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 تـقديم
 

. السنوي لمنظمة االغذية والزراعة مجموعة مختارة من المؤشرات عن االغذية والزراعة في مختلف البلدان اإلحصائيالكتاب يشكل    
المشترآة للمنظمة متوفرة على  اإلحصائيةالتي هي قاعدة البيانات      FAOSTAT هو  تمصدر المعلوما إن

قاعدة بيانات ترتكز . المتحدة  األمم اتمن منظم أخرىمصادر في المنظمة  و أقسامعدة  إلى باإلضافة
المصادر  نشرات استمارات ترسلها المنظمة مستكملة بمعلومات من إلىاستجابة  األعضاءالتي تقدمها الدول  هذه على المعلومات المنظمة

.لتغطية الثغرات الحرجة الوطنية وتقديرات  
االغذية والزراعة وتوفر سالسل زمنية ومعلومات متقاطعة عن صادر مختلفةهذه القاعدة  معلومات من مجاالت وم ضموت  

 
 

منشورات  أربعةويضم بين دفتيه  2004السنوي لمنظمة االغذية والزراعة سنة  اإلحصائيالكتاب   منهذه السلسلة الجديدة  بدأتولقد   
ويغطي هذا الكتاب . واألسمدةوالتجارة  لإلنتاجمة السنوية المنظ آتبلمنظمة االغذية والزراعة و اإلحصائيةويحل محلها، وهي النشرة   

.ويخدم دليال مرجعيا لالقتصاديين وصانعي السياسات والمحللين.والمؤشرات لعدة مواضيع محددة  اإلحصاءاتطيف واسع من   
 
 
 

البلدانجميع  إلى ويشير مجموع العالم.الجداول لجميع المواضيع تغطي نفس البلدان حتى ولو لم يكن الموضوع ذات صلة بالبلد إن  
  البلدان وأسماءللمصطلحات المستعملة على مالحظات عامة مختصرة وقوائم أيضا ويحوي الكتاب .موجودةغير  التيالبلدان  فيهابما 

    .الستةالمنظمة  بلغات
 
 

يعبر عن شكره وتقديره للجهود المتضافرة التي قام بها االحصائيون ومعالجو البيانات   أنبالمنظمة عند تقديم هذا الكتاب  اإلحصاءيود قسم   
 أثمرتالذين  الحكومية،والعاملون في الهيئات الدولية والمنظمات غير  اإلحصاءالعاملون في وزارات الزراعة ومكاتب  ةالعالم، وخاصفي 

جانب دور الموظفين في مكاتب المنظمة المنتشرة في البلدان  إلى واألفراد،فالدور المهم لهذه الهيئات .هذا الكتاب إصدارجهودهم عن   
.في المنظمة جدير باالعتراف به اإلحصاءقسم  ودور موظفي  

 
 

 
 

في منظمة االغذية والزراعة اإلحصاءمدير قسم                                                                                                  



                                           بيان  المحتويات
الفصول

 

                                                     اىدذاٗه

A1 (ثَب فً رىل اىغبثبد ٍٗصبٌذ األعَبك)ٍدَ٘ع اىغنبُ ٗ اىغنبُ اىضساعٍُ٘ 
الموارد

A2 عنبُ اىشٌف ّٗغجتٌٖ ٍِ اىَدَ٘ع اىنيً ىيغنبُ

A3 اىغنبُ اىْبشغُ٘ افتصبدًٌب فً اىقغبع اىضساعً

A4 اعتخذاً األساضً

A5 اعتخذاً اىٍَبٓ ٗاىَؤششاد اىقغشٌخ ىغق٘ط األٍغبس

A6 األساضً اىَشٌٗخ ّٗغجتٖب ٍِ ٍدَ٘ع األساضً اىصبىحٔ ىيضساعخٗاىَحبصٍو اىذائَخ

A7 أ2 ،ث٘ 5أ2ُ،فٍ٘دَ٘ع اّتبج ٗاعتٖالك األعَذح  

A8 اىذّساعبد ىنو أىف ٕنتبس ٍِ األساضً اىصبىحٔ ىيضساعخ-عذد اىدشاساد ٗاىحّصبداد 

A9 االغْبً ٗاىَبعض-االثقبس ٗاىدبٍ٘ط - أعذاد اىثشٗح اىحٍ٘اٍّخ 

A10 اىخْبصٌش ٗاىذخبج- أعذاد اىثشٗح اىحٍ٘اٍّخ 

A11 (+ )ٗاىَتيقً  ( - )اىَغبعذاد اىخبسخٍخ ىيضساعخ  ثحغت  اىَبّح 

A12 (+ )ٗاىَتيقً  ( - ) اىَغبعذاد اىثْبئٍخ ٍٗتعذدح اىَصبدس ىيضساعخ ثحغت اىَبّح 

A13
(+ )ٗاىَتيقً   ( - )  اىَغبعذاد اىخبسخٍخ  اىٍَغشح اىثْبئٍخ ٍٗتعذدح اىَصبدس ىيضساعخ  ثحغت اىَبّح 

