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مالحظات بشأن جداول هذا الملحق

المفتاح

الجداول: في  التالية  االصطالحية  التعبيرات  تستخدم 

متوافرة  غير  البيانات   =     ..

يذكر  ال  مقدار  أو  يوجد،  ال   =  0.0 أو   0

ينطبق ال   = خالية  خانة 

وذلك  للبيانات  األصلية  المصادر  من  البيانات  عن  الجداول  هذه  في  المقدمة  األرقام  تختلف  قد 

في  الواردة  المالحظات  تشمل   ،3 ألف  الجدول  وباستثناء  البيانات.  معالجة  أو  التقريب  بسبب 

النص.  داخل  والجداول  األرقام  تصنيف  في  تستخدم  التي  المالحظات  تلك  فقط  الملحق  جداول 

الصحيحة. األرقام  وبين  العشرية  الكسور  بين  للفصل   ).( كاملة  نقطة  وتستخدم 

توافر  عند  اإلقليمية  والمجموعات  للدخل  الُمرَجَحة  المتوسطات  عن  فقط  ويُبلَّغ 

ثلثي  األقل  على  وتمثل  إقليم،  كل  في  البلدان  نصف  عن  يقل  ال  لما  بالنسبة  البيانات 

إقليم.  كل  يقطنون  الذين  السكان 

تقنية مالحظات 

من  الزراعة  ونصيب  الزراعة  في  اقتصادياً  النشطون  السكان   :1 ألف  الجدول 

و2010.  و2000  و1990   1980 اقتصادياً،  النشطين  السكان  مجموع 

 .2012 المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  المصدر: 

يشمل مجموع السكان النشطين اقتصادياً جميع األشخاص العاملين وغير العاملين. ويغطى هذا 

المصطلح أصحاب األعمال، والعمال الذين يعملون لحسابهم، والموظفين الذين يتقاضون رواتب، 

األعمال  أو في أحد  أو في مزرعة  الذين يساعدون في األسرة  بغير أجر  بأجر، والعاملين  والعمال 

التجارية، وأعضاء الجمعيات التعاونية للمنتجين وأفراد القوات المسلحة.

الزراعة في  اقتصادياً  النشطون  السكان 
عدد األشخاص المشتغلين بالزراعة أو يسعون للعمل في الزراعة أو صيد الحيوان أو صيد األسماك أو 

الحراجة. والذين يشار إلىهم في موضع آخر من هذا النص بقوة العمالة الزراعية أو العمال الزراعيين. 

اقتصادياً النشطين  السكان  مجموع  من  الزراعة  حصة 
النشطين  السكان  مجموع  على  مقسوماً  الزراعة  في  اقتصادياً  النشطين  األشخاص  مجموع  هو 

 .100 في  ومضروباً  اقتصادياً 

اإلجمالي  الزراعي:  السهمي  المال  رأس   :2 ألف  الجدول 

و2007 و2000  و1990   1980 العامل،  ونصيب 

.2012 المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  المصدر: 
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الزراعي السهمي  المال  رأس 

من  محددة  مجموعة  من  ُمنِتج  يحوزه  لما  الكلية  القيمة  الزراعي  السهمي  المال  رأس  يساوى 

بصورة  تستخدم  منظورة،  غير  أو  منظورة  أصول  من  الثابتة  األصول  وتتكون  الثابتة.  األصول 

عاماً  منها  الفترة  طول  يبلغ  فترات  خالل  األخرى  اإلنتاج  عمليات  فى  مستمرة  بصورة  أو  متكررة 

ومحاصيل  والمعدات،  واآلالت  الحيوانية  والثروة  األرض،  تنمية  المادية  األصول  وتشمل  يزيد.  أو 

وتعرض  الماشية(.  وحظائر  متكررة،  منتجات  تثمر  التي  والَجَنبَات  والكروم  )األشجار،  المزارع 

 .2005 في  األمريكي  للدوالر  الثابت  بالسعر  القيم 

الزراعي  السهمي  المال  رأس  من  العامل  نصيب 
الزراعة.  في  اقتصادياً  النشطين  السكان  عدد  على  مقسوماً  الزراعي  السهمي  المال  رأس  هو 

.2005 في  األمريكي  للدوالر  الثابت  بالسعر  القيم  وتعرض 

الزراعة  إلى  المباشر  األجنبي  لالستثمار  السنوية  التدفقات  متوسط   :3 ألف  الجدول 

و2008-2007.   2006-2005 القطاعات،  وجميع  والتبغ،  الخفيفة  والمشروبات  واألغذية 

المتحدة.  لألمم  والتجارة  التنمية  مؤتمر  من  مقدمة  البيانات  المصدر: 

مصلحة  المباشر(  )المستثمر  ما  مؤسسة  تحدد  عندما  المباشر  األجنبي  االستثمار  يحدث 

الذي  البلد  غير  بلد  داخل  موجوداً  يكون  مباشر(  استثمار  )مشروع  ما  مشروع  فى  دائمة 

بين  األجل  طويلة  عالقة  وجود  ضمناً  تعنى  الدائمة  والمصلحة  المباشر.  المستثمر  فيه  يقطن 

القوة  من   %10 عن  تقل  ال  لنسبة  المستثمر  ملكية  أيضاً  تعنى  كما  والمشروع،  المستثمر 

أحد  أن  إلى  فتشير  السلبية  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  أما  المشروع.  في  التصويتية 

اإليرادات  أو  األسهم،  مال  )رأس  وهو  األقل  على  المباشر  األجنبي  لالستثمار  الثالثة  المكونات 

في  إيجابية  مبالغ  يقابله  وال  سلبياً  يكون  الشركات(  بين  فيما  القروض  أو  استثمارها  المعاد 

وتستخدم  والتبذير.  اإلهدار  أو  العكسي  االستثمار  على  أمثلة  وهذه  المتبقيين.  العنصرين 

التصنيف  يحددها  التي  االقتصادي  النشاط  فئات  القطاعية  المباشر  األجنبي  االستثمار  بيانات 

 .3 التعديل  المتحدة،  لألمم  التابع  االقتصادية  األنشطة  لجميع  الصناعي  المعياري  الدولي 

األمريكي. للدوالر  الحالية  باألسعار  القيم  وتَقَدم 

الزراعة  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات 
في  تُستَثمر  التي  االستثمارات  تلك  هي  الزراعة  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  إن 

والمحاصيل  الحيوانية؛  والثروة  والبستنة؛  التسويق،  بغرض  الحدائق  وفالحة  المحصولي،  اإلنتاج 

األنشطة  )باستثناء  الحيوان  تربية  وخدمات  الزراعية  والخدمات  الحيوانية  والثروة  المختلطة 

األخشاب؛  وقطع  والحراجة  البرية،  الحيوانات  وإكثار  بالشراك  والصيد  الحيوان،  وصيد  البيطرية(؛ 

السمكية. والمزارع  األسماك  ومفاقس  األسماك  وصيد 

والتبغ  الخفيفة  والمشروبات  األغذية،  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات 
جميع  من  والتبغ  الخفيفة  والمشروبات  األغذية،  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  تتألف 

والخضر،  والفاكهة  واألسماك،  وحفظها،  اللحوم  تجهيز  وفى  اإلنتاج،  في  الداخلة  االستثمارات  تلك 

ومنتجاتها،  النشا  وأنواع  الحبوب،  مطاحن  ومنتجات  األلبان،  منتجات  وتصنيع  والدهون،  والزيوت 

التبغ. ومنتجات  الخفيفة  والمشروبات  األخرى،  الغذائية  والمنتجات  الُمَعدة،  الحيوانية  واألعالف 

القطاعات  جميع  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات 
األنشطة  جميع  في  استثمار  هي  القطاعات  جميع  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات 

والتعدين  األسماك،  وصيد  والحراجة  والقنص،  الزراعة،  في:  األنشطة  هذه  وتتمثل  االقتصادية. 

وتجارة  الجملة  وتجارة  والتشييد؛  والمياه؛  الغاز  وإمدادات  والكهرباء  والتصنيع  المحاجر؛  وأعمال 
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واألسرية؛  الشخصية  والسلع  النارية  والدراجات  المحركات،  ذات  المركبات  وإصالح  التجزئة، 

وأنشطة  والعقارات  المالية؛  الوساطة  وأعمال  واالتصاالت؛  والتخزين  والنقل؛  والمطاعم؛  والفنادق 

والتعليم؛  اإلجباري؛  االجتماعي  والضمان  والدفاع؛  العامة  واإلدارة  التجارية؛  واألعمال  التأجير 

االجتماعية  واألنشطة  المحلي  بالمجتمع  الخاصة  واألنشطة  االجتماعي؛  والعمل  والصحة 

اإلقليمية. فوق  والهيئات  والمنظمات  عاملون،  أفراد  بها  التي  الخاصة  واألَُسْر  األخرى؛  والشخصية 

ونصيب  الزراعة  على  اإلنفاق  مجمل  الحكومية:  المصروفات   :4 ألف  الجدول 

و2007 و2000  و1990   1980 اإلجمالية،  المصروفات  من  الزراعة 

.2010 األغذية،  سياسات  لبحوث  الدولي  المعهد  المصدر: 

بقدر  تشمل  وهى  المحلية،  الحكومة  بها  تقوم  مصروفات  هي  اإلجمالية  الحكومية  المصروفات 

والدفاع  الزراعة  في  والمتمثلة   ،)2001( الدولي  النقد  صندوق  بها  يَعتَُد  التي  الفئات  اإلمكان، 

