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   يومه في كتابا إنسانٌ  يكتب ال أنه رأيت   إني  "

  أحسن، لكان هذا غُير لو :غده في قـال إال
 يستحسن، لكان كذا زيد ولو 

  أفضل، لكان هذا قُدم ولو
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  العبر، أعظم وهذا من 
    جملة على النقص استيالء على دليل  وهو 
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  اتر ـشكت
  

  

أمحد اهللا الذي وفقين إىل إجناز هذا العمل وأشكره على عظيم نعمه، و أصلي على أشرف خلقه    
  .الصالت والسالم نبينا حممد عليه

الذي تفضل باإلشراف على هذه  سعيد شوقي شاقورستاذ الدكتور ىل األإبشكري العميق  أتقدم   
كما أتقدم بالشكر املسبق إىل األساتذة الكرام أعضاء اللجنة املناقشة ويشرفين أن أحضى .املذكرة

م  م بتدخال   .احملرتمةوتقييما

يفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من قدم يل عونا ودعما إلجناز هذا العمل من قريب  كما ال  
  .دعاء صادق وأطيبة أو بعيد ولو بكلمة 

   .............. شكـرا للجميع                                  
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اهللا أعزمهاو  حفظهما العزيزينإىل سبب وجودي يف هذا الكون والدي   

  زوجي احلبيب الدربإىل شريك 

  "أبنائي"أحبائي وأزهار حيايت إىل 

 إىل إخويت وأخوايت األحبة

حفظهما اهللا زوجي وخاصة الوالدين الكرميني عائلةإىل عائليت الثانية    

.زوجة أخي وولديهماوإىل  إىل زوج أخيت وولديهما  

  .زمالء وزميالت مدرسة الدكتوراهكل إىل  الصديقات و إىل كل 

    .إىل كل من يرفع مشعل التغيري حنو األفضل بإخالص

   .إىل كل من حيمل يف قلبه اإلميان واحملبة الصادقة
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 :دـــــتمهيـ
 قلق مصدر أصبحت بأن احلاضر، الوقت يف العامل تواجه اليت املشاكل مقدمة يف الغذاء توفري مشكلة تأيت     

فكما كانت باألمس لقمة العيش هي احملفز واهلدف الرئيسي   واالقتصادية، السياسية األوساط ملختلف وخوف

على اعتبار أن الغذاء عنصرا البد منه ألجل استمرار وبقاء اإلنسان، فإن ام األفراد مبختلف املهن واحلرف لقي

شاط وتعد الزراعة الن حيث يعد املدخل األمن الغذائي اليوم يعترب هدفا أساسيا تسعى إليه مجيع الشعوب واألمم،

سعيا األول الذي من خالله يتم توفري الغذاء، فالقطاع الزراعي هو واحد من بني امليادين اليت تعىن به أي دولة، 

يف االقتصاد الزراعي على دراسة وحتقيق  ونواملختص ونلعامل، وجيتهد امنها إىل حتقيق اكتفاء ذايت وأمن غذائي

حتقيق ثروة زراعية وثروة حيوانية كافية لسد حاجات اتمع، مّم و  عن طريق زراعة ناجحة ومتقّدمة،األمن الغذائي 

  .يزيد يف الناتج القومي والدخل القومي اإلمجايل، وخيّفف أعباء االسترياد على الدولة
 اماءً  السماءِ  منَ  ي أنزلَ الذِ  وَ هُ وَ :"فقد قال تعاىليف عملية التنمية الزراعية،  تلعب املياه دورا رئيسيا ومهماو       

 دانيةٌ  منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوانٌ  ا نخرجُ رً ضِ نا منه خَ فأخرجْ  كل شيءٍ   نباتَ  نا بهِ فأخرجْ 
م في ذلكُ  ه إن◌َ وينعِ  ه إذا أثمرَ ه أنظروا إلى ثمرِ متشابِ  ها وغيرَ مشتبِ  والرمانَ  والزيتونَ  أعنابٍ وجنات من 
حتقيق تنمية زراعية ما يعين أن  بال مياه، تنمية زراعيةفال ميكن تصّور ، 99سورة األنعام اآلية "ؤمنونَ يآليات لقوم 

املوارد املائية اليت تعترب املصدر الرئيسي للزراعة وحتقيق األمن الغذائي، هذه املوارد  استخداممستدامة يرتكز على 

من املتوقع أن يقل  2035 اليت أصبحت تعاين من مشكل الندرة حيث طبقا لتقديرات البنك العاملي حبلول سنة

نصيب الفرد من األجيال القادمة من املياه العذبة ليصل إىل ثلث ما هي عليه اآلن على املستوى العاملي أغلبيتهم 

  .من الدول النامية
زراعة مطرية، أي ال تعتمد على السقي، ولكّنها تعتمد على األمطار،  :زراعةال وميكن التمييز بني نوعني من     

بالضرورة عملية التخطيط لتوفري املياه بالكميات تعتمد على السقي، وهذا ما يستدعي  وهي الغالبةمسقية زراعة و 

مصادر املياه الصاحلة لإلنتاج  إجياداملناسب للمزروعات، وذلك من خالل  الالزمة للتنمية الزراعية وتوفري الري

، ّمث وضع املسقية احمليطات، وخلق ستصالحهااي املزروعة أو املراد زراعتها أو الزراعي وتوصيلها األراض

وبالتايل دراسة الستغالل هذه املياه بكفاءة عالية إلمناء النباتات ومنه توفري الغذاء، االسرتاتيجيات واألساليب 

واستغالهلا من أجل زراعة أفضل، لتحقيق الوفرة الغذائية وسد احلاجيات ألفراد اتمع الواحد من مصادر املياه 

كما أن التكثيف الزراعي رغم ما يوفره من   .وترشيد استخدام املياه من أجل استدامتها من جهة أخرى جهة،
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إنتاج أكرب إال أنه ال يتسم بالسالمة واالستدامة االجتماعية والبيئية خاصة يف جمال احملاصيل اإلسرتاتيجية مثل 

  .احلبوب

تقع اجلزائر حيث  ،املناطق اجلافة وشبه اجلافة اليوم تعاين من أزمة مائية شبه حادة دولواجلزائر كغريها من       

يعاين من عجز يف املياه يف خانة البلدان اليت تفتقر إىل املوارد املائية، إذا ما  إفريقيابلدا  سبعة عشرةعلى غرار 

ددة من طرف البنك العاملي تنمية، أو تلك احملعتبة الندرة اليت حددها برنامج األمم املتحدة لل االعتبارأخذنا بعني 

وقد مت تصنيفها  من قبل املنظمات الدولية ، ³م600تتعدى باجلزائر  سنويا لكل ساكن يف حني ال ³م 1000 بـ

من بني الدول اليت ستعاين على املدى املتوسط من مشكل ندرة حقيقية للمياه بسبب سوء تسيري واستخدام 

مّم يؤثّر على زراعتها ، وغياب سياسة رشيدة إلدارة الطلب املتزايد على املياه خاصة يف اال الزراعي املوارد املائية،

بشكل كبري، فموقعها اجلغرايف وطبيعة مناخها الشبه اجلاف، إضافة إىل النمو السكاين الكبري الذي عرفته اجلزائر، 

 الغذاء، ساهم بشكل كبري يف التأثري على أمنها الغذائي،  خاّصة خالل األلفية اجلديدة؛ وبالتايل زيادة احلاجة إىل

واضحة من أجل تلبية حاجيات األفراد الغذائية، من  إسرتاتيجيةرفع التحّدي أما صّناع القرار يف البلد إلجياد  اممّ 

خاصة ، خالل التسريع يف وترية اإلنتاج الزراعي الذي يّتسم بالتذبذب من موسم إىل آخر، ومن منطقة إىل أخرى

طرية، يف ظل التباين يف تساقط املطار واليت ال تتجاوز يف املتوسط عن مزراعة  بأا توصف الزراعة اجلزائرية  وأن

  ملم سنويّا، 500

، وخباصة على ضوء الندرة النسبية هلذه اجلزائرية إن ما متثله املوارد املائية من أمهية حمورية للتنمية الزراعيةعليه و      

ضف إىل ذلك اهلدر الكبري يف املوارد املائية نتيجة اإلستغالل الغري عقالين للمياه، مع سوء التسيري  املوارد،

إمنا يدعو إىل توجيه االهتمام املناسب للتحليل . والعشوائية اليت صارت طابعا يلقي بظالله على هذا القطاع

د ، وحتقيق اهم يف تنمية وصيانة تلك املوار والدراسة والبحث يف كافة القضايا واجلوانب اليت من شأا أن تس

  .ممكنة من الرتشيد وكفاءة االستخدام  أقصى مستويات

   :إشكالية البحث

وعلى  ،ويتوقف عليها بقاء البشرية موضوع األمن الغذائييتعلق ا تعترب املياه من أهم املوارد الطبيعية اليت        

تعد و ، هي املدخل الرئيسي لتوفري الغذاء وحتقيق األمن الغذائي الزراعةحيث أن ، اال الزراعي األخص يف 

، اجلزائرمن املياه اليت تسحب يف % 85الزراعة أكرب النشاطات استهالكا للمياه يف العامل، كما تستهلك أيضا 

ر الغذاء أمام املهددة خبط الدولمن أكثر  اجلزائرو  .غري كفء إىل حد بعيد يث أن استعمال املياه يف الزراعةح

  .حتديات الضغوط السكانية، وتقلص مساحات األراضي الزراعية وشح املياه
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  :وعليه تطرح اإلشكالية الرئيسية هلذه الدراسة على النحو التايل

تعزيز األمن الغذائي يق التنمية الزراعية المستدامة و في تحق الكفاءة االستخدامية للموارد المائية ما هو دور
 ؟الجزائرفي 

  :األسئلة الفرعية التالية ناوهلا من خالل طرحوميكن ت  

 ؟ ضروريا يف حتقيق األمن الغذائي املوارد املائية عامالاستخدام يشكل هل  - 

 هل استخدام املوارد املائية يف الزراعة العربية يتميز بالكفاءة؟   - 

  ويف حتقيق األمن الغذائي باجلزائر؟ املستدامة ة يما هو دور املوارد املائية يف التنمية الزراع - 

   :فرضيات البحث
  :ملعاجلة اإلشكالية املطروحة سلفا سوف ننطلق من مجلة من الفرضيات وهي    

 .ائيذزراعية املستدامة ودعم األمن الغيف حتقيق التنمية ال حمددااستخدام املياه يف الزراعة عامال يشكل  - 

 . يف الوطن العريب تنمية الزراعيةيف حتقيق ال كفءغري   استخدام املوارد املائية - 

على  أثر  ن جل القطاعات الزراعية العربية، مماكغريه مبشكل كفء يف القطاع الزراعي اجلزائري   املياهال تستغل  - 

 .احملاصيل االسرتاتيجية وخاصة يفقيق األمن الغذائي حت

             :أهمية البحث

  :هناك عدة عوامل تكسب هذا املوضوع أمهية بالغة وذلك  

كون املوارد املائية من أهم متطلبات احلياة وخمتلف جماالت التنمية االقتصادية واالجتماعية، ومصدرا أساسيا  - 

 .الزدهار األمم

يعترب من أكرب من الغذائي يعترب مطلبا أساسيا وحتديا كبريا يطرح بقوة اليوم على الساحة الدولية، و األكون  - 

 .األسلحة اليت تستعملها الدول االحتكارية يف السيطرة على زمام األمور الدولية

 كون العالقة املباشرة والقائمة بني املوارد املائية واألمن الغذائي مل توضح بشكل كاف، مما يضعها اليوم أمام - 

 .املؤمتراتاهتمامات الدراسات و 

باشر املؤدي لتحقيق األمن الغذائي عن طريق استخدام املوارد املادية والتقنية كون التنمية الزراعية هي اجلسر امل - 

 . رار املوارد املائيةغوالطبيعية املختلفة، على 
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  :أهداف البحث
 :إىل ا البحثدف من خالل هذ

 .األمن الغذائيالتنمية الزراعية و حماولة اإلحاطة بدور املوارد املائية يف حتقيق  -
 .بواقع استخدام املوارد املائية يف الزراعة اجلزائريةحماولة اإلحاطة  -
اخلروج ببعض االقرتاحات لتحسني كفاءة استخدام املوارد املائية وتفعيل دورها يف حتقيق كل من التنمية الزراعية  -

 .املستدامة واألمن الغذائي باجلزائر
  .امة واألمن الغذائيتوسيع املعارف يف ما خيص املوارد املائية، التنمية الزراعية املستد -

     :دوافع وأسباب اختيار موضوع البحث
  :تكمن دوافع اختيار هذا املوضوع يف ما يلي        

 .التنمية املستدامة اختصاصنا يف االقتصاد الدويل و الدافع األساسي يتمثل يف •

أمن الدول والشعوب اقتصاديات البيئة والتنمية الزراعية و  موضوع إىل املسامهة يف إثراء وإضافة املزيد من الدراسة •

 . خاصة فيما يتعلق باألمن الغذائي

املسامهة اليت تقدمها املوارد املائية والتنمية الزراعية يف حتسني األوضاع االقتصادية للدول واإلحساس باألمان  •

 . ري االكتفاء الذايت واألمن الغذائيوتوسيع اخليارات أمام األفراد واحلكومات اليت يعززها ويدعمها توف

وقطاع الزراعة وتوفر الغذاء بسبب بعضها البعض أو بسبب   تعرض هلا كل من املوارد املائية التهديدات اليت ي •

           . التحديات اليت يتعرض هلا كل منها على حدا

            

  :منهج البحث
إن املعاجلة السليمة لإلشكالية املوضوعة للنقاش تتطلب إتباع املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على مجع      

البيانات واملعلومات اليت تساعد على الفهم الدقيق للمشكلة لتحليلها للوصول إىل نتائج دقيقة خاصة يف توضيح 

  .عية املستدامة ويف تعزيز ودعم األمن الغذائيوحتليل دور املوارد املائية يف حتقيق التنمية الزرا

العلمية،  املؤمترات امللتقيات واملقاالت، الكتب من جمموعة على اعتمدنا فإننا التحليل أدوات خيصأما فيما      

يف  الرمسية واملعتمدة فيما املواقع أما دكتوراه، أطروحات ماجستري، ائلـرس احلكومية، التقارير واجلرائد، االت

  . االنرتنيت
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  :الدراسات السابقة
  :بعنوان 2012سنة  (FAO)تغذية والالدراسة اليت قامت ا املنظمة العاملية للزراعة  �

L’eau et la sécurité alimentaire face au changement global : quels défis, quelles 

solutions ? Contribution au débat international, FAO,2012. 

بني املوارد املائية من جهة واألمن الغذائي والتنمية الزراعية من جهة أخرى وقامت  ةحيث وضحت فيه العالق

بتحديد األبعاد املختلفة للموضوع، مع توضيح التحديات اليت تواجه استخدام املوارد املائية يف الزراعة واحللول 

وزيع املياه وازدياد التنافس يف املمكنة من أجل حتسني هذا اإلستخدام يف ظل الالتكافؤ املكاين والزماين يف ت

  . الطلب على املياه من خمتلف الدول وخمتلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية

 -كز اجلهوي املعروف باسم املخطط األزرقر لصاحل امل -2011سنة . الدراسة اليت قام ا اخلبري حممد بن بليدية �

Algerietude é ,roche économiquel’efficience d’utilisation de l’eau et app ,  بعنوان

plan bleu, 2011. , enational    االت املنزيلحيث قام بدراسة كفاءة استخدام املياه يف خمتلف ا

مع ختصيص  باجلزائر وربطها باجلانب اإلقتصادي، كما قام بتوضيح وحساب هذه الكفاءة والصناعي والزراعي،

    .املساحة االوسع لالستخدام الزراعي

منظمة األغذية والزراعة لألمم  –دراسة قصرية أجرا مصلحة الزراعة واالمن احليوي والتغذية ومحاية املستهلك  �

حيث بينت ضرورة حتسني كفاءة  استخدام املياه يف الزراعة يف الدول النامية،، بعنوان 2005املتحدة يف نوفمرب 

 .ان يف املناطق احلضرية وتزايد الطلب على املياه ااستخدام املياه يف الزراعة خاصة مع تزايد عدد السك

إىل عدة دراسات أخرى منها ما تناول التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي بالنظر إىل عوامل باإلضافة   

  .أخرى ومنها ما تناول املوارد املائية من جوانب خمتلفة

    .  وتعترب هذه الدراسة إلضافة إىل املعرفة العلمية خاصة مع تزايد أمهية تأثري املياه على األمن الغذائي 

  
 
 
 
 
 



                                                  مقـــدمة                                   

 

 ز 

 

  :محتوى البحث
   :   إرتأينا إىل تقسيم البحث إىل ثالثة فصول كاآليت يف حماولة منا لإلحاطة باملوضوع    

دنا التطرق إىل بعض حيث أر  ،والتنمية الزراعية المستدامةاإلطار النظري لألمن الغذائي : الفصل األول

من الغذائي والتنمية الزراعية املستدامة بصفتهما على عالقة وطيدة وكل له تأثري ية حول مفهومي األظر املفاهيم الن

  .يف اآلخر خاصة من جانب التنمية الزراعية

أردنا  من خاللهو  ،المستدامة واألمن الغذائي اعيةدور الموارد المائية في تحقيق التنمية الزر : الفصل الثاني

إلقاء نظرة على الوضع املائي العاملي والعريب وحماولة التطرق إىل دور املوارد املائية يف حتقيق التنمية الزراعية 

 . املستدامة وعالقتها باألمن الغذائي على املستويني العاملي والعريب

وفيه  ،تدامة واألمن الغذائي في الجزائرفي تحقيق التنمية الزراعية المسدور الموارد المائية : الفصل الثالث

تطرقنا إىل الوضع املائي باجلزائر وإىل استعمال املوارد املائية يف الزراعة اجلزائرية وواقع مسامهة الزراعة يف حتقيق األمن 

 .الغذائي للمواطن اجلزائري



 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل األول 

اإلطار النظري لألمن الغذائي    
 والتنمية الزراعية المستدامة
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  :دــتمهي

يف القرن املاضي، واليت مازالت تواجهها إىل  تعرضت هلاتعرضت لتحديات صعبة كاليت مل يسبق لإلنسانية أن      

جيمع بني اقتصادي، واجتماعي، بيئي أو ما فمنها ما هو سياسي عسكري،  عديدة ذا، وهذه التحدياتيومنا ه

املشاكل ا، إال أن هناك مشكلة برزت من بني تلك ، وعلى الرغم من كل التحديات وخطورخمتلف هذه الصيغ

بالقدر الكايف والشكل السليم لتغطية الغذاء  توفرييف أمنه وحياته، إا مشكلة اإلنسان  تتحدىالكثرية يف عاملنا 

من مما وضع األ. هذا العامل املرتامي األطراف والوفري باملوارد واإلمكانيات الطلب املتزايد عليه يف خمتلف أرجاء

  .الغذائي ضمن أهم أولويات املختصني وذوي القرار

عن التزايد السكاين واالستعمال املفرط  اجنرتوتعد التنمية الزراعية املستدامة مفهوما طرحته التحديات اليت      

الغذائي  للموارد الطبيعية لصاحل الزراعة وما نتج من تلوث للبيئة من جراء استخدام املبيدات من أجل زيادة اإلنتاج

   .ومن جراء املخلفات الزراعية املختلفة

األمن الغذائي والتنمية الزراعية املستدامة ب يتعلقويف هذا الفصل سنتطرق إىل بعض املفاهيم النظرية فيما      

  :كما يلي  مبحثنيحيث قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل  .باعتبارمها على عالقة وطيدة ببعضهما

إىل مفهوم األمن الغذائي مبختلف جوانبه  سنتطرق، حيث لنظري لألمن الغذائياإلطار ا: املبحث األول - 

  .الرئيسية

إىل مفهوم التنمية املستدامة  سنشري، وفيه اإلطار النظري للتنمية الزراعية المستدامة: املبحث الثاين - 

للتنمية الزراعية  بشكل عام كوا اإلطار األمشل ملختلف أنواع التنمية، وبعدها تطرقنا للمفهوم النظري

  .وعالقتها باألمن الغذائي
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  . اإلطار النظري لألمن الغذائي: المبحث األول 

للغذاء يف أصبحت مشكلة الغذاء على رأس قائمة أولويات املوضوعات يف العامل، وذلك منذ األزمة العاملية        

من الناس يف قارات آسيا، إفريقيا، وأمريكا الالتينية املاضي، واليت أدت إىل موت املاليني أوائل سبعينيات القرن 