A14 اىَخضُٗ اىشأعَبىً ٍٗنّ٘بتخ

1خبسعخ  حصخ اىضساعخ  ٍِ  اعتخذاً اىٍَبٓ

2خبسعخ   اىَؤششاد اىقغشٌخ ىغق٘ط األٍغبس

B1 ٍغبحخ ٗإّتبج اىحج٘ة
اإلنتاج السراعي

B2 ٍغبحخ ٗإّتبج اىدزٗس اىْشٌ٘خ ٗاىذسّبد

B3 ٍغبحخ ٗإّتبج اىجق٘ىٍبد

B4 ٍغبحخ  ٗإّتبج اىَحبصٍو اىغنشٌخ

B5 ٍغبحخ ٗإّتبج اىَحبصٍو اىضٌتٍخ

B6 ٍغبحخ ٗإّتبج  اىخضش

B7 إّتبج اىفبمٖخ ٗحج٘ة اىنبمبٗ

B8 إّتبج  اىجِ ٗاىشبي



B9 إّتبج اىتجغ ٗاىَغبط

B10 إّتبج احً٘ االثقبس ٗاىدبٍ٘ط  ٗىحً٘  االغْبً ٗاىَبعض

B11 إّتبج احً٘  اىخْبصٌش ٗاىذخبج

B12 إّتبج  اىيجِ ٗاىجٍض

B13 ٍؤشش االّتبج اىضساعً ىيفشد

B14 ( 2008  )االّتبج اىغَنً ٍِ اىَصبٌذ اىغجٍعٍخ ٗتشثٍخ االحٍبء اىَبئٍخ  

B15 ( 2009  )اّتبج ٍْتدبد حشخٍخ ٍختبسح   

3خبسعخ   حصخ األساضً اىَشٌٗخ ٍِ األساضً اىصبىحٔ ىيضساعخ ٗاىَحبصٍو اىذائَخ

4خبسعخ  َّ٘  اإلّتبج اىضساعً ىيفشد

C1 قٍَخ اى٘اسداد  ٗاىصبدساد  اىضساعٍخ
التجارة العالمية

C2  حصخ  اى٘اسداد  ٗاىصبدساد  اىضساعٍخ   ٍِ ٍدَ٘ع اى٘اسداد ٗ اىصبدساد

C3 (اى٘اسداد -اىصبدساد ) صبفً قٍَخ اىتدبسحاىنيٍخ ٗصبفً قٍَخ اىتدبسح اىضساعٍخ

C4 حصخ  األغزٌخ ٍِ اى٘اسداد ٗاىصبدساد اىضساعٍخ

C5 حصخ إٌٔ أسثع عيع ٍِ اى٘اسداد  ٗاىصبدساد  اىضساعٍخ

C6 حصخ اى٘اسداد ٗاىصبدساد اىضساعٍخ ٗاىغَنٍخ ٗاىحشخٍخ ٍِ اىْبتح اىَحيً االخَبىً

C7 قٍَخ اى٘اسداد  ٗاىصبدساد ٍِ اىحج٘ة

C8 قٍَخ اى٘اسداد  ٗاىصبدساد ٍِ اىجق٘ىٍبد

C9 قٍَخ اى٘اسداد ٗاىصبدساد ٍِ اىجغبعظ

C10 (خبً )قٍَخ اى٘اسداد  ٗاىصبدساد ٍِ  اىغنش 

C11 قٍَخ اى٘اسداد  ٗاىصبدساد ٍِ اىفنٖخ

C12 قٍَخ اى٘اسداد  ٗاىصبدساد ٍِ  اىضٌ٘د ٗاىذُٕ٘

C13 قٍَخ اى٘اسداد  ٗاىصبدساد ٍِ اىجِ

C14 قٍَخ اى٘اسداد  ٗاىصبدساد ٍِ حج٘ة اىنبمبٗ

C15 قٍَخ اى٘اسداد  ٗاىصبدساد ٍِ اىشبي

C16 قٍَخ اى٘اسداد  ٗاىصبدساد ٍِ اىتجغ

C17 قٍَخ اى٘اسداد  ٗاىصبدساد ٍِ اىيدً٘

C18 قٍَخ اى٘اسداد  ٗاىصبدساد ٍِ اىيجِ اىغبصج



C19 قٍَخ اى٘اسداد  ٗاىصبدساد ٍِ اىجٍض

5خبسعخ   اىتدبسح  اىصبفٍخ فً األغزٌخ

6خبسعخ  حصخ اىصبدساد اىضساعٍخ ٍِ ٍدَ٘ع اىصبدساد