الثابت  بالسعر  القيم  وتقَدم  وغيرها.  واالتصاالت  والنقل  االجتماعية  والحماية  والصحة  والتعليم 

.2005 في  بالدوالر  الشرائية  القوة  لتعادل 

الزراعة  على  الحكومية  المصروفات 
باإلدارة  الصلة  ذات  والبرامج  المشروعات  الزراعة  على  الحكومية  المصروفات  تشمل 

والتوسع؛  والتنمية  الزراعية،  األراضي  وتعمير  الزراعي،  واإلصالح  الزراعة؛  وتنظيم  واإلشراف 

الزراعي  واإلرشاد  والدخول؛  المزرعة  أسعار  تثبيت  وبرامج  الري؛  وتنظيم  الفيضانات  ومكافحة 

درجات  وتحديد  المحاصيل،  على  التفتيش  اآلفات،  مكافحة  وخدمات  البيطرية  والخدمات 

أو  والتعويضات  الزراعة؛  عن  والتقنية  العامة  المعلومات  ونشر  وإنتاج  المحاصيل؛  جودة 

على  المصروفات  ذلك  من  ويستثنى  المزارعين.  إلى  المقدم  الدعم  أو  القروض  أو  المنح 

أغراضاً  تخدم  التي  اإلنمائية  والبرامج  المشروعات  وكذلك  الزراعيين  والتطوير  البحث 

الزراعية.  التنمية  ذلك  في  بما  متعددة، 

الكلية  المصروفات  من  الزراعة  نصيب 
ثم  القطاعات  جميع  على  الحكومي  اإلنفاق  على  مقسوماً  الزراعة  على  الحكومي  اإلنفاق  هو 

.100 في  مضروباً 

الزراعي  العامل  نصيب  الزراعة:  على  الحكومية  المصروفات   :5 ألف  الجدول 

و2007  و2000  و1990   1980 الزراعي،  للتوجيه  الدليلي  والرقم 

2012 الدولي،  والبنك   2010 األغذية،  سياسات  لبحوث  الدولي  المعهد  المصادر: 

الزراعة  على  الحكومية  المصروفات  من  الزراعي  العامل  نصيب 
في  اقتصادياً  النشطين  السكان  مجموع  على  مقسومة  الزراعة  على  الحكومية  المصروفات 

.2005 في  بالدوالر  الشرائية  القوة  لتعادل  الثابت  بالسعر  هنا  القيم  وتعرض  الزراعة. 

الحكومية  المصروفات  لغرض  الزراعي  للتوجيه  الدليلي  الرقم 
اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من  الزراعة  نصيب  على  مقسوماً  الحكومي  اإلنفاق  من  الزراعة  نصيب 

كمجموع  الزراعيين:  والتطوير  البحث  على  العامة  المصروفات   :6 ألف  الجدول 

األخير  والعام  و2000  و1990   1981 اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  الزراعة  ونصيب 

2012 الدولي  والبنك  2012أ  األغذية،  سياسات  لبحوث  الدولي  المعهد  المصادر: 
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الزراعْيين والتطوير  البحث  على  العامة  المصروفات 

المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعيْين، وهى تشمل ما ينفقه القطاع العام )الوكاالت 

الحكومية، ومؤسسات التعليم العالي والوكاالت غير الربحية( على البحوث المتعلقة بالمحاصيل، 

والثروة الحيوانية، والغابات، ومصايد األسماك، والموارد الطبيعية والجوانب االجتماعية االقتصادية 

المزرعة وتجهيز األغذية. وتعرض  الزراعي األولى، وكذلك على أنشطة ما بعد الحصاد داخل  لإلنتاج 

القوة الشرائية بالدوالر في 2005.  الثابت لتعادل  القيم هنا بالسعر 

الزراعْيين  والتطوير  البحث  على  العامة  المصروفات 
الزراعي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  كنصيب 

اإلجمالي  المحلي  الناتج  على  مقسومة  الزراعيين  والتطوير  البحث  على  العامة  المصروفات  هى 

 .100 في  ومضروبة  الزراعي 

والمحيط  آسيا  شرق  في  للبلدان  فبالنسبة  اإلقليم.  األخير حسب  العام  ويتفاوت 

بالنسبة  األخير  العام  يعتبر  التي  الصين  باستثناء  وذلك   ،2003 هو  األخير  العام  فإن  الهادي 

2000؛  فهو  الوسطى  وآسيا  أوروبا  في  الموجودة  البلدان  لتلك  بالنسبة  أما   .2008 هو  لها 

للشرق  بالنسبة  أما  2006؛  هو  األخير  العام  فإن  الكاريبي  والبحر  الالتينية  ألمريكا  وبالنسبة 

ألفريقيا  وبالنسبة   ،2009 هو  آسيا  لجنوب  وبالنسبة  2004؛  فهو  أفريقيا  وشمال  األدنى 

 .2008 فهو  الكبرى  الصحراء  جنوب 

من  الزراعة  ونصيب  للزراعة  المقدمة  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة   :7 ألف  الجدول 

و2010 و2000  و1990   1980 القطاعات،  جميع  إلى  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة 

.2012 االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  المصدر: 

تتألف المساعدة اإلنمائية الرسمية على النحو المعروضة به هنا من التزامات بالتمويل مقدمة من 

جانب حكومات البلدان المانحة، ومن جانب المنظمات المتعددة األطراف إلى بلٍد متلٍق. وترمى 

مثل هذه االلتزامات إلى تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبصورة رئيسية لدى البلدان ذات 

الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط، وهى تقدم بشروط ذات طابع تيسيري وبها عنصر 

ِمَنِحي ال يقل عن 25%. والقيم معروضة هنا بالسعر الثابت للدوالر األمريكي في 2005.

للزراعة  المقدمة  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة 
المشروعات  ألغراض  تُقدم  التي  االلتزامات  تلك  للزراعة  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  تشمل 

تشمل:  وهى  األسماك.  ومصايد  والحراجة  الحيوانية،  والثروة  بالمحاصيل  الصلة  ذات  والبرامج 

اإلدارية  والشؤون  الزراعية  السياسات  وإدارة  الزراعي  اإلصالح  الحيوانية(  والثروة  )المحاصيل 

الزراعي  واإلرشاد  والبحوث  والتعليم  والمستلزمات  والمياه  األرض  وموارد  المحاصيل  وإنتاج 

ومنظمات  المالية  والخدمات  اآلفات  ومكافحة  الحصاد  بعد  ما  وحماية  والِغراس  والتدريب 

السياسات  )الحراجة(  البيطرية؛  والخدمات  الحيوانية  الثروة  وإنتاج  المزارعين  وتعاونيات 

والبحوث  والتدريب  والتعليم  والفحم  الوقود  حطب  وإنتاج  والتنمية  اإلدارية  والشؤون 

والبحوث  والتدريب  والتعليم  والتنمية  اإلدارية  والشؤون  السياسات  األسماك(  )مصايد  والخدمات؛ 

اإلنمائية.  الغذائية  والمعونة  الريفية  التنمية  التعريف  هذا  ويستثني  والخدمات. 

القطاعات  جميع  إلى  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  من  الزراعة  نصيب 
جميع  إلى  اإلنمائية  المساعدة  مجموع  على  مقسومة  للزراعة  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة 

 .100 في  ومضروبة  القطاعات 

بالنسبة  يحدد  لم  التي  المقطوعة  االلتزامات  جميع  المحددين  غير  المتلقون  يشمل 

إلى  بالمساعدة  االلتزامات  مجموع  اإلقليميون  المتلقون  ويمثل  المتلقي.  اإلقليم  أو  البلد  لها 

والشرق  األقصى،  والشرق  وأوروبا،  الوسطى،  وآسيا  وآسيا،  وأمريكا،  أفريقيا،  التالية:  األقاليم 
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وأمريكا  آسيا،  ووسط  وجنوب  وأوسيانيا،  أفريقيا،  وشمال  والوسطى،  الشمالية  وأمريكا  األدنى، 

الغربية. الهند  وجزر  الكبرى،  الصحراء  جنوب  وأفريقيا  آسيا،  وجنوب  الجنوبة، 

والدخلية  اإلقليمية  التجميعات 

تصنيف  نظام  يحددها  التي  وللتجميعات  للدخل  تبعاً  األبجدي  الترتيب  البلدان حسب  تدرج 

العنوان  على  الدولي  البنك  لدى  البلدان  لتصنيفات  وصف  ويتوافر  الدولي.  للبنك  التابع  البلدان 

http://data.worldbank.org/about/country-classifications اإللكتروني 

قطرية  مالحظات 

وأذربيجان،  ألرمينيا،  بالنسبة  فصاعداً   1995 أو   1992 من  ذلك،  أمكن  حيثما  البيانات،  تعرض 

واالتحاد  ومولدوفا،  وليتوانيا،  والتفيا،  وقيرغيزستان،  وكازاخستان،  وجورجيا،  وإستونيا،  وبيالروس، 

سنوات  عن  المتوافرة  البيانات  أما  وأوزبكستان.  وأوكرانيا،  وتركمانستان،  وطاجيكستان،  الروسي، 

االتحاد  )“جمهوريات  االشتراكية  السوفيتي  االتحاد  جمهوريات  عن  فتقدم   1992 قبل  ما 

الجداول(. قوائم  في  االشتراكية”  السوفيتي 

السابقة  ليوغوسالفيا  بالنسبة   1992 على  السابقة  السنوات  عن  البيانات  وتقدم 

بالنسبة  المالحظات  أما  الجداول(.  قوائم  في  االشتراكية”  االتحادية  يوغوسالفيا  )“جمهورية 