  . بسبب ااعة من جراء اخنفاض إنتاج احلبوب يف العامل بفعل اجلفاف، وارتفاع أسعارها يف السوق العاملية

  األمن الغذائي وبعض المفاهيم األساسية: المطلب األول

م عند استفحال أزمة الغذاء 1972خدامه عام ويعترب مصطلح األمن الغذائي مصطلحا حديثا شاع است       

 الغذائي للعجز اخلاصة الطبيعة على للداللة وذلك .العاملية وبروزها على الساحة الدولية بشكل مل يسبق له مثيل

  .النامية للدول بالنسبة ككل، وخاصة واالجتماعي واالقتصادي السياسي األمن من كل على خطورته ومدى

  .ألمن الغذائيمختلف تعاريف ا: أوال

 من سكانه مجيع احتياجات تلبية على اتمع قدرة حول دائما تدور ولكنها الغذائي األمن تعاريف تتعدد       

 بالعلوم املهتمني ننظر وجهة من الغذائي األمن مفهوم بينما يعين الزمن، من فرتة أي خالل والصحي الكايف الغذاء

  1.معينة زمنية لفرتة األساسية السلع من االحتياجات يغطي اتيجياسرت  خمزون  توفري بأنه اإلسرتاتيجية

o األمن الغذائي هو إمكانية حصول كل الناس، يف كل وقت على غذاء كاف حلياة : تعريف البنك الدويل

 قادرا التجارية و التسويقية بنظمه رالقط هذا يصبح عندما ما لقطر الغذائي األمن ويتحقق. نشطة وسليمة

 تردي أوقات يف وحىت األزمات أوقات يف وحىت األوقات كل يف الكايف بالغذاء املواطنني لك إمداد على

 .الدولية السوق وظروف احمللي اإلنتاج

 2:هي أسس أربعة إىل الدويل البنك تعريف يستند

 احلياة بأنشطتهم يف يقوموا نأل تكفي غذاء كمية على األفراد حبصول يرتبط والذي  :الفيزيقي األساس �

 .صحتهم على حيافظ ومبا ليوميةا

 على بغض النظر اتمع يف املواطنني كافة على السابق األساس بتطبيق يرتبط والذي :الشمول أساس �

 .الشرائية أو املالية قدرام

 خاصة األوقات كافة يف الفيزيقي األساس بتطبيق يرتبط والذي  :الزمين األساس �

                                                           

ر حنو وضع ، ورقة حبثية مقدمة يف   مؤمتالمعاصرة المتغيرات أهم ضوء في المصرية الزراعية والتنمية الغذائي األمنعمارة،  إبراهيم عزة عباس، آمال أشرف 1
  .2009أكتوبر04سياسات جديدة للنهوض بالقطاع الزراعي يف مصر، 

  .03ص ،نفس املرجع 2 
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 يف الدولية األسواق أوضاع اختالل أو احمللي اإلنتاج تردي فيها مبا تاألزما كافة تتضمن اليت األزمات أوقات

 .الغذائية السلع جتارة

 على دوليا للحصول أو حمليا مصدرا التعريف يشرتط مل الشأن هذا يف :الغذاء على احلصول مصدر �

 الغذاء بتوفري القيام على ةالقدر  على اخلارجية التجارة نظم و احمللية، التسويقية النظم قدرة اشرتط وإمنا الغذاء،

 .النائية املناطق لبعض

o يتوفر األمن الغذائي عندما يتاح جلميع الناس يف مجيع األوقات : تعريف املنظمة العاملية لألغذية والزراعة

الفرص املادية واالجتماعية واالقتصادية للحصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ يليب احتياجام الغذائية 

 مركب مفهوم الغذائي األمن مفهوم أن يتضح وبذلك 1.يعيشوا حياة متوفرة الصحة والنشاط ويكفل هلم أن

 :أربعة شروط بتوافر ويرتبط متعددة أبعاد له

  اإلتاحية     -

  االستقرار      - 

  الغذاء      على احلصول -

 اآلمن الغذاء - 

o الغذاء بالكميات والنوعيات الالزمة للنشاط األمن الغذائي هو توفري: تعريف املنظمة العربية للتنمية الزراعية 

والصحة بصورة مستمرة، ولكل فرد من اموعات السكانية اعتمادا على اإلنتاج احمللي أوال وعلى أساس 

امليزة النسبية إلنتاج السلع الغذائية لكل قطر وإتاحته لكافة أفراد السكان باألسعار اليت تتناسب مع دخوهلم 

 2.ليةوإمكانيام املا

o تمع، وضمان حد أدىن من : األمن الغذائي هوتمع على توفري احتياجات التغذية األساسية ألفراد اقدرة ا

تلك االحتياجات بانتظام، ويتم توفري احتياجات الغذاء إما بإنتاج السلع حمليا، أو بتوفري حصيلة كافية من 

   3.د النقص يف اإلنتاج احمللي من هذه االحتياجاتعائد الصادرات ميكن استخدامها يف استرياد ما يلزم لس

o يقصد باألمن الغذائي حصول ووصول كل شخص بسهولة وبصفة منتظمة : تعريف اجلريدة الرمسية اجلزائرية

 4.إىل غذاء سليم وكاف يسمح له بالتمتع حبياة نشيطة

                                                           

1
  .08ص ، 2010 روما، ،"العالم في الغذائي األمن انعدام حالة " ، املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة  

2
، مذكرة ماجيستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، في الجزائر مساهمة الصناعات الغذائية في تحقيق األمن الغذائيعبد احلفيظ كينة،   

  .04ص،2012/2013

3
 .14 ص ، 2000 اإلسكندرية، للنشر، اجلديدة اجلامعية الدار ،االقتصادية والتنمية الغذائي األمن السرييت، حممد السيد 

4
  .06 .، ص1429شعبان  8: الموافق لـ 2008 أوت 10، الجزائر، 46العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  
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o تمع على توفري احتياجات التغذية األساسيةألفراد الشعب، وضمان حد أدىن  يقصد باألمن الغذائي قدرة ا

من تلك االحتياجات بانتظام، ويتم توفري االحتياجات الغذائية األساسية إما بإنتاجها حمليا، أو بإنتاج جزء 

واستيفاء باقي االحتياجات من خالل توفري حصيلة كافية من عائد الصادرات الزراعية تستخدم يف استرياد 

 1.هذه االحتياجات

o وطين للتنمية الفالحية إىل حتسني مستوى األمن الغذائي الذي يصبو إىل متكني السكان من يهدف املخطط ال

اقتناء املواد الغذائية حسب املعايري املتفق عليها دوليا وحتسني مستوى تغطية االستهالك باإلنتاج الوطين، 

الين للموارد الطبيعية، وكذا االستعمال العق للمدخالت الفالحية من بذور وشتالتوتنمية قدرات اإلنتاج 

 .   دف تنمية مستدامة وترقية املنتجات ذات املزايا النسبية املؤكدة

o  ا بني العجز عن إنتاج األغذية بسببإن انعدام األمن الغذائي ميثل مشكلة متعددة اجلوانب ترتاوح أسبا

عدم العدالة يف توزيع األغذية نقص املوارد والعجز عن استرياد الناقص من األغذية بسبب انعدام املوارد و 

  2.ألسباب داخلية

o تدفق استمرارية ضمان" أنه على الغذائي األمن الفقهاء عرف لقد  :الغذائي لألمن اإلسالمي المفهوم 

  حيد املعتاد واملستوى  " 3الزمن من فرتة أي يف اتمع الستهالك الالزم احلالل الغذاء من املعتاد املستوى

  .الكماليات حد إىل ليصل الغذاء من املعتاد املستوى يرتفع فقد االجتماعي ىعلى أساس املستو 

 مع اتمع طبقات لكل الغذائي املستوى توفري اإلسالمي اتمع على وجب السابق املفهوم خالل من     

   .الطبقة هذه ادألفر  وامللبس الضروري واملسكن الغذاء يف األدىن احلد ويتمثل اتمع لفقراء األدىن احلد ضمان

o استجابة التنوع احليوي جبميع عناصره ليقابل متطلبات السكان،  : االستدامة هي : األمن الغذائي المستدام

كاستخدام املوارد لتحقيق التنمية الكاملة أو الشاملة وإجياز املستويات العالية من املعيشة، يف الوقت نفسه 

 4.، وإنتاجيتها لكل من األجيال احلالية واملستقبليةيشمل اصطالح االستدامة صيانة املوارد احلية

  

                                                           

   .91ـ 90 ص،  ، ص1998، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، فيفري األمن الغذائي للوطن العربيحممد السيد عبد السالم،  1
، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، دية الدوليةواقع األمن الغذائي العربي وتغيراته المحتملة في ضوء المتغيرات االقتصارانية ثابت الدرويب،  2

  .289، ص 2008، العدد األول، 24الد 
  .3ص ، مرجع سابق السرييت، حممد السيد 3

4
  .49ص ،مرجع سابق،2007، بريوت، مارس1، مركز دراسات الوحدة العربية، طالتنمية الزراعية المستدامة ، العوامل الفاعلة حممود األشرم،   
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يف ضوء التعريف السابق ميكن حتقيق األمن الغذائي املستدام يف أي إقليم أو أي دولة، عادة بضمان ثالثة        

واحليوانية املوارد النباتية ( ، استدامة التنوع احليوي )األرض واملياه( استدامة املوارد الطبيعية : عوامل أساسية هي

  1.، والزيادة السكانية املناسبة)والكائنات الدقيقة

  . بعض المفاهيم ذات الصلة باألمن الغذائي: ثانيا 

 النفس على الكامل االعتماد حتقيق على اتمع بقدرة"الغذائي الذايت االكتفاء يعرف 2:االكتفاء الذاتي  .1

 حوله أثريت املفهوم هذا أن إال ،"حمليا الغذائية اتهاحتياج کل إنتاج يف الذاتية واإلمكانات املوارد وعلى

 :أمهها التحفظات من جمموعة

 .املفهوم هلذا اإليديولوجي الطابع •

  .الغذائي الذايت االكتفاء مفهوم نسبية •

 .عمليا اهلدف هذا حتقيق إمكانية •

 .املفهوم هلذا االقتصادية العقالنية مدى •

 وتارخيي جغرايف إطار يف يوضع مل إذا واضح وغري عاما مفهوما لكامل يعتربا الغذائي االكتفاء فمفهوم      

 االحتياجات توفري يف األدىن احلد عند هو هل الغذائي، الذايت االكتفاء مفهوم بنسبية الثاين التحفظ ويتعلق حمدد،

 يکون قد الكامل الغذائي يتالذا االكتفاء أن الثالث التحفظ يعدّ  کما األعلى؟ احلد أو املتوسط احلد أو الغذائية

 وما العاملية االقتصادية التحوالت ظل يف أنه يعتربون االقتصاديني الباحثني فإن العموم وعلى نبيال، قوميا هدفا

 مجيع إيقاف إىل يؤدي ألنه مرفوض الكامل الذايت الغذائي االكتفاء مفهوم فإن التجاري التبادل حترير من رافقها

 مفهوم استخدام إىل مييلون الدارسني معظم فإن لذا األخرى، الدول مع الغذائية باملواد اصةاخل التجارية العالقات

  .الغذائي االكتفاء بدل الغذائي األمن

 نسبة كانت كلما أي( حمليا  منتجة الغذائية اتمع احتياجات من األكرب النسبة كانت كلما لكنه      

 ولذلك .الغذائي األمن ديد وعدم ةـالستمراري أدعى ذلك كان كلما) ة عالي الغذائية السلع من الذايت االكتفاء

   الغذائي األمن حتقيق راتـمؤش أهم من الوطين اإلنتاج من الغذائية االحتياجات تغطية معدل يعترب

 ريةـالبش واملوارد ،)واملياه  الزراعية األراضي(  الزراعية الطبيعية املوارد أمهية تأيت هنا ومن)  2001 املتحدة، األمم( 

 :إىل اتمعات تقسم اإلطار هذا ويف .الغذائي لألمن حمددة كعوامل الستغالهلا الالزمة اليةـوامل
                                                           

.49، صاملرجع السابق  1
  

   .2، ص  2005، أفريل مادة معلوماتية عن األمن الغذائياجلمهورية اليمنية، املركز الوطين للمعلومات،  2
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يرتبط مفهوم املخزون االسرتاتيجي مبفهوم األمن الغذائي وهو أمر متعارف عليه : المخزون االستراتيجي .2

ضرورة ماسة يف حيلة املواطنني ـ وذات منط غذائي  وهو عبارة عن سلع غذائية غري حمددة تعترب ذات... دوليا

االحتفاظ بكميات منها حتت إشراف مباشر من قبل احلكومات، وتكون الزيادة عن  حيث يتمسائد ـ 

ـ احلروب ـ االرتفاع  الكوارث الطبيعية(  :وتستخدم يف حاالت معينة مثل. احتياجات األسواق اآلنية الطبيعية

). األسعار ـ تغري الطلب والعرض العاملي على تلك السلع يف حالة عدم إنتاجها حمليا املفاجئ غري الطبيعي يف

املادة دف أن ال تفقد , ويتم تداول هذا املخزون دوريا حبيث تؤخذ منه كميات تعوض عنها بكميات مماثلة

   1.قتصادية والفنيةويتحدد كم ونوعية هذا املخزون بظرف كل دولة وقدراا اال.. الغذائية صفاا الغذائية

الفجوة الغذائية هي مقدار الفرق بني ما تنتجه الدولة ذاتيا وما حتتاجه لالستهالك من  :الفجوة الغذائية  .3

الغذاء، كما يعرب عنها أيضا بالعجز يف اإلنتاج احمللي عن تغطية حاجات االستهالك من السلع الغذائية، 

تشمل الوضع الغذائي الراهن، وفق  - ذا التعريف -الفجوة الغذائيةوالذي يتم تأمينه باالسترياد من اخلارج، و 

عادات االستهالك يف الدولة، وباملعدالت اليت يتناوهلا الفرد من خمتلف أنواع األغذية، وهي بذلك ال تتطرق 

إىل حتديد الكميات الواجب تناوهلا من الغذاء، وال إىل حتسني نوعية الفرد املستخدم، سواء من حيث 

سعرات اليت حيصل عليها الفرد أو مكوناته من الربوتني النبايت واحليواين، وإمنا يؤخذ بعني االعتبار تطور ال

ن أن حيصل على عادات والتغري الذي ميك) نتيجة للعوامل الداخلية يف الدولة ( الطلب الطبيعي على الغذاء 

  2) .الدولةنتيجة للظروف االقتصادية و االجتماعية اليت تسود ( االستهالك

 واحملددات العوامل من جمموعة فإن 2009 عام الزراعية للتنمية العربية املنظمة تقرير يف ورد ما وحبسب     

 وشح املزروعة، املساحة قلة يف تتمثل العربية، الدول يف الغذائية الفجوة وحجم الزراعي اإلنتاج كميات يف تتحكم

  .املروية األراضي مساحة وقلة الري، كفاءة وتدين املائية، املوارد

- تعرف منظمة الصحة العاملية األمان الغذائي أنه يعين كل الظروف واملعايري الضرورية الالزمة  :ان الغذاءـأم  .4

لضمان أن يكون الغذاء آمنا وموثوقا به صحيا  - خالل عمليات إنتاج وتصنيع وختزين وتوزيع وإعداد الغذاء 

ويذكرنا علم التسويق يف جمال السلع الغذائية أن االهتمام يف . ك األخريومالئما لالستهالك من طرف املستهل

املرحلة األوىل كان منصبا على توفري السلع الغذائية، أي أن االهتمام كان منصبا على الكم ألن الطلب يفوق 

. سلع الغذائيةالعرض، مث بدأت بعد ذلك مرحلة االهتمام باجلودة والنوعية أو املوازنة بني الكم والكيف يف ال

                                                           

1
  .119، ص1987، جملة عامل الفكرـ الد الثامن عشرـ العدد الثاين، سبتمرباألمن الغذائي والصناعات في الوطن العربيفالح سعيد جرب،   

2
  .59 ص ،1991سبتمرب  ،84العدد , السنة السابعة, ، جملة الوحدةاألمن الغذائي العربيحسان الشوبكي،   
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وزاد  غذائية أو ما يعرف بأمان الغذاء،وحاليا يف املرحلة األخرية بدا الرتكيز على األبعاد الصحية للسلع ال

     1. االهتمام أكثر بعد ظهور مرض جنون البقر واحلمى القالعية وما أحدثاه من ختوف عاملي

قوصة يف جمال معني أو جماالت خمتلفة، وقد تكون على التبعية بصورة عامة تعين السيادة املن: التبعية الغذائية  .5

املستوى السياسي أو االقتصادي، أما التبعية الغذائية تعين قدرة الدولة على تلبية احتياجات السكان من املواد 

األساسية  االستهالكية لغذائهم اليومي، وتكون مرغمة على توفري هذه املواد عن طريق االسترياد من اخلارج، 

    2.أي اختالل أو ندرة يعرض السكان إىل نقص يف التغذية وبالتايل انتشار األمراض وااعة ألن

 ظاهرة جيعل الغذائي األمن حول روما مؤمتر تقرير يف جاء كما: الدولي المستوى على الغذائي األمن  .6

 عدم أن نرى إننا " ....  3:املؤمتر هذا مقتطفات أهم ومن والدولية، اإلقليمية االهتمامات من الغذاء انعدام

 غذاء من يكفى ما على النامية البلدان يف والسيما العامل أحناء مجيع يف نسمة، مليون 800 من أكثر حصول

 أن من فبالرغم .عليه السكوت أو قبوله ميكن ال ووضع حيتمل، ال أمر األساسية الغذائية احتياجام لتلبية

 يف  املزمن والنقص الغذاء، على احلصول تعرتض اليت املعوقات فإن موسةمل زيادة زادت قد الغذائية اإلمدادات

 عن النامجة الكوارث عن فضال والطلب العرض استقرار وعدم األغذية، لشراء الالزمة والقطرية األسرية الدخول

 .".األساسية الغذائية االحتياجات تلبية دون مجيعها حتول عوامل بشرية أو طبيعية أسباب

 حنو على تتفاقما أن بل تستمرا أن املرجح ومن عاملية، أبعاد هلما مشكلتان الغذائي األمن وانعدام اجلوع إن" ....

 العامل، سكان عدد يف املتوقعة الزيادة ضوء يف ومنسقة، وحامسة عاجلة تدابري تتخذ مل ما األقاليم بعض يف خطري

 ."إجهاد من الطبيعية املوارد له تتعرض وما

 التعاون أمهية جديد من ونؤكد .واالقتصادي السياسي للضغط أداة يستخدم أن ينبغي ال ذاءالغ إن. "...

 ." ....الدوليني والتضامن

 حاسم أمر الفقر استئصال حنو مطردة خبطى التقدم فإن ولذا الغذائي، األمن النعدام رئيسي سبب الفقر إن" ....

