الزراعيةالواردات

عامةالغذائيالوارداتلقيمةالغذائيةالصادراتقيمةتغطيةنسبة❑

.(%29.8)نحوبلغتم2017

نحوم2017عامفيالنباتيةالغذائيةالسلعوارداتقيمةبلغت❑

منها،(%48.9)نحوالحبوبوارداتشكلتدوالر،مليار(40.26)



قيمة الصادرات  والواردات الكلية والزراعية والغذائية
(مليار  دوالر)

م2017البيان

735.93الصا رات الكلية

35.65الصا رات الزراعية

27.22الصا رات الغذائية

13.86الصا رات الغذائية العربية البينية
692.90الوار ات الكلية

101.60الوار ات الزراعية

91.28الوار ات الغذائية

16.99البينيةالعربيةالوار ات الغذائية 



)%(معدالت االكتفاء الذاتي من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية 

م2017المجموعات السلعية

 36.9مجموعة الحبوب 
 35.7(مكرر)السكر

 31.4الزيوت النباتية

 37.8البقوليات
 70.0لحوم  بيضاء

 77.7األلبان ومنتجاتها
 86.0لحوم ممراء

 99.2جملة الفاكهة 
 114.9التمور

 92.0بيض المائدة
 98.2الب اطس

 98.4جملة الخضر
 104.0األسماك



شكرا جزيال  