عن  انبثقت  التي  البلدان  من  بلٍد  لكل  حدة  على  كال  فتقدم   1992 على  التالية  للسنوات 

اليوغسالفية  مقدونيا  وجمهورية  وكرواتيا،  والهرسك،  البوسنة  وهى  أال  السابقة،  يوغوسالفيا 

عن  مستقلة  بصورة  المالحظات  وتقدم  األسود.  والجبل  صربيا  وكذلك  وسلوفينيا،  السابقة، 

.2006 عام  عقب  األسود  الجبل  وعن  صربيا 

تشيكوسلوفاكيا  من  تشكلت  التي  للبلدان  بالنسبة  أمكن،  كلما  فرادى،  البيانات  وتُعرض 

 1993 على  السابقة  للسنوات  بالنسبة  البيانات  أما  وسلوفاكيا.  التشيك  جمهورية  وهى   -

تشيكوسلوفاكيا.  تحت  فتعرض 

معظم  وفى  ذلك؛  أمكن  إذا  منفصلة  بصورة  وإثيوبيا  بإريتريا  الخاصة  البيانات  وتعرض 

تحت  تعرض  ثم  تجميعها  يجرى  وإثيوبيا  إريتريا  بشأن  البيانات  كانت   1992 قبل  الحاالت 

الشعبية.  الديمقراطية  إثيوبيا  جمهورية  اسم 

بيانات  تشير  فصاعداً،   1990 منذ  البلد  هذا  إلى  باليمن  الخاصة  البيانات  وتشير 

سابقاً  الشعبية  الديمقراطية  اليمن  جمهورية  بشأن  ُمَجمعة  بيانات  إلى  السابقة  األعوام 

السابقة  اليمنية  العربية  والجمهورية 

ذلك.  أمكن  كلما  ولكسمبورغ  بلجيكا  عن  منفصلة  مالحظات  وتظهر 

الخاصة  اإلدارية  كونغ  هونغ  منطقة  عن  البيانات  فتَستبِعْد  الصين  عن  البيانات  أما 

للصين.  التابعة  الخاصة  اإلدارية  مكاو  ومنطقة  بالصين 
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الجدول ألف 1

السكان النشطون اقتصادياً في الزراعة ونصيب الزراعة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً، 1980 و1990 و2000 و2010

السكان النشطون اقتصادياً في الزراعة
)باآلالف(

نصيب الزراعة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

96109611468201236078130695451484440العالم

92020911143131212473128953761585347البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

47926160708664247164669271696357شرق آسيا والمحيط الهادي

578845413629ساموا األمريكية

233731384028496676747066كمبوديا

38038648250750484950097774726761الصين

313636183328306544383023جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

9711612512647453936فيجي

3279642925484384951358554841إندونيسيا

810101136302623كيريباس

116614861865236880787775جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

204819331849161241271913ماليزيا

2523....66....جزر مارشال

2622....1312....ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

23224523722040322418منغوليا

1187514482171251878876737067ميانمار

2220....22....باالو

106314211725211083807569بابوا غينيا الجديدة

901210844124051340452464034الفلبين

2624221848433527ساموا

669011815178757268جزر سليمان

1688321272200891930271645649تايلند

20324623135284838180تيمور-ليشتى

1212121150413327تونغا

111133332525توفالو

2630333849433730فانواتو

1788322679259522963173716763فييت نام

4531142919325802744926231814أوروبا وآسيا الوسطى

74692162061458554842ألبانيا

174148139أرمينيا

97210852723أذربيجان

636434139بيالروس

1004452البوسنة والهرسك

956572228124201374بلغاريا

4723542015جورجيا

132111921714كازاخستان

5435102621قيرغيزستان

132113129التفيا

204126128ليتوانيا

3913الجبل األسود
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السكان النشطون اقتصادياً في الزراعة
)باآلالف(

نصيب الزراعة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

3902002315جمهورية مولدوفا

3680260317398683524159رومانيا

76486251118االتحاد الروسي

61713صربيا

100720صربيا والجبل األسود

6107733427طاجيكستان

10768137جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

8205103559131806756514132تركيا

6277053330تركمانستان

329524121410أوكرانيا

29983275572219جمهوريات االتحاد السوفيتي االشتراكية

262427052821أوزبكستان

17419112814جمهورية يوغسالفيا االشتراكية االتحادية

4209942375433694142034261915أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

877832292221أنتيغوا وباربودا

1309145814581405131297األرجنتين

1518253138332724بليز

100711901560197353474441بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

1634214062133251104937241611البرازيل

76493496296420191613شيلى

340433423584352939262015كولومبيا

27430732632232262015كوستاريكا

82583373358624191411كوبا

987633302421دومينيكا

56762154745732251610الجمهورية الدومينيكية

98411171210122839322419إكوادور

63265566159040322823السلفادور

111010934272420غرينادا

121114881492206152524738غواتيماال

6758555026221715غيانا

166117871994227771686459هايتي

64967273566557413124هندوراس

29627524821431252117جامايكا

785584398658790535282216المكسيك

38239139035138292115نيكاراغوا

19124725824829272016بنما

49357671583139342925باراغواي

218527733344369239332924بيرو

1315161734282320سانت لوسيا

1112111134292320سانت فنسنت وجزر غرينادين

2529303324211917سورينام

19118419718615141311أوروغواي

718867811722151385فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

الجدول ألف 1 )تابع(



حالة األغذية والزراعة 2012 116

السكان النشطون اقتصادياً في الزراعة
)باآلالف(

نصيب الزراعة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

1926720897231122485843332722الشرق األدنى وشمال أفريقيا

163319072718317536272521الجزائر

11218223328584827874جيبوتي

641164956339662054403125مصر

426050405761655339322722إيران  )جمهورية - اإلسالمية(

808626535436271595العراق

76102118114161496األردن

12169482814742لبنان

18812710371221063ليبيا

310132643372300953423326المغرب

1111281251102418128األرض الفلسطينية المحتلة

6749541116133734302420الجمهورية العربية السورية

68965275680537272421تونس

108313511888231568564839اليمن

22846326921830739534883468635853جنوب آسيا

325828044485604670686460أفغانستان

2458630773317573210072655545بنغالديش

13916616931193939293بوتان

17856421018123995926974068635954الهند

2420212352342315ملديف

5442665386771206693939393نيبال

1334015044187122452059484439باكستان

311035773615402852494542سري النكا

10580813181816354620028472686358أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

253433234337587876747269أنغوال

78710951384160167635444بنن

20620628131761454442بوتسوانا

289437424982690992929292بوركينا فاسو

184225462754374193929189بوروندي

254330863482356975716048الكاميرون

3534353237302317الرأس األخضر

86210381189125485807363جمهورية أفريقيا الوسطى

130818892418296286837566تشاد

10413517122280787369جزر القمر

39744750152457484032الكونغو

201826862946281465594938كوت ديفوار

75049460116941419471676257جمهورية الكونغو الديمقراطية

109015477774إريتريا

24049316578277إثيوبيا

13191180868986جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية

20020720718366513826غابون

23635146160585827976غامبيا

الجدول ألف 1 )تابع(
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السكان النشطون اقتصادياً في الزراعة
)باآلالف(

نصيب الزراعة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

273235854785607562595755غانا

191323723320383291878480غينيا

28933839144788858279غينيا - بيساو

55237846107571322082807571كينيا

24430134836245444239ليسوتو

55056871291377726762ليبريا

319640295243725582797570مدغشقر

252433773907490987878379مالوي

174519532376304988858175مالي

42743557074571555350موريتانيا

1007563482717128موريشيوس

505152097092867485848381موزامبيق

17721925326757504134ناميبيا

175622473099423790888683النيجر

1279012689124431226754433325نيجيريا

215628243242436093929189رواندا

2124283270696456سان تومي وبرنسيبي

183922962929382180767470السنغال

2325283085818075سيشيل

89410831041132673716560سيراليون

188218752048244077747066الصومال

1606161414821188171396جنوب أفريقيا

465651516223712472696152السودان

11813914813853433529سوازيلند

6999091106128869666053توغو

4946666584201101687858075أوغندا

780610554135571687986848176جمهورية تنزانيا المتحدة

148322152685321575746963زامبيا

200128703269311873696356زمبابوي

4085532470235671737910753البلدان ذات الدخل المرتفع

3322191375أندورا

779933292420أروبا

4394704424576654أستراليا

31927419914410853النمسا

56556533جزر البهاما

64344211البحرين

1197410752بربادوس

795921بلجيكا

12211033بلجيكا-لكسمبرغ

11114333برومودا

42116211بروني دار السالم

8064953823327322كندا

234533302421جزر كايمان

................الصين، هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة 

الجدول ألف 1 )تابع(
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السكان النشطون اقتصادياً في الزراعة
)باآلالف(