 "....الغذاء على احلصول فرص لتحسني

 

  

                                                           

1
  .82، صابقالسيد عبد السالم، مرجع س حممد  

.54 ، ص2011مركز دراسات الوحدة العربية،  الزراعة العربية وتحديات األمن الغذائي ـ حالة الجزائر ـفوزية غريب،   2 
3
  .1996نوفمرب،  17- 13روما، إيطاليا، إعالن روما بشأن األمن الغذائي العالمي، القمة العاملية لألغذية، مؤمتر   
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 .  عاد األمن الغذائيأب: ـاثـالث

 االقتصادية البيئة وتعترب سياسية، و بيئية و اجتماعية و اقتصادية اعتبارات بعدة الغذائي األمن قضية تتأثر        

 نربز ولكي الدولة، ذه الغذائي األمن توفري عن أساسية بصفة مسؤولة دولة أي يف واالجتماعية السياسية و

 يف الغذاء ملشكلة املختلفة األبعاد سنأخذ لدراستنا املكاين اإلطار متثل اجلزائر باعتبار و أوضح بشكل األمور

 دف عربية، دول عدة مع خصائص عدة يف وتشرتك الكل هذا من جزءا متثل اجلزائر أن أساس على العريب العامل

 .الغذائي األمن لقضية احلقيقية األبعاد فهم

 :االقتصادية األبعاد  .1

 سياستها فشل نتيجة االسترياد طريق عن الغذائي أمنها حتقيق يف النامية الدول اعتماد أن يف شك ال       

 1.مدفوعاا ميزان عجز زيادة يعين مما الدائمة الغذائية للتبعية يعرضها

 العاملية األسواق يف ارتفاعها نتيجة األسعار ارتفاع خلطر الدول يعرض االسترياد على االعتماد فإن كذلك       

 تلك مدفوعات ميزان عجز إىل باإلضافة عمان، سلطنة يف حدث كما الشرائية قيمتها احمللية العملة تفقد وبالتايل

 اجتاه عن الناجم والتنمية التطور مسرية إعاقة إىل تعرضها كذلك جند الشرائية، لقيمتها عمالا وفقدان الدول

  2.اتمع ألفراد الزمال الغذاء توفري مقابل املشاريع عن ختليها على الدول

 :التالية للعناصر نتطرق االقتصادية لألبعاد أكثر لتوضيحو 

 تعاين يف العديد من الدول اليت املتاح الغذاء مستوى وكذلك اإلنتاج مستوى إن :اإلنتاج كمية في االنخفاض  .أ 

 ذلك طبقنا ما إذاو  ، األمثل لالستهالك مطلوب هو مما وكما نوعا أقل يعترب الغذائي األمن حتقيق مشكلة

 مساحة من %16عن  تزيد ال اليت و املستغلة املساحة بضآلة يتميز اإلنتاج أن لوجدنا العريب الوطن على

 انتظام عدم يف املتمثلة مشكالا بكل املطرية الزراعة على االعتماد إىل باإلضافة للزراعة، الصاحلة األراضي

 الزيادة مع يتناسب ال احلبوب إنتاج يف السنوية الزيادة معدل نأ جانب إىل ،هذا اإلنتاجية واخنفاض اإلنتاج

  3.السكان عدد يف السنوية

 األساسي احملور الزراعي القطاع يعترب  :غذائيا السكانية الزيادة مواجهة على الزراعي اإلنتاج قدرة مدى  .ب 

 االقتصادي لالستقرار يةاألساس الركيزة ميثل انه كما للشعوب، والغذائية االقتصادية القاعدة تأمني يف

                                                           

  .02ص ، 2007 اجلزائر، جامعة توراه،دك أطروحة ،الغذائي األمن وتحقيق الفالحي العقار إشكالية ،حوشني آمال 1
  .02 ص ، 2009 األوىل، الطبعة لبنان، ناشرون، للعلوم عربيةال ، الدارالعربي الغذائي األمن تحديات بشري، عوض الصادق 2
 ،2002سبتمرب 26-25، جملة املؤمتر العاشر لالقتصاديني الزراعيني، اجلمعية املصرية لالقتصاد الزراعي، القاهرة األمن الغذائي العربي قناوي، ملوك عزت 3

  .04ص
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 اتساع و هائل بشكل األخرية اآلونة يف السكانية الزيادة معدالت ارتفاع ومع والسياسي، واالجتماعي

 الغذائية املنتجات على الطلب وزيادة االقتصادية، التنمية ومعدالت السكانية الزيادة معدالت بني الفجوة

 تدبري السكان يف بالغة صعوبة قابله الذي أسعارها، وزيادة منها املعروض اخنفاض ظل يف والزراعية

 يستطيع مدى أي إىل أنه هو حكومة كل طرف من يطرح الذي والسؤال .الغذائية السلع من احتياجام

 .املتسارعة؟ السكانية الزيادة ومالحقة السكان باحتياجات الوفاء وإنتاجه الزراعة قطاع

 كبرية مبعدالت الفئات لبعض الغذائية السلع من االستهالك جمح تزايد لقد  :االستهالك معدالت تزايد   .ج 

 بإمكانات تتمتع اجتماعية فئة ظهور إىل املخططة غري السياسات تؤدي ،حيث الرشيد غري االستهالك نتيجة

 الغذائي االستهالك على اإلسراف يف إمكانياا معظم الفئة هذه وستخدم عالية، شراء قدرات و هائلة مادية

 الدخل، حمدودي و الفقرية للطبقات األساسية السلع من املعروض اخنفاض ذلك على ترتب وقد بري،ك بشكل

 الفقرية، الفئات على األكرب العبء يقع ال حىت الدخول و األجور توزيع يف العدالة على العمل وجب لذلك

 االستهالك من أكثر وزيعالت يف أساسا تكمن واملشكلة 1.الغذائية الفجوة تفاقم أيضا ذلك على يرتتب كما

 .للحبوب العاملي اإلنتاج من 50% تستهلك  املتقدمة الدول أي العامل سكان من % 10 ألن

 بأنواعها احليوانية الثروة كذلك و الزراعية احملاصيل من السالالت و األصناف تطوير إن  :اإلنتاجي التحديث  .د 

 للدول بالنسبة و الغذائي، األمن من األدىن احلد ققحت زراعية تنمية لتحقيق الرئيسي املدخل متثل املختلفة

 و احليوي التنوع من غنية قاعدة ولديها البشرية و الطبيعية املوارد من هائلة بإمكانات تتمتع فإا العربية

 الزراعة مستقبل أن كما تطويرها، أجل من العمل و عليها البناء جيب لذا لغريها، تتوافر ال اليت الوراثية األصول

 استخدام حتسني و اإلنتاج مستوى زيادة على والرتكيز  احلديثة الري نظم بإدخال مرتبط إقليم أو دولة أي يف

 استخدام كفاءة تطوير يف أنواعها مبختلف األمسدة أمهية إمهال دون الزراعي، اإلنتاج لتطوير الالزمة املدخالت

 2.املياه و األرض موارد

 يف األمن الغذائي أن وجند األسعار، بتقلبات دولة ألي الغذائي األمن تأثري  :استقرارها درجة و األسعار   .ه 

 منه كبرية كميات العريب العامل يستورد حيث للقمح، العاملية األسعار بتقلبات كبرية بدرجة يتأثر العريب الوطن

                                                           

  .12 ص ،1998 األردن، - عمان ،مستقبله و حاضره العربي الغذائي األمن القاسم، صبحي 1
  .05ص ، سابق مرجع ، قناوي ملوك عزت 2
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 فيما األمر ونفس القمح من الواردات الصافية فاتورة ارتفاع إىل ذلك أدى كلما األسعار زادت وكلما سنويا،

 1القمح من أقل بدرجة لكن األرز و الشامية الذرة من بالواردات يتعلق

 الزراعة، لقطاع املخصص االستثمار اخنفاض إىل الصناعة قطاع تطوير على الرتكيز يؤدي :الزراعي االستثمار  .و 

 إىل يؤدي الذي األمر وهو عيةالزرا احملاصيل ملختلف اإلنتاج وكذا املزروعة املساحات منو معدل ضآلة بالتايل و

 .الغذائية الفجوة مشكلة خلق

 إعادة خالل من الغذائي األمن لتحسني إمكانية هناك أن األخصائيني بعض يرى  :الموارد تخصيص إعادة .ز 

 عدم درجة كانت وكلما )كالقطن (  ومثاهلا النقدية السلع و )كالقمح ( الغذائية  السلع بني املوارد ختصيص

  2.الزراعية احملاصيل حمل الغذاء حماصيل إحالل يف توسع هناك كان كلما كبرية املخاطرة حتمل يف الرغبة

 :االجتماعية األبعاد .2

 :التايل النحو على ذلك و نقاط ثالث يف البعد هذا توضيح ميكن       

 أكثر ظروف إىل تؤدي قد املرتفعة السكانية الزيادة أن إىل اإلشارة جتدر :السكان عدد في المستمر التزايد  .أ 

 تضييق يف الدول عاتق على امللقاة األعباء من يزيد الذي األمر الغذائي، األمن بتحقيق يتعلق فيما صعوبة

 ميكن السكان عدد يف السريع النمو فمشكلة دائما املثال سبيل على العربية للمنطقة وبالنسبة الغذائية، الفجوة

 طريق عن الفقر زيادة إىل يؤدي ما غالبا السريع السكان منو أن واحد،إذ آن يف للفقر ونتيجة سببا اعتبارها

 معدالت أن كما ملحوظ حتسن بدون الفرد دخل و إنتاج فيه يبقى الذي الوقت يف اإلعالة معدالت ارتفاع

 على العمل أسواق قدرة عدم إىل باإلضافة هذا والصحية، التعليمية اخلدمات ميزانية ترهق املرتفعة النمو

 إىل السريع السكاين النمو خالهلا من يؤدي اليت الكيفية تتضح هنا ومن السكانية، الزيادة هذه باستيعا

  3.الغذائي األمن انعدام و الفقر انتشار

 دون يعيشون من يستطيع ال حيث لألفراد، الغذاء توفري يف رئيسي بشكل الدخل يسهم :الدخل مستوى  .ب 

 نقص من بآخر أو بشكل يعانون فهم وبالتايل الغذاء من الذايت االكتفاء حتقيق من الفقر خط مستوى

 من الزراعية األراضي استغالل و التعامل أسلوب على ينعكس الدخل مستوى أن فيه شك ال ومما التغذية،

 .عام بشكل الغذائي األمن على يؤثر الذي األمر وهو األراضي، هذه حيازة ناحية

                                                           

 الثاين، العدد العاشر، الد الزراعي، لالقتصاد املصرية الة ،المصري الغذائي األمن و الرئيسية الحبوب لمحاصيل الخارجية التجارة خمتار، قدري أمحد 1

  .28ص ، 2000 سبتمرب
  .06 ص ،سابق مرجع قناوي، ملوك عزت 2

3
  .71 – 74ص،  ص سابق، مرجع السالم، عبد السيد حممد 
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 الغذاء شكلةلم اإلقليمية و الدولية السياسية األبعاد .3

 :مها رئيسيني قسمني إىل األبعاد هذه تقسيم ميكن

 :الغذاء لمشكلة الدولية واالتفاقات السياسية األبعاد  .أ 

 املقومات على فقط يعتمد ال معينة سياسية جمموعة ضمن الدول من لعدد أو ما لدولة الغذاء تأمني إن       

 النفوذ إىل حيتاج كما لألمم، السياسي والوزن القوة على أيضا يعتمد ولكن وغريه، وعمالة وتربة مناخ من الطبيعية

  1.عليها السياسيني تأثري ومدى

 هذا يف كان إفريقيا يف خاصة اجلفاف و ااعة من عانت اليت الدول من العديد أن الدراسات كشفت قد       

 ومن .املناطق تستغل إلنقاذ هذه ومل يالعامل املستوى على الغذائية املواد من متاحة هائلة و كبرية كميات الوقت

 األمريكية املتحدة طرف الواليات من وخاصة الدويل السياسي الضغط يف القمح صفقات استخدام نفسر هنا

 على للرد القمح من كميات شحن تأخري إىل أحيانا تعمد حيث العاملية احلبوب لسوق الرئيسي املورد باعتبارها

 .سابقا السوفيييت واإلحتاد بنغالدش مع فعلت مثلما ا واإلضرار الدول سياسات بعض

 بقضايا املنحة هذه وربط ملصر اإلضافية املنحة تقدمي أ .م.الو رفض يف تتمثل الصورة هذه فنجد حاليا أما       

 ىلإ العربية الدول بعض تتعرض ذلك جبانب للبالد، الداخلية الشؤون يف التدخل حماولة يعين الذي األمر داخلية

 ليبيا( مع  حدث كما الدول هذه على اقتصادي حصار فرض إىل أدت الكربى الدول قبل من سياسية ضغوط

 االتفاقات و االرتباطات أن كما الغذاء يف نقص إىل أدى الذي األمر التسعينات يف) السودان -  العراق -

 املصدر هو الزراعي القطاع تنمية يف ذاتيةال املوارد على االعتماد أن حيث الغذائي األمن على بوضوح تؤثر الدولية

 خيتلف الذي الزراعي القطاع بتحرير ترتبط الغذائي مشكلة األمن أن كما الغذائي، األمن توفري و للنمو األساسي

 واحدة بنمطية القطاعات كل على االقتصادي التحرير تطبيق أن حيث االقتصادي، التحرير مفهوم عن متاما

  .النسبية املزايا ذات للسلع والسعري السلعي الدعم استمرار و وجود ملراعاة وذلك الزراعي، القطاع يف عنه خيتلف

 ختتلف بالتايل و ألخرى، دولة من احلكم سياسات ختتلف :الغذاء لمشكلة اإلقليمية السياسية األبعاد  . ب

 فيها تتدخل ليتا األحوال تلخيص وميكن السائد االقتصادي النظام حسب لإلنتاج توجهها و تدخلها درجة

 :اآلتية النواحي يف إنتاجيا احلكومة

 يف التحكم أو مثال، والصناعي الزراعي املختلفة اإلنتاج نواحي بني توازن إجياد بغرض احلكومة تدخل يكون قد -

 .فيها اهلبوط تتجنب األسعار

                                                           

1
 . 70 – 76ص،  ص ، 1999 القاهرة، العربية، النهضة دار ،االقتصادية الموارد فايد، ايد عبد يوسف  
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 .خاصة زراعية سياسة برسم تقوم بأن وذلك احلكومة تتدخل قد -

 األرض، حيازة تنظيم أو االستثمار حجم أو امللكية لتحديد غريه أو الزراعي اإلنتاج يف ومةاحلك تدخل يأيت قد -

 واالجتماعية احلياة االقتصادية ومظاهر اإلنتاج على واضحا تأثريا تؤثر مشاكل من يصاحبها قد ما تتطلب وبذلك

 اإلقليمية السياسية متغرياتلل فإن ذلك جبانب الغذائي، األمن على بآخر أو بشكل هذا وينعكس عام، بشكل

 الغذائي أو املائي باألمن يتعلق فيما سواء وخيمة عواقب من به تنذر وما العريب الغذائي األمن على واضحا تأثريا

 .العريب

 :الغذاء لمشكلة البيئية األبعاد   . ج

 الزراعية السياسات عن يالبيئ البعد لغياب نظرا حادا تدهورا إقليم أو دولة ألي الزراعية البيئة تشهد قد       

 ا، الزراعية لإلخالل السياسات تؤدي اليت البيئية للجوانب الالزمة األمهية إعطاء وعدم القطرية أو الوطنية

من  العربية الزراعية التنموية التجارب إليه أدت ما للزراعة العربية املنظمة تقارير أحد يرصد ذلك عن وكمثال

 البيئية التأثريات هذه كل ملواجهة حماولة و العربية، للزراعة اإلنتاجية القدرات على أثرت مباشرة بيئية خسائر

 1:اآليت من بد ال الغذائي األمن وحتقيق

 .الزراعية للمشروعات والفنية االقتصادية اجلدوى دراسات يف البيئي البعد إدخال  -

 .النادرة والسالالت األصناف على للمحافظة ضوابط إدخال -

 .للموارد الطبيعي التجدد قدرة يراعي مبا الزراعي والتكثيف األفقي التوسع معدالت ختطيط -

  .البيئي الوعي نشر يف التعاونية املنظمات دور تفعيل - 

  وعناصره اإلستراتيجية  قياسه ومؤشرات الغذائي األمن على المؤثرة العوامل :الثاني المطلب

  الغذائي األمن على المؤثرة العوامل :أوال  

 على مباشر وغري مباشر بشكل تؤثر واليت االقتصاديون حددها اليت العوامل من مجلة هناك       

 :يلي ما منها نذكر للدول الغذائي الوضع

                                                           

  .- 50 48 ، ص ص سابق، مرجع فايد، ايد عبد يوسف 1
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 يؤثر قد جوي تقلب أي أن إذ دولة، كل يف السائدة اجلوية بالظروف الزراعي اإلنتاج يرتبط: المناخي التغير  .1

 من  ذلك يف ملا املناخي التغري مشكلة من كبرية خماوف األخرية اآلونة يف ادتس ولقد اإلنتاجية، العملية على

  1.واقتصادية وبيئية اجتماعية عواقب

 كل متيز اليت والتساقطات الرياح وأمناط كاحلرارة املعتادة املناخية الظروف يف اختالل "هو املناخي التغري إن       

 ارتفاع شهدت فاألوىل واسرتاليا، روسيا املناخي التغري بعامل تأثرت اليت الدول بني ومن ،2 "األرض على منطقة

 إجراءات اختاذ إىل باحلكومة دفع ما الدولة تلك يف الزراعي احملصول على أثر الذي األمر احلرارة درجات يف كبري

 إتالف إىل أدت كبرية فيضانات فشهدت أسرتاليا الثانية وأما ، التصدير على القيود فرض يف متثلت عاجلة

 إىل أدى ذلك فإن املصدرة الكربى الدول من ولكوما الزراعي، الناتج اخنفاض إىل أدى ما الزراعية حماصيلها

 على تعتمد اليت الدول استقرار زعزع الغذائية،ما للسلع العاملية األسعار ارتفاع وبالتايل العاملي العرض تراجع

 .الغذائي أمنها حتقيق يف االسترياد

 خلق حيث الغذائية، احملاصيل من احليوي الوقود إنتاج ظاهرة األخرية األعوام يف برزت :الحيوي ودالوق  .2

 بينها ومن إنتاجه يف التوسع بدعم تقوم اليت الدول سياسات إىل هذا ويرجع والوقود الغذاء بني منافسة

 الدول لبعض الغذائي األمن على أثر ما وهو 3األورويب، واالحتاد واهلند والربازيل األمريكية املتحدة الواليات

 احليوي الوقود استهالك يف الزيادة أن إىل اخلرباء بعض يقول حيث العاملية األسواق يف العرض نقص نتيجة

 آسيا جنوب إىل إفريقيا من غرب غذائية اضطرابات إىل أدى ما وهو الزراعية املساحات خفض يف تسببت

كما أدى ذلك إىل   4.اجلائعني السكان  لتغذية الغذائية املواد ستريادا على تعتمد اليت الدول تلك يف خاصة

منافسة مزروعات الوقود احليوي للمزروعات الغذائية على املوارد املائية اليت تعد مبثابة العامل احملدد للزراعة 

  .وبالتايل إلنتاج الغذاء

 ارتفاع إىل تؤدي اليت األسباب أحد يعتربونه فاملعارضون احليوي الوقود إلنتاج ومعارضون مؤيدون هناك       

 امتصاص نتيجة اجلياع عدد زيادة إىل سيؤدي السياسة هذه يف التوسع استمرار فإن وبالتايل الغذائية، األسعار

 يف يعتمد الذي السائل احليوي الوقود إنتاج يف والنمو الزيادة األخرية السنوات شهدت و الدخل، ملعظم التضخم

 من مستخلص كحول وهو احليوي يثانولاإل املنتجة احليوي الوقود أنواع أهم ومن الزراعية احملاصيل على إنتاجه

                                                           

1
  .04ص ، 2010 اخلرطوم، ،المناخية لتقلباتوا المناخ تأثير الزراعية، للتنمية العربية املنظمة  

2
  .15ص ، 2008 عدد الزراعي، االستثمار جملة ،أثاره من التقليل وإمكانية الزراعة على وأثره المناخي التغير دويري، حممود  

3
  .4ص ، 2008 عدد الزراعي، االستثمار جملة الغذائي، األمن على واألثر الحيوي والوقود الطاقة حداد، نصري  

4
  .1ص سابق، مرجع بشري، عوض الصادق  
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 والدافع الصويا، وفول اخلردل مثل النباتية الزيوت من ويستخلص احليوي والديزال والذرة، والنشا السكر حماصيل

 ما وهذا 1.الطاقة أمن من عايل مستوى قيقوحت املستورد النفط على االعتماد تقليل هو احليوي الوقود إنتاج إىل

 :احليوي للوقود منتجة دول عدة خالل من  ( 01 ) رقم اجلدول يوضحه

    2007 الحيوي للوقود المنتجة الرئيسيةالدول ): 01( رقم جدول  
     املنتوج                           اإليثانول احليوي الديزال احليوي الوقود احليوي

 مليون لرت مليون لرت مليون لرت  بلدانجمموعة ال

 الربازيل 18000 227 19227

 كندا 1000 97 1097

 الصني 1840 114 1954

 اهلند 400 45 445

 أندونيسيا 0 409 409

 ماليزيا 0 330 330

 الواليات املتحدة 26500 1688 82188

 اإلحتاد األرويب 2253 6109 8362

 أخرى 1017 1186 2203

 . 46ص ، 2008الزراعي،العدد السادس االستثمار جملة الغذائي، األمن على واألثر احليوي والوقود الطاقة حداد، نصري :رالمصد

 يف اإليثانول إنتاج من %85 على تسيطر والربازيل املتحدة الواليات بأن نقول أن ميكن من خالل اجلدول      

 واستخدام العاملي، اإلنتاج من %76 بنسبة وهذا الديزال إنتاج على وأمريكا األورويب االحتاد يتصدر حني

 2.للفقراء جديدة وحتديات الغذائي األمن على جديدة خماطرة احليوي الوقود إنتاج يف الزراعية املنتجات