D1 إعتٖالك اىغبقخ اىغزائٍخٗاىجشٗتٍْبد ٗاىذُٕ٘
اإلستهالك

D2 (2007-2005)حضخ اىَنّ٘بد  اىغزائٍخ ٍِ ٍدَ٘ع اعتٖالك اىغبقخ 

D3 (2007-2005)اىحج٘ة  ٍب عذا اىدعخ -ٍٍضاُ األغزٌخ 
 

D4 (2007-2005)اىضٌ٘د اىْجبتٍخ  - ٍٍضاُ األغزٌخ 
 

D5 (2007-2005)اىغنش ٗاىَحيٍبد -  ٍٍضاُ األغزٌخ 
 

D6 (2007-2005)اىدزٗس اىْشٌ٘خ ٗاىذسّبد - ٍٍضاُ األغزٌخ 
 

D7 ((2007-2005)اىيحً٘ - ٍٍضاُ األغزٌخ 
 

D8 (2007-2005)اىيجِ  ٍب عذا اىضثذح - ٍٍضاُ األغزٌخ 
 

D9 (2007-2005)إعتٖالك األغزٌخ اىْجبتٍخ اىشئٍغٍخ  اىعشش

D10 (2007-2005)إعتٖالك األغزٌخ اىحٍ٘اٍّخ  اىشئٍغٍخ  اىعشش 

7خبسعخ  إعتٖالك اىغبقخ  اىغزائٍخ

8خبسعخ  حصخ  األغزٌخ ٍِ  ٍدَ٘ع اى٘اسداد

E1 ٍؤششأععبس االعتٖالك ،اىَدَ٘ع ٗاألغزٌخ
األسعار

E2 ٍؤششاد قٍَخاى٘حذح ٍِ اى٘اسداد ٗاىصبدساد-  اىَْتدبد اىضساعٍخ 

E3 أععبس اىَْتدٍِ اىضساعٍٍِ ، ثبىذٗالس االٍشٌنً ىيغِ اى٘احذ

9خبسعخ   اإلّتبج اىضساعً االعيى قٍَخ ثحغت اىَدَ٘عخ اىغيعٍخ

10خبسعخ  ٍعذه اىتشمٍض فً  اىصبدساد اىضساعٍخ

F1 حصخ اىجيذاُ ٍِ اىْبتح اىَحيً اإلخَبىً اىعبىًَ ٍِٗ اىْبتح  اىَحيً اإلخَبىً   اىضساعً اىعبىًَ
التوزيع

F2 حصخ اىجيذاُ ٍِ عنبُ اىعبىٌ ٍِٗ  اىغنبُ اىضساعٍٍِ ىيعبىٌ

F3 اىغنبُ اىْبشغُ٘ افتصبدًٌب



F4 حصخ اىجيذاُ ٍِ إّتبج األغزٌخ  ٗاعتٖالمٖب فً اىعبىٌ

F5  ٍعبٍو خًٍْ العتٖالك  األغزٌخ ٗاىذخو ٗ ت٘صٌع األساضً

11خبسعخ  اىْبتح اىَحيً اإلخَبىً اىضساعً  ىيفشد  ٍِ اىغنبُ اىضساعٍٍِ

12خبسعخ  حصخ عنبُ اىشٌف ٍِ ٍدَ٘ع  اىغنبُ

G1 الرفاه اإلنساني اىْبتح اىَحيً اإلخَبىً  ىيفشد ٗاىْبتح اىَحيً اإلخَبىً اىضساعً  ىيفشد ٍِ اىغنبُ اىضساعٍٍِ

G2 اىْبتح اىَحيً اإلخَبىً اىضساعً ٗحصتٔ ٍِ ٍدَ٘ع اىْبتح اىَحيً اإلخَبىً

G3 عذد ّبقصً اىتغزٌخ ّٗغجتٌٖ اىَئٌ٘خ ٍِ ٍدَ٘ع اىغنبُ

G4  ٍؤشش اىتٍَْخ اىجششٌخ ٗاىفقش

G5 ٍت٘عظ اىعَش اىَت٘قع ٗٗفٍبد االعفبه

13خبسعخ  اىحبىخ اىتغزٌٗخ ىألعفبه

14خبسعخ   اىغنبُ ّبقص٘ اىتغزٌخ

15خبسعخ  اّتشبس اىتقضً ثٍِ االعفبه دُٗ اىخبٍغخ

16 خبسعخ اىعذد اىتقذٌشي ىالعفبه دُٗ اىخبٍغخ اىزٌِ ٌعبُّ٘ اىتقضً