نصيب الزراعة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

................الصين، مكاو منطقة إدارية خاصة

1708484كرواتيا

81503830261495قبرص

43132786الجمهورية التشيكية

10779851312تشيكوسلوفاكيا

184162108757643الدانمرك

6710814217677736964غينيا االستوائية

7661119إستونيا

11115444جزر فيرويه

2982181439812864فنلندا

198013638785738532فرنسا

2448155710166617432ألمانيا

124796382663732231712اليونان

11104330غرينالند

1620192037322623غوام

9307014523221815117هنغاريا

12151312101186آيسلندا

233186166149191497آيرلندا

766561516432إسرائيل

27912068125084513953إيطاليا

615246132712141811742اليابان

9911142111الكويت

11009700لختنشتاين

4321لكسمبرغ

103328221مالطة

11109760موناكو

2993142692136532هولندا

2430323249433630كاليدونيا الجديدة

150171175186111098نيوزيلندا

2523....87....جزر ماريانا الشمالية

165139110888653النرويج

16025629331847443629عمان

523649563763296030272217بولندا

11708576785152618139البرتغال

544930166421بورتو ريكو

37483311قطر

53783470220612743718105جمهورية كوريا

211122987سان مارينو

10549666595154319105المملكة العربية السعودية

176322000سنغافورة

24019797سلوفاكيا

19721سلوفينيا

2626189013391015181274إسبانيا

2712091461156432السويد

1871951671376643سويسرا

الجدول ألف 1 )تابع(
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السكان النشطون اقتصادياً في الزراعة
)باآلالف(

نصيب الزراعة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

46505047111197ترينيداد وتوباغو

112333252518جزر توركس وكايكوس

2573871485853اإلمارات العربية المتحدة

7156395294753221المملكة المتحدة

39193704309025093322الواليات المتحدة األمريكية

131311933272118جزر فرجن التابعة للواليات المتحدة

الجدول ألف 1 )تابع(
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الجدول ألف 2

رأس المال السهمي الزراعي: اإلجمالي ونصيب العامل، 1980 و1990 و2000 و2007

رأس المال السهمي الزراعي

اإلجمالي
)بماليين الدوالرات األمريكية بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب العامل
)بالسعر الثابت للدوالر األمريكي لعام 2005(

19801990200020071980199020002007

43849454833405492138051324814562421539813982العالم

26542883014823314326633657302884270625922610البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

5156706377057616578393851076105011861294شرق آسيا والمحيط الهادي

121212122340168615161518ساموا األمريكية

1969423949425439842135112271149كمبوديا

3479124201694990795407929158719891071الصين

57127091674370651821196020262236جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

7138709949837350749779567925فيجي

516547454385725960791575173717701944إندونيسيا

22022619619727449225511964217937كيريباس

19752627316437461694176816961705جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

13563185952066121095662396201117412453ماليزيا

63326337....3838....جزر مارشال

58455885....7677....ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

72147593105821094931095309914465048878منغوليا

139611504418453230651176103910781263ميانمار

24552455....55....باالو

17201895229423851618133413301206بابوا غينيا الجديدة

249142584727949294012765238422532228الفلبين

38131330233314668130431374617544ساموا

1481661761922235184114911368جزر سليمان

217012848128750317571285133914311601تايلند

2683745776751321152024962032تيمور- ليشتى

136117118123113609710987310217تونغا

................توفالو

42249656663116226165171715517066فانواتو

210752901050254643481178127919362251فييت نام

72703376267158316955984716045177701790019433أوروبا وآسيا الوسطى

50725743501950346799623680958016ألبانيا

265728791526718575أرمينيا

12419129841277612284أذربيجان

16774143222637429349بيالروس

189219311891933879البوسنة والهرسك

14058132988050560014705232483530737087بلغاريا

605654101283114200جورجيا

43093460023262237800كازاخستان

626062161152912117قيرغيزستان

316435382396929733التفيا

762478993737255237ليتوانيا



اإلحصائي 121الملحق 

رأس المال السهمي الزراعي

اإلجمالي
)بماليين الدوالرات األمريكية بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب العامل
)بالسعر الثابت للدوالر األمريكي لعام 2005(

19801990200020071980199020002007

3908666الجبل األسود

539347061382820025جمهورية مولدوفا

4428349348423184169512033189582433540130رومانيا

1856891615862427924280االتحاد الروسي

740910554صربيا

82518193صربيا والجبل األسود

5700629593458553طاجيكستان

129714481212418328جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

9481810874811700112324711556105021281414695تركيا

16497186392631127491تركمانستان

64498566181957421390أوكرانيا

5496295626881833120419جمهوريات االتحاد السوفيتي االشتراكية

235182599789639639أوزبكستان

19174228461101325077جمهورية يوغسالفيا االشتراكية االتحادية

58120763542166794671064913806149951540116761أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

343536384189494351044746أنتيغوا وباربودا

7979179909737417740260956548075057654165األرجنتين

1001431701926665795768146623بليز

64596126760691226414514848764931بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

1408941671281844352062508622118851384117328البرازيل

1851519024223082203124234203682318922689شيلى

88886939589703410198126112281142707428582كولومبيا

20202176205020937372708762886422كوستاريكا

2787727827249852391333791334063408638017كوبا

394955594316610078279837دومينيكا

7245858287181015612778138191593820897الجمهورية الدومينيكية

1427018777195651852614502168101617014988إكوادور

23652417241326083742368936514269السلفادور

433534383876348833864246غرينادا

53585727673892034425384945164710غواتيماال

97410021025102214534172771863619649غيانا

39383688481348872371206424142218هايتي

36014158366342675548618849836331هندوراس

172620362141223958317404863310041جامايكا

10014011138411736611876212749131991355614501المكسيك

423242075739599511078107591471516469نيكاراغوا

296730763207352515534124521242913934بنما

46766599753683189485114571054010411باراغواي

191481954822071233508763704966006447بيرو

546566564140432741263292سانت لوسيا

333529282972289826142536سانت فنسنت وجزر غرينادين

56771275066222668245492498620678سورينام

الجدول ألف 2 )تابع(
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رأس المال السهمي الزراعي

اإلجمالي
)بماليين الدوالرات األمريكية بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب العامل
)بالسعر الثابت للدوالر األمريكي لعام 2005(

19801990200020071980199020002007

24426214362212424972127885116499112306132829أوروغواي

2083025564275282895529011294863394438351فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

15037419940222725624854978059542983310082الشرق األدنى وشمال أفريقيا

91551178312998140815606617947824548الجزائر

2423163823842159173616411437جيبوتي

224842571432377359923507395951085429مصر

4613767144743098264310830133221289912841إيران  )جمهورية - اإلسالمية(

1814330848306423112822455492775727667816العراق

79311551388149210434113241175913086األردن

248826012749277420560376955726484063لبنان

461270056945730924534551586742690229ليبيا

229852365525436254877412724775438185المغرب

3644216406763279329351225925األرض الفلسطينية المحتلة

1092014167211632503016201148501896419151الجمهورية العربية السورية

68137933943099639888121671247312611تونس

523966618797115944838493046595241اليمن

3991714600075318575839621747170917301733جنوب آسيا

268182721330437303988232970567865397أفغانستان

430325087156734655591750165317872022بنغالديش

2603433243421873206819191224بوتان

2447492824883290893552531371134413711363الهند

12151815485726839636ملديف

574468567911867610551030912786نيبال

71376847671007381171715350563553845122باكستان

71807455660665482309208418271654سري النكا

2808333196163713824233372654242522712248أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

57075826626765472252175314451212أنغوال

16191805253429082057164918311881بنن

184121002045184589371019272796151بوتسوانا

335752227596100791160139615251610بوركينا فاسو

1346133612051647731525437477بوروندي

53246510715872862094211020562055الكاميرون

761231532062169360543646246الرأس األخضر

12691693217124601472163118262012جمهورية أفريقيا الوسطى

42674329566770333262229223442468تشاد

95107129135913793757660جزر القمر

4405005606231109111911181209الكونغو

44356392710875632198238024132669كوت ديفوار

4665560149564875622592424362جمهورية الكونغو الديمقراطية

3492336732042348إريتريا

327714846513631649إثيوبيا

الجدول ألف 2 )تابع(



اإلحصائي 123الملحق 

رأس المال السهمي الزراعي

اإلجمالي
)بماليين الدوالرات األمريكية بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب العامل
)بالسعر الثابت للدوالر األمريكي لعام 2005(

19801990200020071980199020002007

297853333822581843جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية

3754104524291875198221822235غابون

217244277370917695602664غامبيا

38764431574870251419123612011249غانا

2184225138345331114294911551466غينيا

8601147168117832975339342994176غينيا - بيساو

126321729515958183012287220414841463كينيا

9861036113210704042344132532998ليسوتو

544489578617988861812753ليبريا

145891722717710174164565427633782652مدغشقر

1596187024623066633554630680مالوي

706766589891124994050340941634395مالي

25582914396943065990669969636240موريتانيا

2252472602672248329441345046موريشيوس

2838358044054843562687621592موزامبيق

271123612551262315314107791008310088ناميبيا

8441745610493129614807331833863371النيجر

330684040749768597922585318440004870نيجيريا

1246131613921973578466429495رواندا

1912012162189099836877117042سان تومي وبرنسيبي

693483939756104983771365533312988السنغال

12151511541588553355سيشيل

9251294143021861035119513741716سيراليون

116211344013088131456175716863915663الصومال

4286842810433504266826692265242925133178جنوب أفريقيا

249992768143260475405369537469527002السودان

8018768528096788629957545824سوازيلند

9071452154917471298159714001417توغو

4754599271978541961899855842أوغندا

150581667919829215041929158014631372جمهورية تنزانيا المتحدة

37044864533459042498219619871970زامبيا

78239699913288583910337927942842زمبابوي

173051318184541776270176461242328559447532892456البلدان ذات الدخل المرتفع

0000147147220220أندورا

................أروبا

112505111469115219111963256276237168260676249361أستراليا

1531015579142001384447994568577135686525النمسا

222328294388390555345790جزر البهاما

244058574002100181917719130البحرين

102127108849307140791536616892بربادوس

7275652992086102011بلجيكا

765978576278371430بلجيكا-لكسمبرغ

................برمودا

الجدول ألف 2 )تابع(
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رأس المال السهمي الزراعي