 من باحتياجام للوفاء الزراعي اإلنتاج زيادة بالضرورة تعين السكان عدد زيادة :الديموغرافية العوامل  .3

 نزوح موجة النامية البلدان شهدت ولقد الزراعي، القطاع يف العاملني على مباشرة تقع فاألعباء ذلكوب الغذاء،

 الزراعية .الطبيعية املوارد من االقتطاع نتيجة املزروعة األرض مساحة من قلص ما املدينة إىل األرياف سكان

 سيؤدي إذن احلضر سكان عدد فزيادة 3.الزراعي القطاع أداء تراجع إىل أدى ما اجلديدة باحتياجام للوفاء

 لتأمني االسترياد إىل الدول بتلك سيدفع ما العرض يف نقص يقابله الغذاء على الطلب زيادة إىل بالضرورة

 .عمودية أو أفقية توسعية سياسة إتباع من بدال الغذاء من سكاا احتياجات

                                                           

  .45 ص سابق، مرجع حداد، نصري 1
  .، نفس الصفحة نفس املرجع 2
  .10ص ،مرجع سابق اليمنية، اجلمهورية  للمعلومات، الوطين املركز  3
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 الزراعي اإلنتاج عملية يف املستخدمة واملعدات اآلالت ليس بالتكنولوجيا، املقصود: التكنولوجية العوامل  .4

 مكتب عرف ولقد الزراعية، والرتبة املاء استثمار حتسني على تساعدنا اليت احلديثة احليوية التكنولوجياا وإمن

 إنتاجي أسلوب أو تكنولوجيا أي "أا على احليوية التكنولوجيا األمريكي بالكونغرس التكنولوجيا تقييم

 " أا على عرفتها فلقد الفاو أما ، 1" منتج تعديل أو لعمل الكائنات تلك من مواد أو حية تكائنا يستخدم

 تطوير  أو واحليوانات النباتات على حتسينات وإدخال تعديله، أو منتج لصنع حيا كائنا تستخدم تقنية

 . " حمددة نوعية الستخدامات توجه جمهرية كائنات

 احلديثة الزراعية األساليب تطبيق حمدودية الغذائي األمن انعدام من تعاين اليت ولالد واقع على املالحظو         

 إنتاجها زيادة يف تعتمد اليت الدول وعرقلة الطبيعية املوارد وهدر احملاصيل إنتاجية تدين يف كبري بشكل ساهم مما

 .الغذائي العجز ملواجهة الرأسي التوسع على

 ذا االستثمارات حجم أن إال النامية الدول يف الزراعي القطاع أمهية من رغمبال :والمالية المادية العوامل  .5

 أو حيتضنها اليت العاملة اليد حيث من سواء للقطاع اإلسرتاتيجية األمهية مع تتناسب ال وهي ضعيفة القطاع

 الكميات ثحي من الزراعي التوسع إمكانيات أفق يبقى لكن .الدميوغرايف لوزنه النسبية األمهية حيث من

 سنة اخلمسني خالل الغذاء إنتاج جتاوزت حيث العاملي، النطاق على للغذاء النسبية الوفرة من بالرغم املنتجة

 وقد اإلنتاج، عناصر إنتاجية يف احملققة املكاسب بفضل ذلك وكان السكانية، النمو سبةن القرن من األخرية

 بالثورة يعرف مبا معها ترافق وما املصنعة الدول داخل لاالستغال أساليب يف اهلائل التطور نتيجة ذلك حتقق

 فإن ذلك من الرغم على لكن ، 1966 سنة اهلند يف األوىل بدايتها كانت واليت النامية البلدان داخل اخلضراء

 ضعف نتيجة أساسا . وذلك الوفرة هذه يف يشاركون ال الفقراء من املاليني ومئات النامية البلدان من كثري

2.الشرائية مقدر 

 البشر، من ماليري ستة جمموع من ماليري أربعة لقرابة الغذائية الوضعية حتسني من للغذاء النسبية الوفرة مكنت قد  

 وهذه املزمنة ااعة يعانون نسمة مليون 800 منهم الغذاء، يف خطري نقص من يعانون نسمة مليار يبقى فيما

  3.واملستقبلية احلالية والبيئية االقتصادية الظروف ظل يف تفاقمها إىل أدت اليت األسباب عن تساؤال تطرح الوضعية

 ظل يف وخاصة الغذائي أمنها حتقيق إىل تسعى اليت الدول بعض تواجه عقبات عدة هناك :السياسية العوامل  .6

 ما وخاصة الدول لتلك الغذائي الوضع على مباشر بشكل تؤثر السياسية فاملشاكل األخرية، العاملية التطورات

                                                           

  .159 -157، ص ص سابق، مرجع السالم، عبد سيد حممد 1
  .2001 سنة ، روما ،للفاو نويالس التقرير املتحدة، لألمم والزراعة األغذية منظمة 2

3 Bruno Parmentier, Nourrir L’humanité , “ Les grands problémes de l’agriculture mondiale au 21 eme siécle “ la 

découverte, paris, 2007, p 38. 
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 احتياجاا تأمني من متكنها طبيعية ثروات من عليه تتوفر وما السودان فمثال العربية، البلدان بعض يف حيدث

 1الزراعية، التنمية يف التفكري عن وأبعدها الكثري استنزف وتقسيمها جنوا يف األهلية احلرب أن إال الغذائية

 وضعها على كبري بشكل ستؤثر اجلارية فاألحداث وليبيا ونسوت ومصر، سوريا، هناك السودان إىل باإلضافة

         .الغذائي

  الغذائي األمن مؤشرات: ثانيا

 هذه واستعمال الوضع، عن تعرب مؤشرات وجود من بد ال دولة ألي الغذائي الوضع ملعرفة       

 :اعتمادا املؤشرات أكثر بني ومن ،ال توجد مؤشرات موحدة بينها حيث أخرى إىل دولة من خيتلف املؤشرات

 الوضع، عن تعرب مؤشرات وجود من البد دولة ألي الغذائي الوضع ملعرفة: اإلجمالي المحلي الناتج  .1

 .أخرى إىل دولة من خيتلف املؤشرات هذه واستخدام

 ىفعل القومي، واالقتصاد احمللي االقتصاد لذلك، معنيني هناك فإن معني بلد اقتصاد عن نتكلم عندما       

 من كان سواء للدولة اجلغرافية الرقعة يف واإلنفاق والدخل الناتج جمموع عن تعرب الناتج دراسة فإن احمللي األساس

 2. الدولة حدود داخل النشاط يكون أن فاملهم مواطنيها، غري من أو الدولة تلك مواطين

 األخرية وهذه املضافة والقيمة والدخل قاإلنفا طريقة منها اإلمجايل احمللي الناتج حلساب الطرق من العديد هناك

 أو السلع وأسعار اخلدمة أو للسلعة النهائي السعر بني الفرق باحتساب استخدامها ويتم استعماال، األكثر هي

 3 .سنة خالل ما دولة يف املنتجة النهائية . واخلدمات للسع النقدية القيم مجع طريق عن وذلك الوسيطة اخلدمات

 الغذائي لألمن السنوية فالتغريات الغذائي، الوضع ومتابعة لرصد اإلمجايل احمللي الناتج مؤشر على الدول وتعتمد   

 وبالتايل الوطين الدخل اخنفاض عنه ينجم الناتج مثال فاخنفاض للمواطنني، الغذائي األمن على كبري بشكل تؤثر

  .الغذائي الوضع على يؤثر مما الكلي الطلب اخنفاض

 ملدى مقياس مبثابة فهو الغذائي الوضع معرفة من متكننا اليت املؤشرات أهم من يعترب :الزراعي المحلي الناتج  .2

 تؤثر الناتج يف الكبرية والتغريات الزراعي، احمللي الناتج حلساب طرق عدة وهناك ذاا على الدولة اعتماد

                                                           

 الوطين، الشعيب الس منشورات الغذائي، ألمنا حول برملاين يوم ،الغذائي األمن لتحقيق وطنية إستراتيجية نحو باجلزائر، السودان سفري 1

  .46 ص ، 2010
  .104ص ، 1994 الكويت، للتوزيع، األهرام لةكاو  ،الكلي االقتصاد نظرية خليل، سامي 2
  .27ص ، 2009 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر زهران دار ،الزراعي االقتصاد مبادئ الشرفات، جدوع علي 3
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 غذائية فجوة . وجود يعين ذاءالغ من االستهالك حجم زيادة مع فاخنفاضه الغذائي، الوضع على سليب بشكل

                                            1. ماديا الدولة قدرة على يعتمد وهذا اخلارجي العامل من تغطيتها جيب

   2:التالية بالعالقة الغذاء من الفرد استهالك متوسط حساب يتم :الغذاء من الفرد استهالك متوسط  .3

 السلعة رسع في النسبي التغير / المطلوبة الكمية في نسبيال التغير = س.ط.م           

 هذا على املتوسط وحيسب الغذاء من الكلي االستهالك زيادة أو اخنفاض مدى فقط يراعي املؤشر هذا لكن    

 حتسن بالضرورة تعين ال الغذاء من الكلي االستهالك فزيادة الفردي، الدخل مراعاة دون الكلي االستهالك

 ال النامية الدول يف احلكومات تقدمه الذي الدعم ذلك على مثال وخري اتمع، فئات جلميع لغذائيا املستوى

 .للمحتاجني الغذائي الوضع حيسن مل رخيصة وبأسعار الكمية فزيادة مستحقيه، إىل يصل

  3:وتستعمل الدول اإلسالمية عدة مؤشرات لتقييم الوضع الغذائي ومن بني هذه املؤشرات مايلي  

يعترب من املؤشرات غري املباشرة لألمن الغذائي فالدخل املنخفض ال يتيح : متوسط الدخل الحقيقي للفرد  �

، والعكس صحيح فإن ارتفاع معدل الدخل ...لصاحبه إمكانية احلصول على الغذاء الكايف والعالج والسكن

لكن ال ميكن أخذ هذا املؤشر يتيح لصاحبه إمكانية احلصول على السلع الضرورية وصوال إىل الكمالية، و 

 .بشكل مطلق، فنمط توزيع الدخل يلعب دورا هاما يف حتديد املالمح احلقيقية

 سن يتعدون ال الذين األطفال من املئوية النسبة هو ذلك يف املستخدم القياس :األطفال عند التغذية مستوى  �

 األمراض شيوع وجد ما فإذا املرجعية، انالسك فئة متوسط عن املناسب الوزن على وزم يقل والذين اخلامسة

 .لكفايتهم الضروري الغذاء من األدىن احلد جيدون ال األطفال أولئك أن ذلك فمعىن األطفال بني واهلزال

 الغذائي، األمن من يزيد حمليا الغذاء إنتاج زيادة أن يف شك هناك ليس :محليا الغذاء إنتاج على القدرة  �

 القدرة وتقاس الغذائي، أمنه حتقيق ميكنه ال حمليا الغذاء إنتاج يستطيع ال الذي أن أي مطلق بشكل ليس ولكن

 القياسي والرقم للزراعة، القابلة األرض من الفرد ونصيب احملصولية، األرض مبساحة حمليا الغذاء إنتاج على

  .ذائيالغ األمن بقضية مباشرة ترتبط اليت املؤشرات أكثر يعترب األخري وهذا الغذاء إلنتاج

 الدولة احتياجات معظم كفاية أن منظور من الغذائي األمن موضوع تناولوا الذين تصورات يف اختالف هناك ∗

 حتقيق ميكن ال بأنه الرأي هذا أصحاب ويرى الغذائي، لألمن السبل أفضل واعتباره حمليا إنتاجه يتم الغذاء من

 

                                                           

  .237ص ،2007  سوريا، الزراعي، واإلصالح الزراعة وزارة ،سورية في والزراعة الغذاء واقع الزراعية، للسياسات الوطين زكاملر  1
  .22ص،مرجع سابق، عبد احلفيظ كينة 2

. 23، صنفس املرجع  3 
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 :1هي ألسباب وذلك االسترياد طريق عن الغذائي األمن

 األجنيب؛ النقد من احتياطاا يف عجز من تعاين الدول هذه نأ -

 الدول؛ تلك على السياسي للضغط كسالح الغذاء استخدام -

 .السياسي األمن وحيقق االجتماعي باألمن شعورا خيلق احمللية احلاجات لسد كافية احمللية املوارد بأن الشعور -

 :ييل ما خالل من الطرح هذا على رد من هناك ولكن

 من اسرتاتيجي احتياطي خمزون تكوين خالل من مواجهته ميكن السياسي للضغط كسالح الغذاء استخدام أن -

 .عشوائي متغري بل مستمر ليس الضغط هذا ألن السياسية األزمات نشوب قبل الغذاء

 على االعتماد مت الةح يف ألنه يكفي ال والسياسي االجتماعي باألمن شعورا خيلق حمليا الغذاء إنتاج بأن القول -

 السياسات أو املناخية الظروف بسبب التلف إىل احملاصيل تلك وتعرضت الغذائي األمن حتقيق يف احمللي اإلنتاج

 قصة ديننا ففي اسرتاتيجي خمزون نقيم أن مينع ال فهذا مالئمة، الظروف بقيت إن وحىت السليمة غري االقتصادية

 اسرتاتيجي خمزون تكوين من مينعه مل احمللي اإلنتاج على فاعتماده ذلك على مثال أكرب السالم عليه يوسف سيدنا

  .القحط لسنني

 الغذائي باألمن المتعلقة اإلستراتيجية العناصر : ثالثا

 واالهتمام حتقيقها خالل من إال يتحقق أن ميكن وال وجوانب عناصر بعدة مرتبط الغذائي األمن موضوع إن   

  2: يلي ما الغذائي أمنها حتقيق أجل من دولة ألي اإلسرتاتيجية العناصر أبرز ومن ا،

 الزراعية الموارد  .1

 وليس الزراعية، املوارد هي ملالية املوارد توفر ظل يف الغذائي األمن حتقيق يف تساعد اليت العناصر أبرز من      

 وميكن اال هذا يف الدول سياسة إىل ذلك يرجع بل الغذائي األمن انعدام إىل يؤدي توفرها عدم بالضرورة

 :أصناف أربعة إىل الدول هذه تصنيف

 هذه متلك ال وبذلك الغذائي، أمنه وحيقق واالقتصادية الزراعية املوارد إهتالك أن البلد حالة يف :األول الصنف

 .غذائية مشكلة الدولة

 آخر جانب ومن االقتصادية، املوارد آخر جانب إىل وميتلك الزراعية املوارد ميتلك ال بلد حالة يف :الثاني الصنف

 عندما العكس أما غذائي، أمن يف يعيش البلدان احلالة هذه ففي وتعاونيا، سلميا ودوليا إقليميا مناخا البلد يعيش

 .األزمة تقع اــفهن واإلقليمي الدويل التعاون عدم ظل ويف سلمي غري املناخ يكون
                                                           

1
     .نفس الصفحة، املرجع السابق   

 
2
 .20 ص ، 1999 األردن، ،وتطبيق ونظام نظرية الغذائي األمن محدان، أمني رفيق حممد 
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 من رمحة حتت يبقى البلدانا الصنف هذ املالية، للموارد ويفتقر الزراعية املوارد ميتلك بلد حالة يف :الثالث الصنف

 و كالسودان، عليها سدحت زراعية موارد متتلك اليت العربية البلدان بعض منه تعاين الذي اجلانب وهو ماليا يدعمه

 .الغذائي األمن حتقيق أمام حاجز السياسية اإلدارة تبقى

 املالية املوارد حيث من فقرية آخر جانب وإىل زراعية موارد ال متتلك ال بلدان حالة يف :الرابع الصنف

 أزمة إىل ويؤدي والفقر ااعة انتشار إىل أدى ما وهذا النامية الدول بعض منه تعاين الذي وهو واالقتصادية،

 .اإلفريقي القرن دول مع حاليا حاصل هو ما وهذا البعيد املدى يف غذائية

 :الغذائي اإلنتاج  .2

 قياسنا أنه إذ الغذائية، املواد من الذايت االكتفاء بدرجة تتعلق اليت تلك الغذائي األمن مفاهيم أهم من إن    

 لألفراد الغذائية االحتياجات تغطية على الزراعية احمللية املوارد قدرة على يعتمد الغذائي لألمن احلقيقي للحجم

 :التالية املعادلة طريق عن حساا وميكن

 لالستهالك المتاح = الغذائي لألمن الحقيقي الحجمX 100/ المحلي اإلنتاج       

 على بذلك وحنصل للمستهلكني الفعلية الغذائية االحتياجات تغطية يف الوطين اإلنتاج مشاركة نسبة خالل من   

 وكلما معينة غذائية مادة من حمليا البلد احتياجات من %75 تغطي فالنسبة %75 النسبة كانت فإذا نسيب رقم

 احلقيقي احلجم حول مالحظتني ذكر ميكن .صحيح والعكس الذايت االكتفاء نسبة ارتفعت أعلى النسبة كانت

 :الغذائي لألمن

 غذائية مادة يف الذايت االكتفاء حيقق ما بلد كان فإذا الغذاء من املستهلك رفاهية على يركز الغذائي األمن إن -

 ال وبذلك الغذائية املادة هذه من قليلة كمية على املستهلك حصول مث ومن ها،السترياد معوقاا ويضع معينة

 .الغذائي األمن يف متتع إىل نصل ال وبذلك فيها رفاهية توجد

 حتقيق وهو ،)الصوري( الظاهر غري الغذائي باألمن يتعلق ما وهو الغذائي لإلنتاج أخرى مالحظة ذكر وميكن -

 وبذور وأمسدة عمالة من املادة هذه إنتاج مدخالت معظم البلد هذا يستورد بينما عينةم غذائية ملادة الغذائي األمن

 كانت وإذا الواقع عن يعرب وال املادة، هلذه الغذائي األمن قيمة يف تضليل فهناك هنا ومن ،اخل…وآالت

 .النسيب الغذائي األمن حتقيق فهي حمليا املدخالت

 الوصول أجل من أوال واألساسية الضرورية املوارد عند وجمديا، فعاال يكون الغذائي اإلنتاج فإن القول وخالصة -

  .الغذائي األمن حتقيق إىل ومنها االستهالك ضرورية إىل
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 :االستهالكية الدالة عناصر  .3

 وعدد ذوق، سعر، دخل، من األساسية املتغريات من وجمموعة االستهالك بني العالقة هي االستهالكية الدالة   

   :التايل بالشكل عنها يعرب حيث ،السكان

 ).السكان عدد الذوق، السعر، الدخل، ( د = االستهالك                       

 للمستهلك، الشرائية والقدرة للسلوك احملدد العامل هو االستهالك دخل فإن املعادلة هذه خالل من

 .إعانة أو هبة حالة إال دخل دون احلاجات تلبية املمكن غري ومن

 يف الفارق كان فمهما هنا ومن الشرائية، القدرة يف بسعر جدا يتأثر الدخل فان آخر جانب من   

 املواد أن إال ضعيف مصر يف الدخل فمثال الغذائية املواد أسعار حساب على إال وآخر بلد بني الفرد دخل

 الضرورية املواد سعر نأ حيث اخلليجي التعاون جملس دول يف جتده ذلك عكس ولكن رخيصة بأمثان األساسية

 مبواقف متعلق ألنه قياسه يصعب إذ والسعر، كالدخل نقدية بوحدات قياسه ميكن فال الذوق جانب ومن مرتفع،

 املستوى على االستهالك دراستنا حالة ويف آلخر، شخص من خمتلف وهو لألشخاص ذايت وفهم شخصية

 يف اختالف من جنده ما وهذا الوطين، تهالكاالس حجم حتديد يف هام عامل السكان عدد أن جند القطري

 .السكان حجم يف يتباينان بلدين بني مثال كالقمح الضرورية للمواد األقطار استهالك

 سعر يعترب حيث مستواه، حتديد يف حرا يكون السعر فإن وطلب عرض من وعوامله السوق آلية إىل تطرقنا إذا   

 الغين بني مييز ال فالسعر هنا ومن والطلب، العرض جانب من دياالقتصا الواقع عن ويعرب حقيقي سعر السوق

 السلع خاصة ( للتدخل الدولة تلجأ هنا السلع، بعض من الفقراء حرمان إىل الوضع هذا يؤدي وقد والفقري،

 .احملدود الدخل ذوي املواطنني كحماية األسعار سقف بتحديد )الضرورية

 :الخارجية التجارة  .4

 الذات على واالعتماد اخلارجية التجارة ويتجنب احمللي اإلنتاج على يعتمد الذي الذايت اءاالكتف عكس على    