اإلجمالي
)بماليين الدوالرات األمريكية بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب العامل
)بالسعر الثابت للدوالر األمريكي لعام 2005(

19801990200020071980199020002007

4537588111190184255813081360بروني دار السالم

88391917949109094170109666185442238455271384كندا

................جزر كايمان

................الصين، هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة 

................الصين، مكاو منطقة إدارية خاصة

........كرواتيا

8149541092114110052190872873334582قبرص

11782109362733730892الجمهورية التشيكية

20886231511939323503تشيكوسلوفاكيا

165911406112292119069017086796113816141738الدانمرك

4084104133556084379929082152غينيا االستوائية

251120023304430798إستونيا

................جزر فيرويه

14156142031187711374475046515083055103398فنلندا

1026509784093064904025184371783105995136972فرنسا

120949114290834327407649407734048211998505ألمانيا

1661918743198322119013327194632401030445اليونان

56555140569054505310غرينالند

282828291776142314981434غوام

1213711434114911061913050163112542329497هنغاريا

100695480993683863636146223977962آيسلندا

168471716719092188327230492294115014119947آيرلندا

229823552357237830234362363864744033إسرائيل

6428874748801477534323034361456411778976إيطاليا

2365263075452747512653793844766669101309153133اليابان

13112923630714516143842141623620الكويت

1414141413710140301517815371لختنشتاين

505440126143146760لكسمبرغ

629590966153315373011348245مالطة

................موناكو

1302613442123821181643565428084603151376هولندا

55761457861123205204781806519083كاليدونيا الجديدة

59934565005412456245399559330412309281304029نيوزيلندا

................جزر ماريانا الشمالية

822790768467827049858652977697588924النرويج

673946126413114208369443134444عمان

507226586565784711009687132901748222323بولندا

1463515868152131318112509185162243823205البرتغال

1001112684275918536229832806737970بورتو ريكو

5610821018918560153975253527049قطر

60859355142381624811322696645410739جمهورية كوريا

................سان مارينو

90532127723127232398589220263509339590المملكة العربية السعودية

................سنغافورة

الجدول ألف 2 )تابع(



اإلحصائي 125الملحق 

رأس المال السهمي الزراعي

اإلجمالي
)بماليين الدوالرات األمريكية بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب العامل
)بالسعر الثابت للدوالر األمريكي لعام 2005(

19801990200020071980199020002007

684959322853728246سلوفاكيا

26972564141955284839سلوفينيا

6027569467750747850422953367555606769534إسبانيا

15582140891383513394574966741294760108896السويد

877088778113798346898455244858054678سويسرا

4273592953119292717558926474ترينيداد وتوباغو

................جزر توركس وكايكوس

76910313309367030766141283804030085اإلمارات العربية المتحدة

4757547446467514569966538742508837593263المملكة المتحدة

582673557953569262579069148679150635184227216799الواليات المتحدة األمريكية

211817161650135215251649جزر فرجن التابعة للواليات المتحدة

الجدول ألف 2 )تابع(
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الجدول ألف 3

متوسط التدفقات السنوية لالستثمار األجنبي المباشر إلى الزراعة واألغذية والمشروبات الخفيفة والتبغ وجميع القطاعات 2005-2006 و2008-2007

متوسط التدفقات السنوية لالستثمار األجنبي المباشر
)ماليين الدوالرات األمريكية باألسعار الجارية (

إلى جميع القطاعاتإلى األغذية والمشروبات الخفيفة والتبغإلى الزراعة 

2006–20052008–20072006–20052008–20072006–20052008–2007

العالم

البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

شرق آسيا والمحيط الهادي

............ساموا األمريكية

72951820432841كمبوديا

26117093783582..659886الصين

............جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

............فيجي

66268123....121239إندونيسيا

............كيريباس

..28......7جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

50127818....1038–1ماليزيا

............جزر مارشال

............ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

............منغوليا

..71........ميانمار

............باالو

............بابوا غينيا الجديدة

23882160....02الفلبين

............ساموا

............جزر سليمان

5104619485368923تايلند

............تيمور- ليشتى

............تونغا

............توفالو

............فانواتو

..2021......56فييت نام

أوروبا وآسيا الوسطى

..294......1ألبانيا

231923370900..أرمينيا

39114144........أذربيجان

............بيالروس

59696901570....البوسنة والهرسك

........2389بلغاريا

............جورجيا

..1971..24..1كازاخستان

75220....0–2قيرغيزستان

11851792....151التفيا

4214222030–111347ليتوانيا

......الجبل األسود



اإلحصائي 127الملحق 

متوسط التدفقات السنوية لالستثمار األجنبي المباشر
)ماليين الدوالرات األمريكية باألسعار الجارية (

إلى جميع القطاعاتإلى األغذية والمشروبات الخفيفة والتبغإلى الزراعة 

2006–20052008–20072006–20052008–20072006–20052008–2007

162249....14جمهورية مولدوفا

56159307196892311916رومانيا

15737859011041337527349االتحاد الروسي

401473466صربيا

121164021صربيا والجبل األسود

............طاجيكستان

1101030264639جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

72533810091308716935تركيا

............تركمانستان

............أوكرانيا

جمهوريات االتحاد السوفيتي االشتراكية

............أوزبكستان

جمهورية يوغسالفيا االشتراكية االتحادية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

............أنتيغوا وباربودا

36650522664771758605األرجنتين

118167....68بليز

5351020....03بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

233708147420352187638795البرازيل

141071282324903301شيلى

84549816....741كولومبيا

11651959....52208كوستاريكا

............كوبا

............دومينيكا

13262232........الجمهورية الدومينيكية

382595....3623إكوادور

3761147....02السلفادور

............غرينادا

5388550724....غواتيماال

............غيانا

............هايتي

537903....487هندوراس

7821152......0جامايكا

1682217513442078924806المكسيك

264504......8نيكاراغوا

17371777........بنما

75157–1134–18باراغواي

7231234....6230بيرو

............سانت لوسيا

............سانت فنسنت وجزر غرينادين

............سورينام

2833351110011701330أوروغواي

الجدول ألف 3 )تابع(
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متوسط التدفقات السنوية لالستثمار األجنبي المباشر
)ماليين الدوالرات األمريكية باألسعار الجارية (

إلى جميع القطاعاتإلى األغذية والمشروبات الخفيفة والتبغإلى الزراعة 

2006–20052008–20072006–20052008–20072006–20052008–2007

1000646........فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

الشرق األدنى وشمال أفريقيا

............الجزائر 

............جيبوتي 

1308415319....30100مصر 

............إيران

............العراق 

............األردن 

............لبنان 

............ليبيا 

29884121....25المغرب 

............األرض الفلسطينية المحتلة

6211355....615الجمهورية العربية السورية 

811122220452187تونس 

............اليمن 

جنوب آسيا

............أفغانستان 

211516819876بنغالديش 

............بوتان 

633321062........الهند 

............ملديف 

............نيبال 

5629832365514....باكستان 

............سري النكا 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

............أنغوال

............بنن

............بوتسوانا

............بوركينا فاسو

............بوروندي

............الكاميرون

............الرأس األخضر

............جمهورية أفريقيا الوسطى

............تشاد

............جزر القمر

............الكونغو

............كوت ديفوار

............جمهورية الكونغو الديمقراطية

............إريتريا

............إثيوبيا

جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية

الجدول ألف 3 )تابع(



اإلحصائي 129الملحق 

متوسط التدفقات السنوية لالستثمار األجنبي المباشر
)ماليين الدوالرات األمريكية باألسعار الجارية (

إلى جميع القطاعاتإلى األغذية والمشروبات الخفيفة والتبغإلى الزراعة 

2006–20052008–20072006–20052008–20072006–20052008–2007

............غابون

............غامبيا

............غانا

............غينيا

............غينيا - بيساو

............كينيا

............ليسوتو

............ليبريا

190979....–86مدغشقر

............مالوي

............مالي

..509........موريتانيا

162385....18موريشيوس

131510....971موزامبيق

............ناميبيا

............النيجر

..3403........نيجيريا

............رواندا

............سان تومي وبرنسيبي

............السنغال

............سيشيل

............سيراليون

............الصومال

............جنوب أفريقيا

............السودان

............سوازيلند

............توغو

............أوغندا

..448......11جمهورية تنزانيا المتحدة

............زامبيا

............زمبابوي

البلدان ذات الدخل المرتفع

............أندورا

............أروبا

34207–3109....–9–107أستراليا

963419006–4290511–20النمسا

............جزر البهاما

............البحرين

............بربادوس

34373110099....–92–973بلجيكا

بلجيكا-لكسمبرغ

289248......0بروني دار السالم

4299384961........كندا

الجدول ألف 3 )تابع(
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متوسط التدفقات السنوية لالستثمار األجنبي المباشر
)ماليين الدوالرات األمريكية باألسعار الجارية (

إلى جميع القطاعاتإلى األغذية والمشروبات الخفيفة والتبغإلى الزراعة 

2006–20052008–20072006–20052008–20072006–20052008–2007

............جزر كايمان

3934156981........الصين، هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة 

14242448........الصين، مكاو منطقة إدارية خاصة

11412010126545581كرواتيا

2015253142..0قبرص

32013839285588447الجمهورية التشيكية

تشيكوسلوفاكيا

276377757261–8..0الدانمرك

............غينيا االستوائية

23332331....1820إستونيا

............جزر فيرويه

62015205........فنلندا

4433528133927839779230فرنسا

............بولينيزيا الفرنسية

5153351514–118732639ألمانيا

29893305–34428109اليونان

............غرينالند

............غوام

72635668–83280106هنغاريا

1272435503557–02آيسلندا

2339–18616–1797–66....آيرلندا

237193039665....إسرائيل

2433630863–1492114244–74إيطاليا

23487–941865–4474–15اليابان

............الكويت

............لختنشتاين

............لكسمبرغ

1239885........مالطة

............موناكو

103922762255742–338....هولندا

............كاليدونيا الجديدة

............نيوزيلندا

............جزر ماريانا الشمالية

44264893........النرويج

17463200........عمان

521174994161490622695بولندا

74193864........البرتغال

............بورتو ريكو

............قطر

..6000..–150..2جمهورية كوريا

............سان مارينو

1791519531270–824542المملكة العربية السعودية

–34502183479....سنغافورة

27033267....21سلوفاكيا

الجدول ألف 3 )تابع(



اإلحصائي 131الملحق 

متوسط التدفقات السنوية لالستثمار األجنبي المباشر
)ماليين الدوالرات األمريكية باألسعار الجارية (

إلى جميع القطاعاتإلى األغذية والمشروبات الخفيفة والتبغإلى الزراعة 

2006–20052008–20072006–20052008–20072006–20052008–2007

............سلوفينيا

225180......–4إسبانيا

2444352041832114....السويد

2138323792........سويسرا

610911830....ترينيداد وتوباغو

............جزر توركس وكايكوس

............اإلمارات العربية المتحدة

8879195910468166096136618المملكة المتحدة

22240861929025170955293644الواليات المتحدة األمريكية

............جزر فرجن األمريكية

الجدول ألف 3 )تابع(
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الجدول ألف 4

المصروفات الحكومية: مجمل اإلنفاق على الزراعة ونصيب الزراعة من المصروفات اإلجمالية، 1980 و1990 و2000 و2007 

المصروفات الحكومية

مجمل اإلنفاق على الزراعة
)بماليين الدوالرات باألسعار الجارية لمعادل القدرة الشرائية(

نصيب الزراعة من المصروفات اإلجمالية
)نسبة مئوية(

19801990200020071980199020002007

البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

شرق آسيا والمحيط الهادي

................ساموا األمريكية

................كمبوديا

1661820567417438868312.210.07.86.8الصين

................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

273436317.26.73.73.1فيجي

406148512671385610.07.62.33.0إندونيسيا

................كيريباس

................جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

................ماليزيا

................جزر مارشال

................ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

................منغوليا

40318339142023.69.317.48.3ميانمار

................باالو

14115278508.57.22.61.5بابوا غينيا الجديدة

10201986221725506.16.65.75.2الفلبين

................ساموا

................جزر سليمان

19173301551063119.710.48.86.6تايلند

................تيمور- ليشتى

................تونغا

................توفالو

49663.04.63.65.0فانواتو

................فييت نام

أوروبا وآسيا الوسطى 

................ألبانيا

........أرمينيا

........أذربيجان

1397284013.110.5بيالروس

........البوسنة والهرسك

................بلغاريا

........جورجيا

23610402.14.1كازاخستان

54584.02.4قيرغيزستان

26910714.59.9التفيا

1337012.83.9ليتوانيا

....الجبل األسود

551984.38.1جمهورية مولدوفا

3.44.9....17633248....رومانيا



اإلحصائي 133الملحق 

المصروفات الحكومية

مجمل اإلنفاق على الزراعة
)بماليين الدوالرات باألسعار الجارية لمعادل القدرة الشرائية(

نصيب الزراعة من المصروفات اإلجمالية
)نسبة مئوية(

19801990200020071980199020002007

376318812.10.5االتحاد الروسي

....صربيا

....صربيا والجبل األسود

........طاجيكستان

........جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

2.82.2....45574595....تركيا

........تركمانستان

........أوكرانيا

........جمهوريات االتحاد السوفيتي االشتراكية

........أوزبكستان

........جمهورية يوغسالفيا االشتراكية االتحادية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

................أنتيغوا وباربودا

................األرجنتين

................بليز

80741501093.43.52.81.4بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

100349723866.61.54.92.1البرازيل

................شيلى

................كولومبيا

1211931322283.44.13.43.5كوستاريكا

................كوبا

................دومينيكا

38234347522014.314.57.63.4الجمهورية الدومينيكية

................إكوادور

4789521637875.85.45.61.5السلفادور

................غرينادا

2511451452046.64.22.32.4غواتيماال

................غيانا

................هايتي

................هندوراس

................جامايكا

79514579471267947.23.53.31.8المكسيك

................نيكاراغوا

18076802065.32.51.52.8بنما

................باراغواي

................بيرو

................سانت لوسيا

312863.86.33.22.3سانت فنسنت وجزر غرينادين

................سورينام

57641061132.11.31.21.2أوروغواي

................فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

الجدول ألف 4 )تابع(



حالة األغذية والزراعة 2012 134

المصروفات الحكومية

مجمل اإلنفاق على الزراعة
)بماليين الدوالرات باألسعار الجارية لمعادل القدرة الشرائية(

نصيب الزراعة من المصروفات اإلجمالية
)نسبة مئوية(

19801990200020071980199020002007

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

................الجزائر 

................جيبوتي 

25222387484331224.65.46.83.0مصر 

27132324194759853.43.41.93.1إيران  )جمهورية - اإلسالمية( 

................العراق 

37901751541.02.43.21.5األردن 

................لبنان 

................ليبيا 

8808638337256.55.33.22.0المغرب 

................األرض الفلسطينية المحتلة 

751945174213385.011.09.55.6الجمهورية العربية السورية 

10619101280107614.59.69.36.0تونس 

91112062011.42.21.71.0اليمن 

جنوب آسيا

................أفغانستان 

392498528122910.34.73.65.6بنغالديش 

3248535931.914.58.05.0بوتان 

54151405815695234577.28.35.65.0الهند 

536208.81.91.72.2ملديف 

21918318819116.48.55.84.3نيبال 

30827835629502.10.80.74.1باكستان 

5005466118425.85.84.34.4سري النكا 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

................أنغوال

................بنن

1001962812219.76.54.22.7بوتسوانا

................بوركينا فاسو

................بوروندي

................الكاميرون

................الرأس األخضر

................جمهورية أفريقيا الوسطى

................تشاد

................جزر القمر

................الكونغو

................كوت ديفوار

................جمهورية الكونغو الديمقراطية

........إريتريا

........إثيوبيا

........جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية

................غابون

................غامبيا

الجدول ألف 4 )تابع(



اإلحصائي 135الملحق 

المصروفات الحكومية

مجمل اإلنفاق على الزراعة
)بماليين الدوالرات باألسعار الجارية لمعادل القدرة الشرائية(

نصيب الزراعة من المصروفات اإلجمالية
)نسبة مئوية(

19801990200020071980199020002007

1396395412.20.40.70.4غانا

................غينيا

................غينيا - بيساو

3316523904258.310.25.53.4كينيا

278244498.09.83.73.2ليسوتو

................ليبريا

................مدغشقر

1491531018310.29.94.94.1مالوي

................مالي

................موريتانيا

68101116846.97.34.82.7موريشيوس

................موزامبيق

................ناميبيا

................النيجر

9367964195103.05.12.02.0نيجيريا

................رواندا

................سان تومي وبرنسيبي

................السنغال

................سيشيل

................سيراليون

................الصومال

................جنوب أفريقيا

................السودان

30478012113.07.36.64.4سوازيلند

................توغو

27422232316.72.36.34.0أوغندا

................جمهورية تنزانيا المتحدة

8328321633322.92.86.58.3زامبيا

................زمبابوي

الجدول ألف 4 )تابع(
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الجدول ألف 5 

المصروفات الحكومية على الزراعة: نصيب العامل الزراعي والرقم الدليلي للتوجيه الزراعي،1980 و1990 و2000 و2007

المصروفات الحكومية على الزراعة

نصيب العامل الزراعي
)بماليين الدوالرات باألسعار الجارية لمعادل القدرة الشرائية(

الرقم الدليلي للتوجيه الزراعي
)النسبة(

19801990200020071980199020002007

البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

شرق آسيا والمحيط الهادي

................ساموا األمريكية

................كمبوديا

4543841780.400.370.510.64الصين

................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

2832942882480.330.330.220.22فيجي

12711757810.420.390.150.21إندونيسيا

................كيريباس

................جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

................ماليزيا

................جزر مارشال

................ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

................منغوليا

........33122222ميانمار

................باالو

13310845250.240.230.070.04بابوا غينيا الجديدة

1111811781930.240.300.360.37الفلبين

................ساموا

................جزر سليمان

1141562783220.420.840.980.62تايلند

................تيمور- ليشتى

................تونغا

................توفالو

1303021631570.160.220.140.22فانواتو

................فييت نام

أوروبا وآسيا الوسطى

................ألبانيا

........أرمينيا

........أذربيجان

220058190.921.13بيالروس

........البوسنة والهرسك

................بلغاريا

........جورجيا

1798600.240.67كازاخستان

991080.110.08قيرغيزستان

204090790.992.76التفيا

65049340.451.01ليتوانيا

....الجبل األسود

1428420.150.67جمهورية مولدوفا

0.270.56....10163153....رومانيا



اإلحصائي 137الملحق 

المصروفات الحكومية على الزراعة

نصيب العامل الزراعي
)بماليين الدوالرات باألسعار الجارية لمعادل القدرة الشرائية(

الرقم الدليلي للتوجيه الزراعي
)النسبة(

19801990200020071980199020002007

4922850.320.11االتحاد الروسي

....صربيا

....صربيا والجبل األسود

........طاجيكستان

........جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

0.250.26....478525....تركيا

........تركمانستان

........أوكرانيا

........االتحاد السوفييتي

........أوزبكستان

........جمهورية يوغسالفيا االشتراكية االتحادية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