 من احمللية السوق ضروريات لضبط اخلارجية التجارة يستخدم الغذائي األمن نفإ التصدير، حالة يف إال ويكون

 ذلك؟ يفك اخلارجية، السوق جانب من وأخريا آخر، جانب من احمللي اإلنتاج ومصلحة جانب،

 لتحقيق احمللية السوق مراعاة جيب هنا ومن والواردات، الصادرات على تعتمد اخلارجية التجارة أن البديهيات من

 ووجود الطلب عن العرض زيادة حالة يف للعجز مغطي االسترياد فيكون السلع، من واملعروض املطلوب بني التوازن

 الالئق غري ومن بالتصدير، السوق فتتوازن احملليني باملنتجني ريض مما األسعار اخنفاض إىل يؤدي السوق يف فائض

 يف واملتضرر جديد من األسعار ارتفاع إىل ذلك فيؤدي ، عاجزة فيه السوق تكون وقت يف الصادرات حركة نشاط
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 لياحمل اإلنتاج فيها يكون اليت مواسم يف االسترياد احلكمة من ليس الوقت نفس ويف املستهلك، هو احلالة هذه

 الوضع هذا من. املنتجني على سلبا وتأثر األسعار بذلك فتتدهور السلع بنفس األسواق إغراق إىل يؤدي مرتفع

 األسعار مراعاة مع الغذائي األمن لتحقيق اخلارجية التجارة سياسة يف والتصدير االسترياد مواعيد دراسة جيب

 .والطلب العرض بني والتوازن واملنتجني

 :التخزين  .5

 إال االختصاص، أهل عند حىت التخزين أو للغذاء احتياطي وجود نهأ على الغذائي األمن مرادف شرح ميكن ال   

 عنه اإلفراج ميكن غذائي مبخزون االحتفاظ على يقوم األخري هذا الن الغذائي األمن أدوات من هام عنصر انه

 .غذائية مشكلة يف الوقوع من الدولة جينب مما احلاجة عند

 حديثة، الغري التخزين وسائل وكذلك النادرة املالية املوارد أمام شيء كل ختزين يصعب النامية البلدان يف أما  

 صفة متنحها اليت املخزنة للمادة مواصفات وضع وميكن .معقولة وبتكاليف االستهالك واسعة املواد ختزين فيجب

  :نقاط يف أربعة إسرتاتيجية

 فئات ولكل للبلد الغذائية العادات يف وتدخل االستهالك واسعة ملخزنةا املادة تكون أن :االستهالك انتشار �

 .استثناء دون الدولة

 مهمة جيعلها ما وهذا ومتكررة االستهالك حيث من زمنيا متقاربة الوجبات تكون أن :االستهالك تكرار �

 الغذائي احملتوى ذات الغذائية السلع ختزين يلزم :العالية الغذائية القيمة .للجميع

 املادة جيعل ما وهذا املواطنني مجيع تناوهلا يف لتعم السعر متدنية بقيمة املادة هذه ختزين جيب :سعرها اعتدال �

 .متدنية وسعريه دخليه طلب مرونة ذات

 وتعترب إسرتاتيجية، قيمة ذات املخزنة الغذائية املادة تكون أن جيب :األسواق يف وتوفرها علها احلصول سهولة �

 .اإلسرتاتيجية القيمة ذات الغذائية املواد قائمة يف ملتصدرةا والزيت القمح

 :العامة الغذائية السياسة  .6

 على اعتمادا وهذا الغذائي، األمن حتقيق سبيل يف الدولة تتخذها اليت واإلجراءات والوسائل األهداف هي   

 مل وان الضرورية، الغذائية املواد يف حتقيقه على تركز كليا الذايت االكتفاء حتقيق عدم حالة ويف الذاتية، املوارد

 الذايت االكتفاء درجة بلغت إذا فمثال الذايت االكتفاء درجة رفع إىل الدولة تلجا احلالة هذه يف حىت حتقيقه تستطع

 من ولكن ، 90% أو  80% نسبة حتقيق املمكن غري من القريب املدى على فانه 40% القمح من ما لبلد
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 النامية الدول يف خاصة جيد مدلوله وهذا القريب باملدى 50% حىت أو  45% إىل الوصول جدا املمكن

 .الفقرية

 :الجيوسياسية البيئة  .7

 وكذالك مستقرة، غري حالة يف أو سلم حالة يف كان سواء دولة أي يف السائد اجلو اجليوسياسية، بالبيئة يقصد   

 مواردها يف عجزا تعاين اليت للدول خاصة الغذائي ناألم يهدد مما غيابه أو والدويل اإلقليمي التعاون إطار يف

 تعترب املتقدمة الدول إن الغذائي، األمن حتقيق اجل من االسترياد إىل وتضطر الذايت، االكتفاء لتحقيق الذاتية

 سيطرا اجل من وذالك املستوردة، الدول ضد سياسي ضغط سالح لالستهالك الضرورية الغذائية املواد تصدير

 قضايا مع التعامل اسرتاجتيات كل يف النظر إعادة فيجب الطاقة، رأسها وعلى النامية للدول املختلفة رباتاخل على

 إال يكون ال وهذا اإلقليمي التكامل مستوى على حىت أو الذات، على باالعتماد ذلك الغذائي اآلمن ومشاكل

  .قوية سياسية بإرادة

من الغذائي، ونظرا ملا يطرأ على البيئة واحلياة العامة من تأثريات سلبية وتعد الزراعة املدخل الرئيسي لتحقيق األ    

وهلذا سنحاول يف املبحث املوايل . ، جاء ما يعرف مبفهوم الزراعة املستدامةمن جراء املمارسات الزراعية اخلاطئة

  . التطرق إىل مفهوم التنمية الزراعية املستدامة

  ية الزراعية المستدامةاإلطار النظري للتنم: المبحث الثاني

من تنمية اجتماعية، صناعية، خدماتية  هانتيجة ملختلف أنواع. نتج عن التنمية أثار سلبية على الصحة والبيئة  

إال . وزراعية اليت رغم جوانبها وأثارها اإلجيابية من خالل حتقيق الرفاهية وتيسري الظروف الطبيعية حلياة اإلنسان

  .   الوقوع يف عدة ظواهر مثل الالمساواة، الفقر وسوء الصحة وتدهور البيئةأا أدت ذا األخري إىل

  مدخل مفاهيمي إلى التنمية الزراعية المستدامة: األول المطلب

تعرضت البيئة من جراء املمارسات الزراعية التقليدية اخلاطئة واإلسراف يف استعمال األمسدة إىل عدة أضرار        

يولوجي، تراجع خصائص الرتبة ومتلحها بسبب الري واإلسراف يف استعمال املوارد املائية مثل تغري التنوع الب

  . اجلوفية
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  عموميات حول التنمية الزراعية: أوال

  :تعريف التنمية الزراعية  .1

  نع والوسائل األهداف يف خيتلف يكاد ال فمفهومها االقتصادية، التنمية جوانب أحد الزراعية التنمية تعترب     

  زيادة شأا من اليت كافة اإلجراءات"  :أا الزراعية التنمية عرفت فقد وأهدافها، االقتصادية التنمية مفهوم

   ."االقتصادية التنمية املتاح لعملية الزراعي اإلنتاج

 املوارد ربط إعادة هي أو ممكن زراعي ناتج أقصى حتقيق خالل من تتم اليت العملية"  بأا عرفت كما    

 ."ممكن زراعي ناتج أقصى يتحقق حبيث القتصاديةا

 باستصالح الزراعية األرض رقعة زيادة على بالعمل إما الزراعي، اإلنتاج تنمية الزراعية بالتنمية يقصد كما      

 من زراعتها ظروف بتحسني يكون األرض إنتاجية وزيادة معا، ما أو األرض إنتاجية يف بالزيادة أو األراضي

 اآلالت واستخدام الزراعية، اآلفات ومكافحة البذور واختيار األرض وطبيعة تتفق اليت احملاصيل قاءانت حيث

 والسمكي، احليواين اإلنتاج تنمية كذلك تشمل الزراعية والتنمية زراعته، تنمى الذي اتمع وأحوال االزراعية تتفق

 الزراعة فيها تزال ال اليت الزراعية الدول يف خاصة القومي الناتج تنمية من هاما جزءا تشكل الزراعي اإلنتاج وتنمية

 االهتمام دون فقط احلقلية احملاصيل زراعة هي الزراعة أن تعترب اليت واملفاهيم املتخلفة البدائية الطرق على قائمة

 .املختلفة احليوانية باملنتجات االهتمام ودون وتصنيعها، واخلضروات الفواكه بزراعة

 متوسط زيادة إىل دف حيث النمو ملعدالت إدارة عملية هي االقتصادية، التنمية مثل الزراعية لتنميةا إذن       

 )األفقية التنمية( املزروعة األراضي رقعة خالل من إما الريفية املناطق يف الطويل املدى على احلقيقي الفردي الدخل

 .)الرأسية التنمية(التكنولوجي  التقدم من جرعات وضخ املال رأس تكثيف زيادة خالل من أو

 وذلك املادي اجلانب على يركز حيث االقتصادية، للتنمية العام املفهوم مع الزراعية التنمية مفهوم ويتفق        

 وذلك االقتصادية التنمية أجل من املال رأس وتكوين الزراعي، اإلنتاج زيادة إىل تؤدي اليت اإلجراءات كافة باختاذ

 تنظيم إعادة هو األول التنمية الزراعية، وسائل من نوعني بني التمييز وميكن االجتماعي، نباجلا حساب على

  .املستخدمة الزراعية املوارد زيادة والثاين الزراعية، العالقات
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  :خصائص الزراعة  .2

 من لغريه ةبالنسب توجد ال البنائية طبيعته يف متضمنة خصائص بعدة عامة بصورة الزراعي العمل يتميز       

 وقطاعها الدولة وصلته الذي التقدم مبستوى أو التخلف حبالة مباشرة عالقة هلا وليست األخرى، القطاعات

 1:يلي ما اخلصائص هذه أهم بني ومن الزراعي؛

 ورغم مستمر، تغري يف هي تتفاعل بطرق معقدة بيولوجية عمليات يتطلب املاشية وتربية احملاصيل إنتاج أن - 

 إىل حتتاج دائما فهي وارد، غري تفاصيلها بكل اإلملام فإن العمليات، هذه سري كيفية خبصوص اصلاحل التقدم

 .والتطوير الفهم من مزيد

 إىل الكربى زارعامل يف اإلنتاج حيتاج فمثال ومتنوعة، عديدة بطرق الزراعي اإلنتاج تنظيم يتم أن ميكن - 

 عمليات عن ختتلف للماشية الرحل الرعاة تربية أن ماك الصغرية؛ املساحات يف عنها ختتلف تكنولوجيات

 املزارع أو اجلماعية املزارع يف عنها الفردية املزارع يف اإلنتاج طرق اختالف على زيادة .املكثفة بالطرق التسمني

 وبالنسبة الوقت، بعض ا يشتغلون ومن الوقت كل بالزراعة يشتغلون ملن بالنسبة وختتلف للدولة، اململوكة

 .اخل...الكفاف زراعة أو التجارية الزراعة مع املتماشية الظروف ظل يف وختتلف كما واملالك، لمستأجرينل

 إحداث فعند التحديث، إجراءات من يعقد مما األسرية، الوحدات من كبري عدد يد يف الزراعة تكون ما غالبا -

 ممن هائل عدد وإشراك واملتطورة، دةاجلدي األساليب يعتمد أن فالبد واسع نطاق على تكنولوجي تغيري أي

  .كبرية موارد وتتطلب املدة تطول حبيث القرارات، يتخذون

 السنة دورة من تنبع والتقاليد العادات من الكثري أن إذ الريف، سكان حبياة وثيقا ارتباطا الزراعة ممارسة ترتبط -

 تأثري من أكرب بدرجة اتمع نسيج على ؤثري الزراعة أنشطة على تعديال يدخل ابتكار أي فإن وهلذا .الزراعية

 منفصلني، املنزيل العمل وتدابري العمل فرص تكون أين آخر، قطاع يف كان لو يعادله ما أو االبتكار هذا نفس

 .العوامل من الكثري فيه تتداخل الزراعي العمل أن حني يف الفراغ؛ ووقت العمل فرص وكذلك

 أو العام القطاع يف سواء الزراعة يف فاالستثمار األنشطة، من متكاملة وعةجمم على الزراعية التنمية تعتمد -

 واستخدامه، الري وتطوير تنظيمها، إعادة أو وحتسينها األراضي استصالح إىل يهدف أن ميكن اخلاص، القطاع

 واالئتمان )يداتواملب واألمسدة البذور ( املدخالت وتوفري الزراعي، اإلرشاد وخدمات التكنولوجي، التطوير وحبوث

 التخزين مرافق وكذلك أجال، األطول االستثمارات من وغريها املعدات شراء أو املومسية املدخالت اقتناء أجل من

 من وغريها الصحية واخلدمات واملدارس والكهرباء للشرب الصاحل واملاء الريفية، والطرق والتسويق، والتصنيع
                                                           

1
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة - فرع اقتصاد- ، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصاديةالزراعة الجزائرية بين االكتفاء والتبعيةفوزية غريب،   

  . 23-21، ص ص، 2007/2008قسنطينة، 
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 مواردها وتأهيل وتدريب بالزراعة الصلة ذات املؤسسات تعزيز إىل الرامية التدابري وخمتلف األساسية، البنية أشكال

 .البشرية

 مما أطول وقت إىل حتتاج الزراعي اال يف التجارب أن حيث الزراعة، يف تطوره وبطء العلمي التقدم هشاشة - 

 .غريه يف عليه هي مما أطول تكون الزراعي اإلنتاج دورة ألن وذلك مثال، الصناعة تتطلبه

 حيث منه، مفر ال لألحداث طبيعي إيقاع الزراعة يف هناك فإن والراقية، املتقدمة اإلنتاج تقنيات من الرغم على - 

)  الزراعية اآلفات من وغريها والفيضانات، كاجلفاف،( وظروف مناخية جوية تغريات من الطبيعية العوامل تؤثر

 فالناتج .بسببها إنتاجه مصري أو مبقدار التنبؤ الفالح على يصعب حبيث وكميته؛ اإلنتاج نوعية على كبري بشكل

 درجة خيلق مما فيها، التحكم إىل سبيل ال اليت البيولوجية وبالظواهر املناخية، باألحوال كبريا تأثرا يتأثر الزراعي

 .ستمراربا قائما ويبقى الزراعة، يف كبري املخاطرة عنصر ليصبح النتيجة، يف التفاوت احتماالت من كبرية

 من املزارعني يضطر مما اخلصبة األراضي حملدودية نظرا وذلك املتزايدة، التكاليف لقانون الزراعة ختضع ما غالبا - 

 لتلبية خربة، أقل عمال تشغيل أو خصوبة أقل أراضي استغالل إىل اللجوء من اإلنتاج كميات زيادة أجل

 .اإلنتاج على للمحافظة التكلفة ترتفع وبذلك غرايف؛و الدمي النمو جراء الطلب يف الزيادة متطلبات

 اليت الزيادة أو النقص مدى معرفة الفالح على يتعذر إذ املتغرية، التكاليف حتديد بصعوبة الزراعي العمل يتميز -

 تغري اليت املنتوجات بعض حمصول من ينقص أو يزيد أن أراد إذا ما حالة يف املتغرية، التكاليف على إجراؤها جيب

 .االخنفاض أو باالرتفاع سواء هاسعر 

 تغري مع يتغري ال الزراعي اال يف املال رأس من األكرب اجلزء أن إذ الزراعة، يف كبرية الثابت املال رأس نسبة -

 عليه هو ما عكس وذلك املستعملة؛ األموال جمموع ثلثي حبوايل الزراعة يف الثابتة األموال نسبة وتقدر اإلنتاج،

 .الصناعي الا يف احلال

 جهة، من مربح غري لكونه الزراعي العمل هجرة بسبب وذلك الزراعة، يف العاملني نسبة تناقص حنو امليل -

 .العاملة األيدي يف فائضا خيلق مما الزراعة يف التكنولوجية الطرق الستعمال نظرا وكذلك

 وكذلك متعددة، زراعية مراحل لزراعيةا السلع إنتاج يعرف حيث املومسية، طابع الزراعي النشاط على يهيمن -

 مرحلة وكل البعض؛ لبعضها تابعة كلها وهي والتسويق التخزين والتربيد كعمليات زراعية غري أخرى مراحل

 متعلق هو وما بيولوجي هو ما فمنها وتتعدد تتنوع الشروط هذه أن كما .منها كل يف تتوفر شروطا تستدعي

 وهلذا .اخل ...املناسب الوقت باختيار متعلق هو ما أو اجلغرايف، بالوسط قمتعل طبيعي هو وما احلي، بالكائن

 مدة تطول حيث الزراعية، اإلنتاجية العملية تطبع اليت املومسية هذه بسبب الزراعة، يف طويلة االنتظار فرتة تكون
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 بينما طويلة الزراعي تاجاإلن دورة ألن وذلك اإلنتاج؛ على احلصول وبني اإلنتاج عوامل تشغيل بدء بني االنتظار

  .اإلنسان لسيطرة مباشرة بصورة ختضع ألا قصرية الصناعي اإلنتاج دورة

 كل فيها تشرتك وخصائص عامة مواصفات هي عموما، الزراعي القطاع ا يتميز اليت اخلصائص هذه كل      

 مبستوى ترتبط وال الزراعي، نتاجياإل العمل بطبيعة مباشرة ترتبط لكوا ذلك، غري أو متقدمة كانت سواء الدول

  .الدولة وصلته الذي التقدم

  أثار التنمية الزراعية على البيئة  .3

لقد جنم عن التنمية الزراعية طوال عقود القرن العشرين مبختلف مداخلها من مدخل التكثيف ومدخل        

فرت األنشطة التنموية الزراعية على مدى التوسع إىل املدخل املتسارع مشاكل بيئية ولكن من أنواع خمتلفة، فقد أس

القرنني املاضيني عموما عن مشاكل بيئية يف كثري من األماكن، نامجة أساسا عن تناقص التنوع البيولوجي، سوء 

، التلوث واللجوء إىل استعمال املوارد املائية اجلوفية بشكل مسرف مما سبب متلح الرتبة  إدارة مياه الري

ية والتسمم مببيدات اآلفات الزراعية، كما أن لثروة تربية احليوانات تكاليفها اخلاصة والسيما يف بالكيماويات الزراع

املناطق كثيفة السكان واحمليطة باملدن، بسبب نفايات احليوانات وأمراضها، هذا باإلضافة إىل عمليات قطع 

   .مستجمعات املياهأشجار الغابات وما يصاحبها من تعرية الرتبة، التصحر وتدهور املراعي و 

  ماهية التنمية الزراعية المستدامة: ثانيا  

من التدهور، واإلبقاء عليها الستخدامها ) األرض واملياه ( ال أحد ينكر أمهية احملافظة على املوارد الطبيعية        

هومها للتنمية من قبل األجيال القادمة، وهذا ما عربت عنه منظمة األغذية والزراعة الدولية عندما طرحت مف

وقد ظهرت فكرة التنمية الزراعية املستدامة استجابة إىل ضرورة إدماج البعد البيئي   1988.الزراعية املستدامة عام

واالجتماعي يف السياسات والربامج الزراعية، وقد اتضحت أمهيتها وتأكدت يف مؤمتر األرض الذي عقد يف ريو 

  .السياسات اجلديدة كمحصلة للرتكيز على االستدامةظهرت بعض املناهج و  1992دجيانريو عام  

    تعريف التنمية الزراعية المستدامة  .1

للتنمية الزراعية املستدامة، إذ يهتم املعين بالبعد  يتداول املعنيون بالتنمية الزراعية يف العامل أكثر من  تعريف       

يف حني يهتم املعين بالبيئة باحملافظــة عليها وتقليل االقتصادي باستدامة احلصول على العوائد املالية من الزراعة، 

ضرر النشاط الزراعي على املوارد الطبيعية وحفظ حقوق األجيال املستقبلية يف استثمارها، بينما يرى املهتم 

بسالمة الغذاء بوجوب احلرص على إنتاج غذاء صحي للمستهلكني، وهكذا ختتلف درجة تركيز التعريف على أي 



المستدامة الزراعية والتنمية الغذائي لألمن النظري اإلطار            :  األول الفصل  

 

28 

 

ويعد عدم االتفاق على تعريف حمدد من ضمن . اور حسب اهتمام وطبيعة اخللفية العلمية للمعرفمن هذه احمل