................أنتيغوا وباربودا

................األرجنتين

................بليز

796296590.180.210.190.11بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

102632000.600.190.870.38البرازيل

................شيلى

................كولومبيا

........442628403698كوستاريكا

................كوبا

................دومينيكا

6585398444400.711.081.050.52الجمهورية الدومينيكية

................إكوادور

........75514542480142السلفادور

................غرينادا

........2089897105غواتيماال

................غيانا

................هايتي

................هندوراس

................جامايكا

10115495478430.790.450.800.49المكسيك

................نيكاراغوا

9423093118160.590.260.210.42بنما

................باراغواي

................بيرو

................سانت لوسيا

3099847655610.270.300.290.29سانت فنسنت وجزر غرينادين

................سورينام

........296347536600أوروغواي

................فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

الجدول ألف 5 )تابع(
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المصروفات الحكومية على الزراعة

نصيب العامل الزراعي
)بماليين الدوالرات باألسعار الجارية لمعادل القدرة الشرائية(

الرقم الدليلي للتوجيه الزراعي
)النسبة(

19801990200020071980199020002007

الشرق األدنى وشمال أفريقيا

................الجزائر 

................جيبوتي 

3983617364520.250.280.410.22مصر 

6294423299170.200.180.140.30إيران  )جمهورية - اإلسالمية( 

................العراق 

497927146712830.120.291.380.54األردن 

................لبنان 

................ليبيا 

2842642472310.350.290.210.15المغرب 

................األرض الفلسطينية المحتلة

........11069591511964الجمهورية العربية السورية 

15381394169113671.030.610.750.59تونس 

........87910690اليمن 

جنوب آسيا

................أفغانستان 

141515350.330.150.140.29بنغالديش 

........232293320214بوتان 

316866910.200.280.240.28الهند 

........217183292865ملديف 

402722170.270.160.140.13نيبال 

2218181220.070.030.030.20باكستان 

1611531692170.210.220.220.38سري النكا 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

................أنغوال

................بنن

49097310247500.661.331.551.32بوتسوانا

................بوركينا فاسو

................بوروندي

................الكاميرون

................الرأس األخضر

................جمهورية أفريقيا الوسطى

................تشاد

................جزر القمر

................الكونغو

................كوت ديفوار

................جمهورية الكونغو الديمقراطية

........إريتريا

........إثيوبيا

........جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية

................غابون

................غامبيا

الجدول ألف 5 )تابع(



اإلحصائي 139الملحق 

المصروفات الحكومية على الزراعة

نصيب العامل الزراعي
)بماليين الدوالرات باألسعار الجارية لمعادل القدرة الشرائية(

الرقم الدليلي للتوجيه الزراعي
)النسبة(

19801990200020071980199020002007

5128100.200.010.020.01غانا

................غينيا

................غينيا - بيساو

608336340.250.350.170.17كينيا

1102771291420.330.390.300.39ليسوتو

................ليبريا

................مدغشقر

594525170.230.220.130.12مالوي

................مالي

................موريتانيا

6721351184515800.520.570.690.56موريشيوس

................موزامبيق

................ناميبيا

................النيجر

........74633341نيجيريا

................رواندا

................سان تومي وبرنسيبي

................السنغال

................سيشيل

................سيراليون

................الصومال

................جنوب أفريقيا

................السودان

2533415318570.570.700.530.60سوازيلند

................توغو

6626230.090.040.210.17أوغندا

................جمهورية تنزانيا المتحدة

56137781091.520.140.290.39زامبيا

................زمبابوي

الجدول ألف 5 )تابع(
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الجدول ألف 6

المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعيين: كمجموع وكنصيب الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي، 1981 و1990 و2000 والعام األخير

المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعيين

المجموع
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لمعادل القدرة الشرائية لعام 2005(

كنصيب الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي
)نسبة مئوية(

العام األخير198119902000العام األخير198119902000

البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

شرق آسيا والمحيط الهادي

................ساموا األمريكية

................كمبوديا

6581055174540480.410.340.380.50الصين

................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

................فيجي

0.180.20....154204....إندونيسيا

................كيريباس

0.570.24....2210....جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

..1.011.141.57..158210335ماليزيا

................جزر مارشال

................ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

................منغوليا

0.040.06....65....ميانمار

................باالو

..0.60......21....بابوا غينيا الجديدة

..0.41......129....الفلبين

................ساموا

................جزر سليمان

................تايلند

................تيمور- ليشتى

................تونغا

................توفالو

................فانواتو

..0.13......12....فييت نام

أوروبا وآسيا الوسطى

................ألبانيا

........أرمينيا

........أذربيجان

........بيالروس

........البوسنة والهرسك

................بلغاريا

........جورجيا

........كازاخستان

........قيرغيزستان

........التفيا

........ليتوانيا

....الجبل األسود

........جمهورية مولدوفا

................رومانيا



اإلحصائي 141الملحق 

المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعيين

المجموع
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لمعادل القدرة الشرائية لعام 2005(

كنصيب الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي
)نسبة مئوية(

العام األخير198119902000العام األخير198119902000

........االتحاد الروسي

....صربيا

....صربيا والجبل األسود

........طاجيكستان

........جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

................تركيا

........تركمانستان

........أوكرانيا

........االتحاد السوفييتي

........أوزبكستان

........جمهورية يوغسالفيا االشتراكية االتحادية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

................أنتيغوا وباربودا

2031942394491.170.981.341.27األرجنتين

11230.750.860.900.95بليز

................بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

9791227124712961.151.661.861.68البرازيل

5875117981.451.091.301.22شيلى

1041531651520.430.540.620.50كولومبيا

131725300.410.850.930.93كوستاريكا

................كوبا

................دومينيكا

0.26......17......الجمهورية الدومينيكية

................إكوادور

1411760.200.300.200.15السلفادور

................غرينادا

2114980.250.150.070.06غواتيماال

................غيانا

................هايتي

61514130.250.550.540.43هندوراس

................جامايكا

1.081.21....438518....المكسيك

0.94......24......نيكاراغوا

101211100.920.950.720.50بنما

0.20......3......باراغواي

................بيرو

................سانت لوسيا

................سانت فنسنت وجزر غرينادين

................سورينام

182938600.671.452.061.99أوروغواي

................فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

الجدول ألف 6 )تابع(
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المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعيين

المجموع
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لمعادل القدرة الشرائية لعام 2005(

كنصيب الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي
)نسبة مئوية(

العام األخير198119902000العام األخير198119902000

الشرق األدنى وشمال أفريقيا

................الجزائر

................جيبوتي

................مصر

0.760.82....508559....إيران  )جمهورية - اإلسالمية(

................العراق

..1.99......7....األردن

................لبنان

................ليبيا

..1.721.011.00..99119105المغرب

................األرض الفلسطينية المحتلة

..0.53......79....الجمهورية العربية السورية

..0.71......45....تونس

................اليمن

جنوب آسيا

................أفغانستان

0.460.31....142126....بنغالديش

................بوتان

414714148722760.220.290.390.40الهند

................ملديف

0.290.23....2522....نيبال

0.210.21....136172....باكستان

0.540.34....5538....سري النكا

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

................أنغوال

61113220.440.570.430.57بنن

91120191.942.504.504.32بوتسوانا

232223191.661.230.790.43بوركينا فاسو

0.451.78....410....بوروندي

................الكاميرون

................الرأس األخضر

................جمهورية أفريقيا الوسطى

................تشاد

................جزر القمر

0.600.85....35....الكونغو

727456431.170.950.770.54كوت ديفوار

................جمهورية الكونغو الديمقراطية

932.530.45إريتريا

49690.310.27إثيوبيا

17390.140.28جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية

0.240.20....22....غابون

الجدول ألف 6 )تابع(
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المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعيين

المجموع
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لمعادل القدرة الشرائية لعام 2005(

كنصيب الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي
)نسبة مئوية(

العام األخير198119902000العام األخير198119902000

0.580.50....33....غامبيا

144041950.250.660.570.90غانا

0.730.18....104....غينيا

................غينيا - بيساو

881271511721.361.501.311.30كينيا

................ليسوتو

................ليبريا

14219120.480.700.240.27مدغشقر

293930211.841.711.030.68مالوي

332431251.560.950.950.57مالي

1.16......6......موريتانيا

111223222.181.693.413.92موريشيوس

0.38......18......موزامبيق

2.03......22......ناميبيا

915560.370.810.190.17النيجر

2311171914040.400.130.210.42نيجيريا

0.53......18......رواندا

................سان تومي وبرنسيبي

413425252.361.781.020.87السنغال

................سيشيل

0.31......6......سيراليون

................الصومال

2212472832721.442.092.832.02جنوب أفريقيا

542937520.730.280.200.27السودان

................سوازيلند

16131391.971.110.880.47توغو

0.761.24....4088....أوغندا

0.360.50....4477....جمهورية تنزانيا المتحدة

27231581.811.290.710.29زامبيا

................زمبابوي

الجدول ألف 6 )تابع(
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الجدول ألف 7

 المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة للزراعة ونصيب الزراعة من المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى جميع القطاعات، 
1980 و1990 و2000 و2010