  .املشكالت أو الصعوبات اليت تواجه املتخصصني يف الزراعة املستدامة

 إدارة وصيانة"التنمية الزراعية املستدامة على أا  1988وقد عرفت منظمة األغذية والزراعة الدولية عام        

املوارد الطبيعية األساسية حبيث تضمن املؤسسات والتقنيات املتطلبات اإلنسانية احلالية واملستقبلية ، إن مثل 

إسرتاتيجية كهذه جيب أن تعمل على صيانة موارد األرض واملياه و املوارد الوراثية النباتية كما جيب أن تكون مقبولة 

  . 1"تقنيا واقتصاديا من اتمع

استدامة املوارد : التعريف ميكن حتقيق األمن الغذائي املستدام بضمان ثالثة عناصر أساسية هي على ضوء هذا

  . الطبيعية، استدامة التنوع احليوي، و الزيادة السكانية املناسبة

 .للمجتمعات الريفية والتلوث البيئي •

األخرى، وذلك لتقليل اآلثار  تقليل هشاشة القطاع الزراعي للعوامل الطبيعية واالقتصادية السيئة واملخاطر •

 . السلبية ومن مث دعم وتنمية االعتماد على الذات

اإلدارة الناجحة ملوارد الزراعة للوفاء باالحتياجات « :وتعرف اللجنة االستشارية للتكنولوجيا الزراعة املستدامة بأا

هذا التعريف يشتمل على . »رد الطبيعيةاملتغرية لإلنسان مع احملافظة على نوعية البيئة أو حتسينها وصيانة املوا

    2:مخسة مكونات أساسية

وتشل القرارات السياسية اليت ميكن أن تؤثر يف الزراعة واليت تتخذ على مجيع املستويات بدءا من مستوى : اإلدارة �

 . احلكومة وحىت األفراد املنتجني

ذلك سوف يكون قابال للبقاء اقتصاديا ومقبوال تعين أن النظام اإلنتاجي سوف يولد دخال كافيا وتبعا ل: الناجحة �

 .اجتماعيا

كيماويات، ( تشمل املدخالت واملكونات املصنعة اليت تأيت من خارج القطاع الزراعي: موارد الزراعة �

 ).إخل...آالت

تفرتض حدوث تطور مستمر يف االحتياجات كما ونوعا دون اإلشارة حتديدا إىل : املتغرية لإلنسان حتياجاتاال �

 . فق زمين معنيأ

                                                           
 .26ص ،مرجع سابقحممود األشرم،    1

   .156 -155،صص ، ابقمرجع سسيد حممد عبد السالم،  2



المستدامة الزراعية والتنمية الغذائي لألمن النظري اإلطار            :  األول الفصل  

 

29 

 

تفرتض أن التغريات يف البيئة أو توافر املوارد الطبيعية ال ينبغي أن : احملافظة على نوعية البيئة وصيانة املوارد الطبيعية �

دد القدرة على الوفاء أو مقابلة االحتياجات املتغرية، وأن احتياجات اإلنتاج جيب مقابلتها أو الوفاء ا دون 

 . يعية إلضرار غري ضروريتعريض البيئات الطب

 1:ومن منظور أمشل فإن التنمية الزراعية املستدامة هي العملية اليت يتم من خالهلا  

. ضمان مقابلة املتطلبات الغذائية األساسية لألجيال احلالية واملستقبلية مع إنتاج وتوفري منتجات زراعية أخرى •

 .حياة كرمية لكل املرتبطني باإلنتاج الزراعيتوفري فرص عمل مستمر ودخل كاف مبا يضمن بيئة عمل و 

القدرات اإلنتاجية لقاعدة املوارد الطبيعية واملوارد املتجددة من غري اإلخالل  -وإن أمكن ورفع –حفظ وصيانة  •

 .بالدورات اإليكولوجية األساسية والتوازن الطبيعي وتدمري املوروثات االجتماعية والثقافية

  لمستدامة وتاريخهاالزراعة ا التنمية أهمية  .2

العامل كنتيجة لظهور بوادر التأثريات السلبية  خمتلف دوليف  ة املستدامةيزراعتنمية اليتزايد االهتمام بال       

يسمى بالثورة اخلضراء على البيئة وصحة املستهلكني وأمناط احلياة االجتماعية للمزارعني  للزراعة الصناعية أو ما

ًا للمهتمني بقضايا التنمية والبيئة وصحة اإلنسان أن الثورة اخلضراء اليت سامهت يف وسكان الريف، إذ بدا واضح

الصناعية يف الزراعة   ملنتجاتاستخدام العديد من ا من خاللتوسع اإلنتاج الزراعي تتسبب يف تلوث البيئة 

 استخدام املعدات الثقيلة يف وتؤدي إىل تدهور الرتبة الزراعية وتعريتها من خالل املبالغة يف كاألمسدة واملبيدات،

التقليدي للعائلة الزراعية وهجرة املناطق الريفية والزراعية والنزوح إىل املدن، ليات الزراعية وإىل تغيري النمط العم

                                   .                                            للموارد الطبيعية املبالغ فيهباإلضافة إىل االستنزاف 

وذا أصبح من الواضح عدم قدرة نظام الزراعة املكثفة على االستمرار يف اإلنتاج الزراعي بنفس املعدالت         

العالية و يف الوفاء باحتياجات الناس من الغذاء السليم باإلضافة إىل صعوبة االستمرار يف توفري متطلبات هذا 

ولقد دفعت تلك العوامل العـلماء إىل التفكري يف نظام زراعي .  اديًا وبيئياً النظام الزراعي املكثف و املكلف م

متوازن يكفل الوفاء مبتطلبات األجيال احلالية واملستقبلية يف أحقية احلصول على الغذاء الصحي والبيئة النقية 

ستدامة اليت أصبحت اآلن متثل  حموراً ومن هنا نشاء االهتمام بالتنمية الزراعية امل. واملوارد الطبيعية املصانة و املنتجة

  .جوهرياً يف السياسة الزراعية للعديد من الدول

 –باستثناء الدول النفطية –ومن جهة أخرى تعترب الزراعة يف معظم الدول النامية مبا فيها الدول العربية       

الة فيها واملورد الرئيسي للدخل واحلياة املمول الرئيسي للناتج القومي احمللي فيها، وبالتايل اال الرئيسي للعم

                                                           

  .38، ص2008، جامعة الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية الزراعية، 2007التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي عام  1
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وانطالقا من ذلك فإن احملافظة على القطاع الزراعي يف الدول النامية  1لسكاا الذين يتزايدون بنسب منو مرتفعة،

تعترب أمرا بديهيا هلذه الدول، خاصة إذا ما علمنا أن  وعلى املوارد األساسية ملكوناته واستدامتها لألجيال القادمة

دول املتطورة حتارب الدول النامية وتنافسها على أسعار منتجاا الزراعية، حبيث ال ترغب بإلغاء املعونات املقدمة ال

 .ملزارعيها يف املفاوضات اخلاصة مبنظمة التجارة الدولية

ليت عقدا األمم ا –وقد تبلورت أمهية الزراعة املستدامة وبالتايل األمن الغذائي املستدام يف املؤمترات الدولية    

 2: التالية - 2000- 1995املتحدة خالل الفرتة 

، 1992و الذي عقد حول البيئة و التنمية يف ريو دي جانريو سنة  :مؤتمر قمة األرض و التنوع الحيوي •

وقد هدفت األمم املتحدة من هذا املؤمتر إىل إعداد برنامج عمل ملعاجلة   "األرض بني أيدينا"حتت شعار

، مع إمكانية امتداد هذا الربنامج إىل 2001- 1993بيئية املقرونة بالقضايا التنموية خالل الفرتة القضايا ال

 . م21القرن 

يف برلني بأملانيا، و  03/05/1995- 27/03عقد هذا املؤمتر خالل الفرتة  :مؤتمر المناخ والتنوع الحيوي •

 بروتوكول  تنفيذي إلطار االتفاقية اليت مت اعترب هذا املؤمتر استكماال لقمة األرض و هدف إىل التوصل  إىل

االتفاق عليها يف قمة األرض، و قد متخض عن حلول وفاقية بني الدول الصناعية و الدول النامية أساسها 

 لكل منها   %20خفض نسبة الغازات املنبعثة يف اجلو بنسبة 

يف مصر، و قد  13/09/1994-05: عقد خالل الفرتة من: مؤتمر السكان و التنمية و التنوع الحيوي •

 .أعدت خالله وثيقة عمل مثلت برنامج الدول اجتاه قضايا السكان و التنمية

- 12/03- 11: و قد عقد هذا املؤمتر مابني: مؤتمر التنمية االقتصادية واالجتماعية والتنوع الحيوي •

دول الفقرية حول وضع سياسة رك، و توصلت مناقشاته إىل عقد اتفاقية بني الدول الغنية و الايف الدامن 1995

  . دولية للتنمية االقتصادية و االجتماعية تعاجل مشكلة الفقر و التخلف يف الدول اجلنوب

غري أن . م1940ويرى البعض أن الزراعة املستدامة انبثقت من مفهوم الزراعة العضوية اليت بدأت يف عام       

ستدامة أوسع جماًال من مصطلح الزراعة العضوية الذي يعىن املتخصصني يف هذا اال يعتقدون أن الزراعة امل

  .باستخدام املدخالت العضوية واملكافحة احليوية يف الزراعة

  

  
                                                           

1
  .27-28ص،  حممود األشرم، مرجع سابق، ص  

2
  . 26-27ص،  ص ،نفس املرجع   
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   :ة المستدامةيالزراعالتنمية مجاالت   .3

تعد الزراعة املستدامة نظامًا زراعيًا شامًال يستخدم فيه العديد من تطبيقات العلوم الزراعية، فالزراعة        

ملستدامة على سبيل املثال تعىن باستخدام التقنيات اخلاصة باحملافظة على الرتبة الزراعية ومحايتها من التعرية ا

واالجنراف عرب االستفادة من مصدات الرياح والزراعة املختلطة مع أشجار الغابات ونظم الزراعة دون حرث، 

، وزيادة خصوبة الرتبة بالطرق الطبيعية كالتسميد العضوي وتقليل استخدام املعدات الثقيلة يف إعداد الرتبة للزراعة

  .واحليوي وإتباع الدورات الزراعية

كما تم الزراعة املستدامة مبجاالت مكافحة اآلفات الزراعية واألمراض النباتية بالطرق احليوية والطبيعية        

دام الدورات الزراعية، باإلضافة إىل كاستخدام بعض احلشرات اليت تتغذى على بعض املسببات املرضية واستخ

  .                               زراعة احملاصيل املقاومة لألمراض واالستفادة من تطبيقات علوم اهلندسة الوراثية والتحسني الوراثي

إىل احملافظة عليها وتعد احملافظة على املوارد الطبيعية مثل املياه من أهم ااالت اليت تسعى الزراعة املستدامة       

وترشيد استخدامها ومحايتها من التلوث، وذلك ألن املاء عامل حمدد لوجود الزراعة وألمهيته العظيمة يف احلياة 

ولذا تسعى الزراعة املستدامة . اإلنسان واحليوان وري النبات فهو قوام احلياة وعنصرها احليوي شربلدوره الفريد يف 

احلديثة املرشدة  طبيقات العلوم الزراعية والبيئية املتعلقة بتصميم واستخدام نظم الريإىل االستفادة من تقنيات وت

ربطها باالحتياجات الفعلية للمحاصيل واستخدام احملاصيل قليلة االحتياجات املائية مع  لعمليات الري و

وت احملمية و زراعة احملاصيل االستفادة من التقنيات احلديثة يف التحكم يف بيئة النبات كأساليب الزراعة يف البي

النباتية يف املناطق اجلغرافية املالئمة ملتطلبات احملاصيل املناخية لضمان احلصول على معدالت إنتاج عالية 

                                                                            .باستخدام مساحات زراعية قليلة و موارد إنتاج حمدودة

ومن ااالت اهلامة يف تطبيقات نظم الزراعة املستدامة حتسني طرق التسويق الزراعي واإلدارة املزرعية لضمان       

حصول املزارعون على عائد جمزي من العمل الزراعي يكفل حتقيق ربح جمزي لرأس املال املستخدم لكي يستطيعون 

                                    .    االستمرار يف النشاط الزراعي

كما أن العلوم املتعلقة بإرشاد املزارعني و تدريبهم على استخدام التقنيات اخلاصة بالزراعة املستدامة  ومعرفة       

العوامل احملددة لتقبل وتبين املزارعني لتلك التقنيات تعد من أهم حماور الزراعة املستدامة، وهلذا تتعاىل األصوات 

ملنادية بضرورة تقدمي األجهزة اإلرشادية يف دول العامل لربامج إرشادية للمزارعني يف جمال الزراعة املستدامة دف ا

تعريف املزارعني بالزراعة املستدامة وفوائدها يف جمال البيئة واحلفاظ على املصادر الطبيعية من مياه وتربة، و دورها 

مراض أو خماطر صحية للمستهلكني، حيث حتتل سالمة الغذاء وخلوه يف إنتاج الغذاء الصحي الذي ال يسبب أ
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ومن جماالت الزراعة املستدامة . من بقايا املبيدات حيزًا كبريا من اهتمام األفراد واملنظمات املعنية بالغذاء وسالمته

، و املكافحة احليوية اليت حيتاج املزارعون إىل برامج إرشادية فيها ترشيد استخدام مياه الري ونظم الري احلديثة

للحشرات ومسببات األمراض النباتية، وطرق التسميد العضوي واحليوي، و احملافظة على الرتبة وصيانتها 

.                                                                    باستخدام حماصيل التغطية ومصدات الرياح، و نظم الزراعة املختلطة مع الغابات

  :ة المستدامةيالزراعالتنمية أهداف   .4

بالرغم من تباين اآلراء حول تعريف مفهوم األمن الغذائي ومقوماته وأساليب حتقيقه، : تحقيق األمن الغذائي  .أ 

يتعلق  إال أن هنالك حمورين أساسني تناولتهما معظم التعريفات ولكن بدرجات خمتلفة من الرتكيز واالهتمام، األول

مباهية األمن الغذائي وكمية ونوع الغذاء املطلوب توفره لتحقيق األمن الغذائي، ويؤخذ على أصحاب هذا التعريف 

والثاين يتعلق . أم مل يهتموا بكيفية وسبل حتقيق األمن الغذائي وبالتايل يعترب تعريفهم تعريفًا نظريًا وليس عملياً 

املصادر احمللية أو األجنبية وضمان تدفقه من تلك املصادر، ولذلك يعترب بكيفية احلصول على الغذاء سواًء من 

هؤالء أن معدل تغطية االحتياجات الغذائية من اإلنتاج الوطين هو أهم مؤشر، بل ورمبا املؤشر الوحيد ملستوى 

من الغذائي قد األمن الغذائي، ويؤخذ على هذه املدرسة أن حتقيق االكتفاء الذايت من املنتجات الغذائية واأل

يتعارض مع هدف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة والذي يستلزم توجيه املوارد حنو االستخدامات واألنشطة 

  . املثلى اليت حتقق أعلى عائدات

كمية ونوع : على ما سبق ميكن استنباط تعريف لألمن الغذائي جيمع بني حموري ماهية األمن الغذائي اوبناءً 

) من املصادر احمللية أو األجنبية(وكيفية احلصول على الغذاء ) لوب توفره لتحقيق األمن الغذائياملط(الغذاء 

بأنه قدرة اتمع على توفري االحتياجات " وبالتايل ميكن أن يعرف األمن الغذائي. وضمان تدفقه من تلك املصادر

ضمان ذلك للذين ال متكنهم دخوهلم من  الغذائية احملتملة ألفراده واليت متكنهم من العيش بصحة ونشاط، مع

وبتبين هذا ". احلصول عليه، سواًء كان ذلك عن طريق اإلنتاج احمللي أو االسترياد اعتمادا على املوارد الذاتية

التعريف ميكن للمجتمع أن حيقق أمنه الغذائي بإنتاج احتياجاته الغذائية حملياً أو استريادها من جمتمعات أخرى مع  

يار األول إذا مل يكن باهظ التكلفة من حيث كفاءة استغالل املوارد املتاحة، وعليه فإنه كلما كانت تفضيل اخل

النسبة األكرب من احتياجات اتمع الغذائية منتجة حمليًا كلما كان ذلك أدعى الستمرارية وعدم ديد األمن 

، الستغالهلا كعوامل حمددة لألمن )ضي الزراعية واملياهاألرا(ومن هنا تأيت أمهية املوارد الطبيعية الزراعية . الغذائي

  . الغذائي
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أثبتت التجارب يف كثري من البلدان بأن للزراعة دورا مهما يف حتقيق : المساهمة في التنمية االقتصادية  . ب

التنمية االقتصادية بشكل عام والتنمية الصناعية بشكل خاص، وخاصة يف املراحل األوىل من التنمية وذلك 

اخل، وتكمن مسامهة الزراعة يف التنمية ... تنادا إىل ما يوفره هذا القطاع من موارد مالية، مادية و بشريةاس

  :االقتصادية فيما يلي

توفري كميات أكرب من املوارد الغذائية للسكان الذين ينمون مبعدالت مرتفعـة، وللعامليـن فـي الصناعة بشكل  •

                                                         .                              خاص

  .                      زيادة الطلب على السلـع الصناعية مما يؤدي إىل توسـع قطاع الصناعة و اخلدمات •

توفري الصرف األجنيب السترياد السلع الرأمسالية اليت حتتاجـها عملية التنمية و ذلك من خالل الصادرات  •

  .                                                                                            يةالزراع

.                                                               إن الزيادة يف الدخول الزراعية تسهل من عملية انتقال جزء من هذه الدخول إىل احلكومة عن طريق الضرائب •

  .                                                   يوفـر القطع الزراعي مصدرا للعمالة للقطاع الصناعـي •

  .                                 الزراعة تلعب دورا أساسيا يف حتويل التنمية و التنمية الصناعية خاصة •

                                                                                                                             1.الزراعي بتجهيز القطاع الصناعي باملوارد األولية الزراعية اليت تستخدم يف اإلنتاج الصناعي يقوم القطاع •

ثري من الدول تعاين اليوم من ضغط شديد على املياه بسبب أصبحت ك :المحافظة على الموارد المائية   . ج

، إىل زيادة معدالت سحـب )األار و البحريات(املخاطر البيئية لقد ترتب على عدم كفاية املياه السطحية 

  .املياه اجلوفية،كذلك زيادة اإلنتاج الزراعي بسبب زيادة السكان أدى إىل االستخدام املفرط هلذه الثروة املهمة 

و من هنا يتبني دور الزراعة املستدامة اليت تعترب احملاور و األبعاد الرئيسية ألي إسرتاتيجية جديدة إلدارة املوارد 

بد من البحث عن كل ترب املستهلك األول للمياه إذ الاملائية و ترشيد استهالكها و خاصة  يف جمال الزراعة اليت تع

     :د الشعارـــــوجتسي. املياه الزراعية ادة إنتاجيةـة لزيــمـاليب املالئــاألس

 " More crop per more drop" يف إطار السياسة  "مزيد من اإلنتاج لكل قطرة ماء" أي

  :                                              الزراعية املستدامة و ذلك على النحو التايل

 .زيادة إنتاجية مياه الري •

  . ضياع املتجه حنو األغراض الزراعيةمواجهة جوانب اهلدر و ال •

 .                                مواجهة خطورة االعتماد الشديد على املياه اجلوفيـة ألغـراض الزراعـة •

                                                           

.166-165ص،  ، ص2007، 1للنشر، األردن، ط، دار وائل ت و سياسات و موضوعاتنظريا: ، التنمية االقتصاديةمدحت القريشي  1
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 .               مواجهة كل أنواع االستخدامات غري النافعة للموارد املائية املنافسة لالستخدام الزراعي •

  .                    و احمللي فيما يتعلق بتامني وزيادة املوارد املائية الزراعيةسياسة التعاون اإلقليمي  •

املشاركة يف كل املستويات، صناع القرار، املزارعني، جهات البحث العلمي، دف زيادة فعالية هذه العناصر  •

                  .                                              السابقة إلدارة املوارد املائية

تعد الزراعة املستهلك األكرب للموارد الطبيعية و خصوصا األرض و املاء : المحافظة على الموارد الطبيعية  . د

من مساحة  مساحة واسعة من إمجايل استعماالت املياه، وتستهلك الزراعة تستحود على احلصة األكربحيث 

:                                                           البيئة لعل أمهها ما يلي إىل انعكاسات خطرية على قد أدتاألرض اإلمجاليـة، و 

 .الزراعة أدت إىل تآكل وحت األراضي  •

  .من الفوسفات تفرزها  الزراعة % 30من اآلزوت و %40ب املهم يف تلوث املياه، حوايل الزراعة هي السب •

 .ياهاالستعمال املكثف لألمسدة أدى كذلك لتلوث امل •

 .مشكل التملح واالستعمال املكثف للمياه اجلوفية كان وراء تدهور األراضي •

تلوث اهلواء يف مناطق الزراعة املكثفة نتيجة االستعمال املفرط للمبيدات وحرق النفايات أدى إىل تنشيط  •

                 .                                                            ظاهرة االحتباس احلراري 

الزراعة املكثفة كانت وراء تدهور التنوع احليوي بسبب االستعمال املكثف لألمسدة وارتفاع املساحات الزراعية  •

.                                                  1أدى إىل دمي مساكن بعض األنواع احليوانية وباإلضافة إىل مشاكل أخـرى كالتصحر واالجنراف

ولعل أمهية الزراعة املستدامة كبديل عن الزراعة املكثفة هي السعي للحد أو التقليص على األقل من آثار       

 .  الزراعة املكثفة اليت قد تؤدي إىل هالك اإلنسان واحليوان على هـذا الكوكب

ي والقانوين يقدم األساس للنساء لالحتجاج شرعيا واملطالبة جبميع إن إطار العمل املؤسس :الحقوق القانونية   . ه

مناذج األصول اليت ذكرناها سابقا، فاحلقوق القانونية تعترب رأمسال سياسي هلن، نظرا لقدرته على توسيع حقوق 

  . املرأة يف امتالك األصول

ال والنساء مثل اتفاقية احلد من ظلم يف هذا اإلطار جاءت العديد من االتفاقيات لتحقيق املساواة بني الرج  

   2.واليت لعبت دورا مهما يف تعزيز احلقوق الشرعية للنساء م،1995النساء والتعصب ضدهن يف بكني 

  

  
                                                           

.205-203.، ص2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اقتصاديات الموارد والبيئةالسيد إبراهيم مصطفى وآخرون،   1
  

 .504املرجع ، صنفس  2
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  .معايير ومؤشرات التنمية الزراعية المستدامة: اثـالثـ 

  : معايير التنمية الزراعية المستدامة   .1

عة من املعايري للتقييم، حيث تكون الزراعة مستدامة إذا حىت يستدل على استدامة الزراعة مت وضع جممو 

  1: اتسمت باملعايري التالية

 :أي هلا القدرة على: أن تكون سليمة بيئيا  .أ 

 احملافظة على املوارد الطبيعية، -

 زيادة حيوية النظام الزراعي البيئي بأكمله، بدءا من البشر واحملاصيل واحليوانات، وحىت مكونات الرتبة واألحياء -

 .وأفضل ما يضمن ذلك هو حسن إدارة الرتبة. العضوية الدقيقة

 .احلد من فقدان العناصر الغذائية والكتلة احليوية والطاقة -

ويدخل ضمن هذا املفهوم الرتكيز . احملافظة على صحة احملاصيل واحليوانات والبشر من خالل العمليات البيولوجية -

 .على استخدام املوارد الزراعية املتجددة

 :وتعين :أن تكون مجدية اقتصاديا   .ب 

 أن متكن املزارعني من إنتاج ما يكفي لتحقيق االكتفاء الذايت أو إدرار الربح أو األمرين معا، -

 احلصول على عوائد كافية تغطي نفقات العمالة ومتطلبات اإلنتاج، -

ج املباشر فقط بل بتحقيق احملافظة وال تقاس اجلدوى االقتصادية باإلنتا . التقليل من املخاطر واحملافظة على املوارد -

 .على املوارد واحلد من املخاطر

 :أي: أن تكون عادلة اجتماعيا   . ج

توزيع املوارد والقدرات اإلنتاجية بشكل يليب احلاجات األساسية لكافة أفراد اتمع، ويضمن حقوقهم يف استخدام  -

 األرض ورأس املال الكايف واملساعدة التقنية وفرص التسويق،

 . اح اال للجميع للمشاركة يف صنع القرارإفس -

  :أي: أن تكون إنسانية  . د

 احرتام كل أشكال احلياة، واإلقرار أساسا بكرامة كل البشر، -

                                                           

، املؤمتر الدويل للتنمية الزراعية املستدامة والبيئة يف الوطن ية المستدامة في المنطقة العربيةدور االستثمار في تحقيق التنمية الزراعجت حممد أبو النصر،  1
  .07، ص2003أكتوبر  16-14العريب، األردن 
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مراعاة العالقات واهليئات والثوابت االجتماعية، واحرتام القيم اإلنسانية األساسية، كالثقة والشرف والكرامة  -

 .  والتعاون والرأفة

 :أي: على التكيف أن تكون قادرة   . ه

أن تكون اتمعات الريفية قادرة على التكيف مع التغريات املستمرة يف ظروف الزراعة مثل النمو السكاين،  -

ويشمل ذلك تطوير التقنيات اجلديدة املناسبة والقدرة على االبتكار يف . إخل...السياسات، الطلب يف السوق

 .ااالت االجتماعية والثقافية

إىل حتديد جمموعة من املعايري للزراعة املستدامة والتنمية )  FAO( ظمة الزراعة واألغذية الفاو وقد عمدت من -

 :1الريفية وتتمثل فيما يلي

يشار إىل أن اخنفاض وتدهور قاعدة املوارد البيئية قد ينجم عن عدم إرضاء احتياجات : بالعدالةتتعلق األوىل  -

مساعدة اموعات األكثر فقرا ألنه " ة، لذا فإن التنمية املستدامة تتطلب الشرائح األكثر فقرا يف اتمعات الفقري 

 ".ليس لديهم خيار وبديل عن تدمري بيئتهم

أو قدرة النظام يف مواجهة االضطرابات اخلارجية، إن هذا  المرونة: أما القاعدة الثانية للتنمية املستدامة فهي -

لتعريف استدامة النظام الزراعي على أنه القدرة على احملافظة على املفهوم ذو أمهية خاصة للزراعة حيث يستخدم 

إنتاجيته يف مواجهة األزمات والصدمات، وبالتايل فتشكل حمافظة النظم الزراعية على مرونتها مطلبا ضروريا للتنمية 

 .املستدامة

ري من تعريفات التنمية ، فمع أن كثالكفاءة في استخدام الموردمبدأ : تعتمد القاعدة العلمية الثالثة على -

املستدامة ال يعاجل هذه املسألة بشكل مباشر، جيب أن تكون السياسات املتبعة منسجمة مع حتقيق أعلى قدر 

ممكن من التطور يف مستويات املعيشة مهما كانت املعوقات اليت تفرضها معايري االستدامة، ومن الواضح أن 

 .استخداما كفؤا للموارد الطبيعية املتاحة السعي لتحقيق التنمية املستدامة سوف يتطلب

ونعين بالكفاءة حتقيق أكرب قدر ممكن من القيمة من استخدام أي مستلزمات، من أجل حتقيق هذا اهلدف     

سوف يتوجب على صانعي السياسات استخدام جمموعة من آليات التوزيع املعقدة مبا فيها األسعار والضرائب 

    2.األخرىوآليات املراقبة املالية 

                                                           

1
 . 66 - 65 ص، جع سابق، ص، مر االقتصاد البيئي والتنمية المستدامةدوناتو رومانو،   

2
 مذكرةاالكتفاء الغذائي المستدام وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في االقتصاد الجزائري، سفيان حنان، دور السياسات الزراعية في تأمين   

  .-سطيف – عباس فرحات جامعة التسيري، وعلوم والعلوم التجارية االقتصادية العلوم كلية الدكتوراه، مدرسة املاجستري، شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة
  .43ص2010/2011.
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  :1إن حماولة ترمجة هذه القواعد العلمية إىل معايري تؤدي إىل النتائج التالية   

حتقيق متطلبات التغذية األساسية لألجيال احلالية واملستقبلية من الناحية الكمية والنوعية وتوفري عدد من املنتجات  -

 .الزراعية األخرى

 .وى املعيشة والعمل املالئم جلميع من يعملون باإلنتاج الزراعيتوفري فرص العمل الدائمة والدخل الكايف ومست -

اعدة املوارد الطبيعية بشكل عام وطاقة التجدد لدى ـلق) قدر اإلمكان ( احملافظة على تعزيز القدرة اإلنتاجية  -

جتماعية والثقافية وارد املتجددة دون اإلخالل بتشغيل الدوائر البيئية والتوازنات الطبيعية واإلضرار بالسمات االـامل

 .للمجتمعات الريفية أو التسبب يف تلويث البيئة

ختفيض حساسية القطاع الزراعي للعوامل الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية واملخاطر األخرى وتعزيز االعتماد على  -

   .الذات

 المستدامة ةيالزراع التنمية  مؤشرات  .2

 ما إىل املستدامة الزراعة مستوى على التحكم يتم بواسطتها واليت مؤشرات الزراعة املستدامة متقسي ميكن       

 2 :يلي

 :يلي فيما املؤشرات هذه وتتجلى :والتقنية االقتصادية المؤشرات  .أ 

  .احمللي الناتج من الزراعي للناتج النسبية األمهية -

  .الزراعي الناتج من الفرد نصيب - 

  .الزراعي الناتج قيمة يف النسيب التغري معدل -

 .الزراعي لإلنتاج القياسية األرقام -

  .الزراعي العامل إنتاجية -

 .الكيماوية األمسدة واستهالك الزراعية، استخدام امليكنة معدل -

 .اإلمجالية املساحة من والغابات، واملراعي لألراضي الزراعية املئوية النسبة -

 .املزروعة املساحة من واملستدمية املومسية احملاصيل ومساحات الفرد، ونصيب املروية، املساحة نسبة -

 .املتاحة املياه من الفرد نصيب -

 :يلي فيما االجتماعية املؤشرات أهم تتجلىو  :االجتماعية المؤشرات  .ب 
                                                           

1
  .66، ص، مرجع سابقومانودوناتو ر   

   
2
، مذكرة ماجستري، العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، دور التكامل االقتصادي في تحقيق األمن الغذائي في المغرب العربيأمينة بن خزناجي،  

   .36 ص.2012/2013سطيف، 
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 .السكان إمجايل إىل الريفيني السكان نسبة -

 .العاملة القوة إمجايل إىل الزراعية العاملة القوى نسبة -

 .الزراعية األراضي من الزراعي لعاملوا الريفي الفرد نسبة -

 .التغذية لسوء املعرضني والسكان القومي الفقر خط حتت السكان نسبة -

 :ييل فيما البيئية املؤشرات أهم تتمثل :البيئية المؤشرات   . ج

 .الصحراوي الزحف أو التصحر -

 .والبحرية الطبيعية احملميات -

  .والنباتات والثدييات الطيور أجناس -

  .العالقة بين التنمية الزراعية المستدامة و األمن الغذائي: نيالثا طلبالم

بصفتهما  سوف حناول توضيح العالقة بني التنمية الزراعية املستدامة  واألمن الغذائي طلبيف هذا امل       

  .وجهني من أوجه نرد واحد

 :في تحقيق األمن الغذائي المستدامة دور التنمية الزراعية: أوال

 يف الفعال ولدوره األخرى القطاعات بباقي الرتباطاته االقتصاد يف األساس حجر الفالحي القطاع ميثل       

 تطور امـأم عقبة يشكل بات الذي والقومي الغذائي األمن حتقيق مث ومن اعية،ـــــواالجتم االقتصادية التنمية حتقيق

األمن الغذائي يف معظم دول العـامل، حيـث يـتم  تعترب الزراعة مصدر أساسي من مصادر إذ وتقدمها، الشعوب

هذا باإلضافة . عليها يف توفري االحتياجات األساسية للسكان من األغذية واملنتجات احليوانية والبحرية ادــاالعتم

وتتفاوت  .تسهم به الزراعة والثروة النباتية من حتسني وجتميل مكونات البيئة املعيـشية للمـدن واألحياء الـسكنية ملا

  .اليت تتحقق منها والعوائـد هذه األمهية من بلد إىل آخر طبقا العتبارات كثرية منها حجم الزراعة فـي الدولـة،

   هذا على واإلبقاء واملستقبلية احلاضرة األجيال لصاحل اإلنسانية الرغبات إشباع من معني مستوى بلوغ    

 يف تأمل )أو املستدامة( املستدمية والزراعة .الطويل املدى على ما نظام دميومة االستدامة طابع يعكس وتعريفا،

 والتجمعات الفرد حياة البيئة وعلى على واحملافظة حتسني مع ومنتجة فعالة بصورة غذائية ومواد حماصيل جين

 أدىن إىل أخرى كيميائية ومواد استعمال األمسدة من احلد مثل نشاطات يشمل املستدامة الزراعة فمفهوم. احمللية



المستدامة الزراعية والتنمية الغذائي لألمن النظري اإلطار            :  األول الفصل  

 

39 

 

 املستدامة الزراعة كما دف .البيئة على السلبية للتأثريات ممكن قدر أكرب تقليص ضمان قصد وهذا ممكن حد

 1.احمليط محاية على السهر وأيضا الشغل ملناصب بتوفريها للسكان املعيشية الظروف حتسني إىل أيضا

 كل يف هو املبتغى واهلدف .والثقافات حمليطا وحسب احمللية، التباينات حسب طبعا املقاربة هذه ختتلف      

 النمو وترية تسارع وأمام .أمثل إنتاجي مردود حتقيق أفضلية مع البيئية الظروف وحتسني احملافظة األحوال

 وبسرعة التوجه على يعمل أن العامل على إذن ينبغي فإنه واملاء، األرض موارد تناقص وسرعة هذه الدميوغرايف

 الطبيعية املوارد من املال رأس بلوغ لضمان املقاربة هذه وجتتهد .املستدام الريفي القروي نمووال الزراعة لصاحل

 .واملستقبلية احلاضرة األجيال كافة بني عادلة بصورة عليه واحلصول والبشرية

 على اءاإلبق ذلك يف مراعية الغذائي بأمنهم وذلك األفراد حقوق إشباع رهان مواجهة الزراعة على ينبغي       

 مصادر على واحلفاظ التسيري أو اإلدارة إال هي ما املستدامة التنمية ماأو  .الطويل املدى يف الطبيعية املوارد إنتاجية

 التنمية وتكون .حتسينه أو املستوى على تساعد بطريقة واملؤسساتية التكنولوجية التحوالت وتوجيه الطبيعية، املوارد

 اجلينية واملوارد واملاء األرض على احملافظة عن عبارة (البحري والصيد والغابات، الزراعة، قطاعات يف املستدمية

 احليوي االقتصاد على والعمل املالئمة التقنيات باستعمال البيئة على واحملافظة (البيولوجي التنوع) واحليوان للنبات

 .)اجتماعيا واملقبول

 املدى على الغذائي اإلنتاج حتسني إسرتاتيجية وإعداد زراعة،وال الريفية التنمية ترقية يفضل من هناك أن كما     

. جيدا تسيريا الطبيعية املوارد ولتسيري للحفاظ ضمانا الرتقية هذه تكون ومنه. الغذائي األمن ضمان ومنه الطويل

 صاديةواقت اجتماعيا مقبولة تنمية وحتقيق واملستقبلية احلاضرة األجيال حاجات إشباع هي هذا كل من والغاية

 .بالبيئة تضر وال التقنيات من واخلاص املالئم ذلك يف مستعملني حيويا

 يف املتوخاة األهداف وتنحصر 1989 سنة والتغذية للزراعة العاملية املنظمة طرف من التعريف هذا اعتمد وقد  

 الذي للحيوان الصحة توفري على ويعمل البيئة حيرتم زراعي قطاع يف وكذا الغذائي واألمن النوعية ويف الشفافية،

 لتغذية املخصصة للمواد ومستدام صحي وغذائي زراعي قطاع تأمني يف يكمن واهلدف .به عالقة لغذائنا يكون

 .املستقبل يف اإلنسان

 كما .املستهلك على توزيعها إىل وصوال األويل اإلنتاج من اابتداء الغذائي اإلنتاج مستويات كافة تغطي وهي   

 بالتغذية، الصلة ذات لموادل العلمي والتقييم الغذائي الطابور داخل املخاطر تقييم عاتقه على ائيالغذ األمن يأخذ

                                                           

1
 .27، ص  08/ 2010، الباحث ، جملةجزائرال في الغذائية الفجوة وتقدير نمذجة محاولة أمحد، عامر عامر 
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 الدخيلة أو الكيميائية املواد استعمال من احلد أو وخلوه النبات صحة كانت أو احليوان ورفاهية صحة أكانت

  .نوعيته لتحسني

 :المستدام من الغذائيالعالقة بين التنمية الزراعية المستدامة واأل: ثانيا

 املوارد وصيانة إدارة" بأا املستدامة للزراعة والزراعة األغذية قدمته منظمة الذي املفهوم وحسب سبق مما       

 الزراعة فإن وبالتايل واملستقبلية، احلالية اإلنسانية واملتطلبات والتقنيات تضمن املؤسسات حبيث األساسية الطبيعية

 كما النباتية الوراثية واملوارد واملياه األرض  موارد صيانة يعمل على أن جيب الذي الزراعي لوباألس هي املستدامة

 اليت الزراعة هي املستدامة الزراعة أن القول نستطيع كما اتمع، طرف من واقتصاديا تقنيا مقبوال نيكو  أن جيب

 اإلنتاج بني التوازن وحتقيق الطبيعية، واردمل والرشيد احلكيم االستخدام خالل من وكايف صحي غذاء إنتاج تسعى

 االيكولوجية الناحية من سليمة تكون عندما باالستدامة الزراعة تتسم أي الطبيعية، املوارد على واحملافظة الزراعي

 تكون وأن الثقافية، الناحية من ومناسبة االجتماعية الناحية من وعادلة االقتصادية الناحية من للتطبيق وقابلة

 ال تشمل متعددة قطاعات تعزيز يف حبكم دورها املستدامة الزراعة وتعاجل شامل، علمي ج على تعتمد سانيةإن

 املكثفة الزراعة نظام لعدم قدرة نتيجة جاءت فهي البيولوجي، والتنوع والصحة والطاقة املياه بل فحسب الزراعة

 السليم، الغذاء من الناس باحتياجات الوفاء ويف العالية املعدالت بنفس الزراعي اإلنتاج يف االستمرار على

 إىل أدى مما وبيئياً، ماديا واملكلف املكثف الزراعي النظام هذا متطلبات توفري يف االستمرار صعوبة إىل باإلضافة

 الغذاء على احلصول أحقية يف واملستقبلية احلالية األجيال مبتطلبات الوفاء يكفل متوازن زراعي نظام يف التفكري

  .مستدامة بصفة واملنتجة املصانة الطبيعية واملوارد النقية والبيئة الصحي

 الزراعية للتنمية اإلسرتاتيجية املكونات أحد بأنه يعين املستدام الذي الغذائي األمن مفهوم حسبأنه و  كما      

 من العديد على طويين والذي املستدامة، واالجتماعية االقتصادية التنمية خطة ضمن والواردة املستدامة،

 االستخدام خالل من األساسية الغذائية السلع إنتاجية زيادة شأا من اليت واملشروعات والربامج السياسات

 وانتهاء املنتج من ابتداء الغذائية السلع لكل والتلف الفقد صور كل على والقضاء املتاحة احمللية للموارد األمثل

 السلع لتلك التجاري التبادل شروط وحتسني الغذائية، السلع لكل كافة رهصو  يف االستهالك وترشيد باملستهلك

 مبختلف التلوث ومنع البيئي، التوازن على احملافظة مع استرياداً، أو تصديرا أكانت سواء إنتاجيا، ومستلزمات

 بذلك تهدفامس اخلارجية، التبعية وتقليص االستقاللية من ممكن قدر حتقيق أكرب ظل يف وذلك وأشكاله، صوره

 موافقة وبأسعار تواجده مناطق خمتلف يف السكان موع كافية ونوعية بكميات الغذائية السلع هذه توفري
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 استدامة :أساسية عناصر ثالثة توفري حتقيقه ضمان يتطلب والذي ،"ومستدمية مستمرة بصورة دخويل ملستويات

 1.املناسبة سكانيةال والزيادة احليوي، التنوع استدامة الطبيعية، املوارد

 ال إذ عضوية، عالقة املستدام هي واألمن الغذائي  املستدامة الزراعية بني التنمية أن العالقة القول ميكن       

 اليت الزراعة هي املستدامة فالزراعة مستدامة، زراعية تنمية على االعتماد دون مستدام غذائي أمن حتقيق ميكن