المساعدة اإلنمائية الرسمية

المقدمة للزراعة
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب الزراعة من هذه المساعدة إلى جميع القطاعات
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

839781934131829918.814.55.65.9العالم

832881504119826620.015.25.65.8البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

1358185172272818.017.35.35.9شرق آسيا والمحيط الهادي

................ساموا األمريكية

10.85.6..59507.6..6كمبوديا

53.75.73.1..109619365..الصين

1.40.8....3610..جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

5111235.46.96.720.5فيجي

70440013217023.611.76.15.9إندونيسيا

5110237.97.944.15.3كيريباس

7048181856.220.66.23.4جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

2.10.46.7..1566..ماليزيا

8.30.8....51....جزر مارشال

12.11.0....141....ميكرونيزيا )واليات - الموحدة( 

1.64.9....526....منغوليا

3.57.5..32228.0..136ميانمار

0.92.3....00....باالو

11225401.71.14.54.8بابوا غينيا الجديدة

1331451574918.76.013.04.2الفلبين

1442273.77.44.11.6ساموا

6531714.517.52.95.1جزر سليمان

22773221131.85.11.72.2تايلند

1.72.8....510....تيمور- ليشتى

14017.29.80.51.5تونغا

0.01.9..011.3....1توفالو

52325.415.810.12.6فانواتو

3520582239.410.12.96.4فييت نام

2724885.26.1أوروبا وآسيا الوسطى

2.33.8....1016....ألبانيا

1565.61.8أرمينيا

60328.11.6أذربيجان

0.2..0..بيالروس

15101.71.9البوسنة والهرسك

................بلغاريا

21227.32.8جورجيا

321.00.6كازاخستان

75922.41.9قيرغيزستان

........التفيا

........ليتوانيا
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المساعدة اإلنمائية الرسمية

المقدمة للزراعة
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب الزراعة من هذه المساعدة إلى جميع القطاعات
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

43.9الجبل األسود

11978.112.8جمهورية مولدوفا

................رومانيا

........االتحاد الروسي

254.2صربيا

150.7صربيا والجبل األسود

222615.56.3طاجيكستان

24217.99.7جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

0.30.115.5..11238..تركيا

010.22.5تركمانستان

0.5..3..أوكرانيا

........االتحاد الروسي

050.20.7أوزبكستان

........جمهورية يوغسالفيا االشتراكية االتحادية

77266552296020.310.16.58.5أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

90.12.1....100....أنتيغوا وباربودا

14.22.525.0..25234..األرجنتين

1562214.237.627.146.8بليز

1917411512212.923.59.118.1بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

3020192018.419.28.322.4البرازيل

203210.90.15.81.7شيلى

2.65.19.1..382100..كولومبيا

411513228.89.922.02.5كوستاريكا

1.011.07.5..078..كوبا

408030.80.047.00.3دومينيكا

256121714.84.24.04.3الجمهورية الدومينيكية

01010380.02.34.415.7إكوادور

16532171057.77.611.23.5السلفادور

14.50.7..206.7..0غرينادا

8.58.69.9..242441..غواتيماال

64402228.614.20.17.6غيانا

63523686.813.311.92.1هايتي

4582596610.417.07.412.2هندوراس

256872515.326.15.924.8جامايكا

115201.30.21.32.0المكسيك

14267455927.98.28.110.6نيكاراغوا

2.18.3..1414.1..11بنما

17143209.19.45.910.5باراغواي

22731247251.116.12.310.8بيرو

37.54.0..10025.0..2سانت لوسيا

100.057.73.0..080..سانت فنسنت وجزر غرينادين

2.218.115.60.0..264سورينام

الجدول ألف 7 )تابع(
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المساعدة اإلنمائية الرسمية

المقدمة للزراعة
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب الزراعة من هذه المساعدة إلى جميع القطاعات
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

8.28.16.4..212..أوروغواي

0.20.8....00....فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

74234531649213.16.95.44.0الشرق األدنى وشمال أفريقيا

11.80.93.2..2818..الجزائر 

4111119.725.81.10.8جيبوتي 

3251081551339.34.18.56.0مصر 

0.11.7....02....إيران  )جمهورية - اإلسالمية( 

0.02.5....51......العراق 

2443728.20.55.50.2األردن 

6.56.4....727....لبنان 

0.1..33.8..0..1..ليبيا 

197261617.810.70.88.7المغرب 

2.81.6....1734....األرض الفلسطينية المحتلة

7.06.1..82694.9..110الجمهورية العربية السورية 

1638351418.221.48.10.6تونس 

9838314220.715.45.25.2اليمن 

33361924504108528.621.07.94.8جنوب آسيا

28.11.28.7..332583..أفغانستان

79759017712123.425.111.25.0بنغالديش

118463.346.95.05.7بوتان

200023719418937.38.07.82.8الهند

0.10.00.1..000..ملديف

141196613036.952.616.62.9نيبال

2017551214515.637.20.93.3باكستان

19794551216.47.614.01.2سري النكا

208228971488285719.616.07.17.4أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

165192714.517.92.56.1أنغوال

11645210.68.110.93.6بنن

153219.62.64.40.6بوتسوانا

98661277131.821.023.88.7بوركينا فاسو

3368119612.728.26.319.2بوروندي

133142166262.721.63.19.4الكاميرون

1754319.86.04.81.7الرأس األخضر

541234.416.61.41.2جمهورية أفريقيا الوسطى

1212794.511.26.21.8تشاد

1152231.349.16.02.2جزر القمر

733114.313.81.40.1الكونغو

6698379352.111.16.412.8كوت ديفوار

10343310021.75.91.33.1جمهورية الكونغو الديمقراطية

39139.213.6إريتريا

672225.37.3إثيوبيا

الجدول ألف 7 )تابع(
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المساعدة اإلنمائية الرسمية

المقدمة للزراعة
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب الزراعة من هذه المساعدة إلى جميع القطاعات
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

629330.012.4جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية

321102862.55.611.615.4غابون

5124156.112.17.99.1غامبيا

1436014012638.76.716.48.1غانا

28779816.616.64.46.0غينيا

4370108.224.70.28.3غينيا - بيساو

1752467832324.113.06.110.6كينيا

2494012.912.56.90.1ليسوتو

10243619.012.213.82.6ليبريا

94550193.27.99.66.5مدغشقر

35113507919.623.06.58.6مالوي

4011613722324.734.119.424.9مالي

2475271120.934.612.03.5موريتانيا

14200.94.56.50.0موريشيوس

95209487239.021.72.63.7موزامبيق

4.29.94.0..41314..ناميبيا

70115814325.251.120.78.1النيجر

1111166975.52.21.65.5نيجيريا

5426626820.910.110.17.5رواندا

236339.76.412.39.0سان تومي وبرنسيبي

511046025616.611.57.219.7السنغال

470132.020.45.32.0سيشيل

0.316.7..1751.6..1سيراليون

122560129.921.60.20.3الصومال

2.51.9....1220....جنوب أفريقيا

35155114522.220.10.27.5السودان

05560.726.015.05.0سوازيلند

413363619.413.16.57.6توغو

5211881981.523.56.610.8أوغندا

12449712713210.130.07.54.7جمهورية تنزانيا المتحدة

5147393610.85.52.94.9زامبيا

23217810.68.97.215.5زمبابوي

647510352.62.66.39.2البلدان ذات الدخل المرتفع

................أندورا

....0.3......0..أروبا

................أستراليا

................النمسا

................جزر البهاما

..0.9......0....البحرين

10.50.11.7..9000بربادوس

........بلجيكا

........بلجيكا-لكسمبرغ

................برمودا

الجدول ألف 7 )تابع(
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المساعدة اإلنمائية الرسمية

المقدمة للزراعة
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب الزراعة من هذه المساعدة إلى جميع القطاعات
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

................بروني دار السالم

................كندا

................جزر كايمان

................الصين، هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة 

................الصين، مكاو منطقة إدارية خاصة

0.716.7....134....كرواتيا

................قبرص

........الجمهورية التشيكية

........تشيكوسلوفاكيا

................الدانمرك

59.45.50.5..1910..غينيا االستوائية

........إستونيا

................جزر فيرويه

................فنلندا

................فرنسا

................ألمانيا

................اليونان

................غرينالند

................غوام

................هنغاريا

................آيسلندا

................آيرلندا

....2.40.0....451إسرائيل

................إيطاليا

................اليابان

................الكويت

................لختنشتاين

........لكسمبرغ

..0.0..79.8......2مالطة

................موناكو

................هولندا

....18.03.7....42كاليدونيا الجديدة

................نيوزيلندا

....36.0......6..جزر ماريانا الشمالية

................النرويج

68.167.20.3..1180..عمان

................بولندا

................البرتغال

................بورتو ريكو

................قطر

............36..جمهورية كوريا

..0.6............سان مارينو

..........0....المملكة العربية السعودية

......27.6......4سنغافورة

الجدول ألف 7 )تابع(
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المساعدة اإلنمائية الرسمية

المقدمة للزراعة
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب الزراعة من هذه المساعدة إلى جميع القطاعات
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

..0.0....سلوفاكيا

......0سلوفينيا

................إسبانيا

................السويد

0.40.4............سويسرا

..1.7....00....ترينيداد وتوباغو

..........0....جزر توركس وكايكوس

................اإلمارات العربية المتحدة

................المملكة المتحدة

................الواليات المتحدة األمريكية

................جزر فرجن األمريكية

820612511131.713.21.64.5مستفيدون غير محددين

3226216954311.016.05.06.0مستفيدون إقليميون

الجدول ألف 7 )تابع(
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