 على واحلفاظ والئقة، مستدامة عمل فرص وتوفري الغذاء، من واملستقبلية احلالية الاألجي احتياجات تلبية بإمكاا

 لنقص التعرض من واحلد ممكنا، ذلك يكون حيثما وتعزيزها الطبيعية املوارد لقاعدة والتجديدية اإلنتاجية القدرات

 الذي اإليكولوجي اجلانب ىعل للحفاظ املتطورة التكنولوجية واستخدام الذات، على االعتماد وتعزيز األغذية

  .الغذائي األمن الستدامة الداعمة األسس أهم من يعترب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

   . 37-36 ،صص ، مرجع سابقأمينة بن خزناجي،  1
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    :خالصـة الفصل 

إن توفري الغذاء األساسي وبسعر متناول مطلب وحق لكل البشر، كما أن التحديات اليت تقف عائًقا أمام        

حد للتغلب على مجيع الصعاب اليت حتول دون وفرة وفرة الغذاء وسهولة احلصول عليه حتتم على اإلنسانية أن تتو 

املرحلة املتقدمة من التحضر والتقدم  فال يعقل أن تبلغ اإلنسانية هذه. الغذاء، واليت دد اجلميع وبال استثناء

القوانني يقل عدد كما ال يعقل أن . يف العامل ينتشر بشكل مذهل ورهيبالعلمي، وعدد الذين يعانون ااعات 

متقدمة من التشريع ووضع تصل اإلنسانية إىل مرحلة ، يف حني واد الغذائية األساسيةمة الستخدامات املاملنظ

 .والقوانني املنظمة حلياة اإلنساناألطر 

 ظل يف ومستدمية شاملة اجتماعية اقتصادية تنمية لتحقيق مهم تعترب التنمية الزراعية املستدامة عنصر      

 بعض أدت أنه إال .مستدام غذائي أمن لتحقيق الضرورية األسس من يعترب ما وهذا البيئة، على احلفاظ

 يف أساسًيا دورا البيئة؛ وإاك املوارد تدهور التحضر، وزيادة السكاين كالتزايد الداخلية التقليدية العوامل

  النامية، الدول يف الغذائي العجز وزيادة الغذائي األمن اختالل

وبالتايل حتقيق األمن الغذائي بل وأكثر من  املائية عامال رئيسيا يف تطوير التنمية الزراعية وباعتبار املوارد       

ذلك فإن املاء يدخل يف الغذاء من عدة نواحي عدا الزراعة ككونه مشروب احلياة إن صح القول باإلضافة إىل أنه 

، فإننا سنتطرق يف الفصل ...بيعية منها يدخل يف خطوات الصناعة الغذائية ويف تنظيف املواد الغذائية خاصة الط

  .يــــذائــــة واألمن الغــــبالزراع اائية وعالقتهــــاملوايل إىل املوارد امل

     

 



 

 

 

  

  :الفصل الثاني

دور الموارد المائية في تحقيق   
المستدامة  التنمية الزراعية  

  واألمن الغذائي

  

 



الغذائي واألمن المستدامة الزراعية التنمية تحقيق في المائية الموارد دور: الثاني لالفص  

 

44 

 

  :تمهـيد

، وكذا الشكوك املتزايدة أكثر  2008 إن األزمة الغذائية وارتفاع األسعار الزراعية العاملية املسجلة منذ       
فيما يتعلق بتوفر مصادر املياه جعلت مسألة املاء الزراعي تدفع باملهتمني . فأكثر واملرتبطة خصوصا بالتغري اجلوي

مع تزايد النمو السكاين وبالتايل تزايد األفواه طعام شعب العامل خاصة وذوي القرار إىل رفع التحدي من أجل إ
  .الطالية للطعام

 املياه إىل احلاجة وتزداد .على اعتبار املوارد املائية عامال حامسا من أجل الزراعة ومن أجل حتقيق الغذاءو         
 املستوى وارتفاع والتكنولوجي، احلضاري التقدم بفعل املياه طلب على املستمر للتزايد نتيجة يوم، بعد يوما

  .متزايد مائي استهالك إىل ريــيش هذا وكل السكان، لتعداد الطبيعي والتزايد الزراعية، املساحات ادةـوزي املعيشي،
  .بدور املوارد املائية يف حتقيق التنمية الزراعية وعالقة األمن املائي باألمن الغذائي االهتمامأدى إىل تزايد مما 
وعليه سوف حناول التطرق يف هذا الفصل إىل عالقة املوارد املائية بالتنمية الزراعية املستدامة وكذا األمن        

  :وقسمنا هذا الفصل إىل املباحث التالية. حماولني إلقاء نظرة على استخدام املوارد املائية يف الزراعة العربية الغذائي
  .د المائية في العالمقراءة في وضعية الموار : املبحث األول
  .عالقة الموارد المائية بالتنمية الزراعية المستدامة واألمن الغذائي: املبحث الثاين

  .في العالم العربي واألمن الغذائي دور الموارد المائية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة: املبحث الثالث
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  .مائية في العالمقراءة في وضعية الموارد ال :المبحث األول
 الكائنات ورقي ومناء بقاء سر وهو احلياة أساس فهو احلياة، وجدت املاء وجد فأينما احلياة عصب يعد املاء       

على حد قول . االسرتاتيجيات خمططي تفكري أولويات تأخذ اليت املواضيع أهم من املياه موضوع أصبح وقد احلية
 جوهانزبورغ املستدامة للتنمية العاملية للقمة االفتتاح مقدمة يف '' مانديال لسونني'' الرئيس السابق جلنوب إفريقيا 

 امليادين يف للمياه أساسي دور هناك أنه هو ، سياسي قائد بصفيت تعلمته ما كل خالل من'' :  2002
 عنصر ا حيظى اليت البالغة األمهية يربزأين  ''ملالعا وهلذا القارة هلاته لدولتنا، واالقتصادية السياسية االجتماعية،

 عن شاملة نظرة إعطاء خالل من وذلك الثمني املورد هذا على أكثر التعرف املبحث هذا يف سنحاول ، املياه
 عليها، تتواجد اليت توزعها،احلاالت كيفية األرض، سطح على تواجدها كميات حيث من العامل يف املياه

 . واستخداماا مصادرها

 . العالم في وارد المائيةالم صائص تواجدخ : األول المطلب

 وتقسيمها توزعها تواجدها، كيفية حيث من العامل يف املائية للموارد شامل بعرض سنقوم املطلب هذا يف       
 . األرضية الكرة كامل عرب

         العالم في المائية للموارد الجغرافي التقسيم تباين  : أوال
 بالرغم وذلك األرضية، الكرة على وجوده تاريخ وهو سنة ماليري 3 منذ يتغري مل هللميا الكلي احلجم إن       

 األرض مياه ايلـإمج من %97.5 1.الشمسية األشعة طاقة تأثري حتت الفيزيائية حالته على تطرأ اليت التغريات من
 اجلنويب القطبني يف معظمها واجدتت واليت العذبة املياه نسبة هي  %2.5 متثل واليت املتبقية النسبة. ماحلة مياه هي

 ال )اجلوفية واملياه األودية مياه( إليها  الوصول يسهل اليت و العذبة املائية املوارد .جليد شكل على والشمايل
 أقل هي سنويا منها املتجددة والكمية العذبة، للمياه العاملي اإلمجايل املخزون من %0.7 نسبة سوى تشكل
 40000 من أكثر يشكل العذبة املياه من اإلمجايل هذا أن أي .%0.02 نسبة وزتتجا ال حبيث منها نسبة
 النظام ومحاية اإلنسان حاجيات لتغطية كافية املفروض من كمية وهي سنة،/ساكن³/م 6500 أي ³كلم

 على سلبا يؤثر مناخي تلوث من العامل يشهده ما مع خاصة لالخنفاض مرشحة  النسبة هاته أن إال 2.املناخي
 إىل  2000 سنة نسمة ماليري 6 من ارتفع الذي السريع الدميغرايف النمو إىل إضافة الطبيعية، املوارد اتهه

                                                           
1
 Julien Morel, Les ressources en eau sur Terre, Origine, utilisation et perspectives dans le contexte du changement 

climatique, Un tour d’horizon de la littérature, LABORATOIRE D’ECONOMIE DE LA PRODUCTIONET DE 
L’INTEGRATION INTERNATIONALE, UMR 5252 CNRS – UPMF, France, Mars 2007, P4. 
2 2DAVID BLANCHON, De L’eau pour tous ? Atlas mondial de l’eau, Editions autrement, Paris, France,2009, P7. 
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 سنة مليار 7.9 من يقدر حمتمل ارتفاع

 املعاجلة بعد إال لالستهالك صاحلة وغري
ال  فهي استخدامها املتاح العذبة املياه أما

مياه % 30.8ار، أودية وأ% 0.3وتنقسم املياه العذبة إىل 
الغالبة هي عبارة عن مياه جوفية مرتسبة يف األعماق منها السهل التجدد ومنها الذي ال 
نسب كل من املياه العذبة و املياه املاحلة إىل إمجايل املياه على 

  .فيشري إىل أشكال تواجد املياه العذبة يف العامل

 
 source : DAVID BLANCHON, 
autrement, paris, France, 2009, p7  

1 JEAN BENOIT LEBLANC, L’eau la prochaine grande crise ? , LA VIGIE, NATCANN, CANADA,JUIN 2007, P 3.
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ارتفاع املتحدة إىل األمم منظمة وتتنبأ ، 2006 فيفري 
  . 1. 2050سنة نسمة 
وغري ماحلة ياههي م األرضية الكرة سطح مياه من  97%

أما القطبني، يف جليد شكل على توجد املياه من %2
وتنقسم املياه العذبة إىل  .األرضية الكرة تغطي اليت املياه

الغالبة هي عبارة عن مياه جوفية مرتسبة يف األعماق منها السهل التجدد ومنها الذي ال % 
نسب كل من املياه العذبة و املياه املاحلة إىل إمجايل املياه على  ينب يف جزء منه الشكل املوايل

فيشري إىل أشكال تواجد املياه العذبة يف العامل اآلخراجلزء أما . 
  . تقسيم الموارد المائية في العالم): 

    
: DAVID BLANCHON, de l’eau pour tous ?, Atlas mondial de l’eau, editions 

autrement, paris, France, 2009, p7 . 

  : يلمل على النحو املواتوزع مياه العا وبشكل أكثر تفصيال

                                         
JEAN BENOIT LEBLANC, L’eau la prochaine grande crise ? , LA VIGIE, NATCANN, CANADA,JUIN 2007, P 3.

3%

97%

:الموارد المائية في العالم
الموارد المائية العذبة في العالم

الجليد الدائم

المياه الجوفية

األودية واألنهار

دور: الثاني لالفص  

 يف نسمة مليار6.5
 مليار 9إىل 2025

97 حوايل نإ       
2%و الثمن، الباهظة
املياه من 1% تتعدى

% 69جليدية دائمة و
الشكل املوايلو  .ميكن أن يتجدد

. سطح الكرة األرضية
): 01(الشكل رقم 

Atlas mondial de l’eau, editions 

وبشكل أكثر تفصيال
  

  

 

 

  

  

                                                          
JEAN BENOIT LEBLANC, L’eau la prochaine grande crise ? , LA VIGIE, NATCANN, CANADA,JUIN 2007, P 3. 

الموارد المائية في العالم

مياه عذبة 

مياه ماحلة
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  .توزيع مياه العالم): 02( رقم جدولال
  من المجموع %  3م 1012الحجم   الموقع

  0.009  125  بحيرات المياه العذبة
  0.008  104  البحيرات المالحة وااالبحيرات الداخلية

  0.0001  125  )متوسط الحجم الجاري(األنهار
  0.005  67  رطوبة التربة
  0.61  8350  ) م 4000فوق  عمق  ( يةالمياه الجوف

  2.14  29200  الجليد
  0.001  13  بخار الماء
  97.2  1320000  المحيطات
  100  1360000  المجموع

     398..،ص2006، لبنان،1.،ط2املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، الدار العربية للعلوم ناشرون،جملد  :المصدر

 إىل تتعداه بل األرضية الكرة على املتوفرة املياه حجم يف رئيسي بشكل تنحصر ال ملياها لكن مشكلة       
 كائن مليار من أكثر حاليا يوجد حيث واجتماعيا، جغرافيا املياه هذه تقسيم يف والعدالة التساوي عدم مشكلة
 1.العذبة املياه على احلصول ميكنه ال األرض سطح على بشري

  األرضيةلمتساوي للموارد المائية في الكرة التقسيم غير ا: انيثا

 ³ كلم مليون 1400% ب تقدر املائية املوارد من هائلة كمية على حتتوي األرضية الكرة أن من بالرغم      
 املناطق خمتلف على وعادل متساوي بشكل تتوزع ال املوارد هذه أن جند أننا إال ،2عذبة مياه %2.5 منها

 والنمو املائية املوارد من لالحتياجات اجلغرايف التقسيم أن األحيان من كثري يف جند يثح العامل، يف اجلغرافية
 العذبة للمياه متساوي الغري التقسيم يوضح املوايل والشكل .املائية للموارد اجلغرايف والتقسيم يتوافق ال غرايفو الدمي
  األرضية الكرة يف
  
  

  

  

  

  

                                                           
1
 RQY HAMMOND, Le monde en 2030, Editions Yago, Espagne,2008, P18. 

2
  .20 ص ، 2004 مصر، رة،هالقا ،نياألم دار ،العربي الوطن في اهيالم أزمة ، وآخرون رشدي ديسع 
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  .العالم في العذبة للمياه متساويلا غير التقسيم ): 02(رقم  الشكل

 
Source : Antoine Rerolle ,Quelle gestion de l’eau pour les pays duSud ?- NOTE À 
L’ATTENTION DU GROUPE DE PILOTAGE DE CAMPUS PLEIN SUD-, Septembre 
2010,p7. 

 ،املتجددة املائية مواردلل العاملية االحتياطات من% 60 حوايل على تسيطر العامل يف دول 9 هناك        
 مليار 2838اندونيسيا ،السنة/ ³مليارم  4060روسيا السنة،/³م مليار 5418الربازيل :من كل يف واملتمثلة

  2460األمريكية املتحدة الواليات ،السنة /³م مليار  2740كندا السنة،/³م مليار 2812  الصني ،السنة /³م
 يف ،السنة/³م مليار1260 اهلند السنة/³م مليار1746 البريو ،السنة/³م مليار 2133 كولومبيا ،السنة/³م مليار
 تدين إىل أدى الذي الشيء املائية، املوارد من حادة ندرة من تعاين العامل يف دولة 100 من أكثر توجد حني

 العالند وحتدي عامل إىل اجلنوب يف املوارد هاته وحتول الشمال يف املائية املوارد من االحتياطات مستوى
 . 1احلروب
  سنة املائية املوارد من سنة/³كلم 50حوايل لكانمت وسويسرا اسبانيا من كل أن جند املثال سبيل فعلى       

 يف لكن والتغذية للفالحة املتحدة األمم منظمة ا قامت تقديرات حسب وذلك لالستعمال القابلة  2003،2
 ب املتوسط يف تقدر املياه من كمية على سوى لونحيص ال اسباين مليون 42 حوايل أن جند الوقت نفس

                                                           
1
 Dominique Bourg et Gilles-Laurent Rayssac, Le Développement Durable maintenant ou jamais, Découvertes 

Gallimard, France, 2008, P80. 
2 Review of World Water Resources by Country.ftp://ftp.fao.org/agl/aglw/wr23e.pdf. 
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 أن بذلك لنجد ، السويسريني من مليون 7,5 ـل بالنسبة فرد /سنة /³م 7500 مقابل فرد /سنة/³م2800
 دول خمتلف بني املائية املوارد تقسيم ناحية من احلاصل االختالف يف أيضا أساسي دور له الدميغرايف العامل

 .1 العامل ومناطق
 المائية الموارد ندرة :اثالث

تعرف املوارد الطبيعية املتجددة بأا املوارد اليت ال يفىن و  تصنف املوارد املائية ضمن املوارد الطبيعية املتجددة،       
رصيدها مبجرد استخدامها ولكن هذا الرصيد ميكن االنتفاع به ملرات متعددة طاملا مل يتعرض لسوء االستخدام مما 

هور إنتاجيته وتشمل املوارد الطبيعية املتجددة األرض الزراعية ومصادر املياه، والغابات واملراعي يؤدي إىل تد
 تشري ،املائية املوارد من املتزايدة اإلنسان حاجيات و االستعماالت حجم إىل بالنظرو  2.ومصايد األمساك

 زمنية فرتة يف العاملي املستوى على  %50 بنسبة ارتفع قد املياه استهالك أن الدويل البنك عن صادرة إحصائيات
 هذه ندرة فان لذلك .العامل بلدان من كثري يف كافية غري العذبة املائية املوارد كمية أن جند سنة،30  تتعدى ال

 يف الندرة هاته ولقياس .البيولوجي للتنوع بالنسبة وحىت البشري للكائن بالنسبة حقيقيا مشكال يشكل قد املوارد
بـ  سنويا املائية املوارد من الفرد حصة وهو امليدان هذا يف استعماال األكثر املؤشر إىل نلجئ ما عادة ائيةامل املوارد

 حلجم خمتلفة قدرات يقيس حيث الفرد،/السنة/³مليون م1 إىل يصل حلجم يستعمل املؤشر هذا .الفرد/سنة/³م
الفرد /سنة/³م1700 مابني لوضعيةا .العامل شعوب أفراد خمتلف عليها حيصل اليت املائية املوارد

 حالة وجود عن تعرب الفرد /سنة/³م1700و الفرد/سنة/³م1000 مابني الوضعيةالفرد تعرب عن /سنة/³م2500و
 ما حالة يف الدولة تصنفالفرد /سنة/³م1000الفرد و/سنة/³م500 مابني الوضعية يف أما املائي الضعف من

 من أقل حالةأما  الندرة مستوى إىل وصلت قد تكون الدولة فإن ردالف/سنة/³م 500 يف و املائي بالقلق يعرف
 .املائية املوارد من احلقيقية الندرة مرحلة إىل الدولة دخول عن احلالة هذه يف نتحدث فإننا فرد/سنة/³م500
 .األفراد من مليار 3.1 من وأكثر والصني اهلند بينها من املائي الضعف من حالة العامل يف دولة 55 تسجل
 تقرير يشري( العامل يشهده الذي الكبري غرايفو الدمي النمو وبسبب عدد أن 2004 سنة  فانه ذلك إىل إضافة
 السكان عدد يف زيادة مرات 3 أي العشرين، القرن خالل مرات 3 ب تضاعف قد األرض سكان العاملي للبنك

 املكثف واالستغالل )النظرية الناحية من قلاأل على املائية املوارد ضمان إىل احلاجة يف مرات 3 ب زيادة يفسر ما

                                                           
1
 شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة مذكرة، -حالة الجزائر -حوكمة المياه كخيار استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامةعدالن صدراتي،  

  .4ص ، 2013-2012، -سطيف – عباس فرحات جامعة التسيري، وعلوم والعلوم التجارية االقتصادية العلوم كلية الدكتوراه، مدرسة املاجستري،

 
2
  .77، ص.2007، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، بدون طبعة، اقتصاديات موارد البيئة ف، هشام حممد عمارة،إميان عطية ناص 



الغذائي واألمن المستدامة الزراعية التنمية تحقيق في المائية الموارد دور: الثاني لالفص  

 

50 

 

 2025 سنة حبلول املائي القلق وضعية يف تصنيفها ميكن دولة 60 حوايل هناك أن جند فإننا اجلوفية املائية للموارد
  2025.1 سنة ببلوغ العامل أفراد من ماليري 4 من وأكثر

  المائية الموارد واستخدامات مصادر :الثانيالمطلب 

صادر املوارد املائية تتسم بالتنوع فإن الطلب على استخدام هاته املوارد يتعدد، وهذا ما سنوضحه يف كما أن م
  هذا املطلب

 مصادر الموارد المائية: أوال

 يف االقتصاد عن احلديث مع الدرجة نفس يف يندرج ال املائية املوارد استعمال يف االقتصاد عن احلديث إن       
 واليت الباطنية .اجلوفية املياه ماعدا باستمرار متجدد مورد انه باعتبار ، مثال كالبرتول الناضبة يةالطبيع املوارد باقي
 ال أا إال كليا الناضبة الطبيعية املوارد ضمن تصنف ال املائية املوارد أن رغم الناضبة الطبيعية املوارد من تعترب

 منها جزءا اعترب حيث احلديث، العلم أثبته ما وهذا ا،كلي املتجددة الطبيعية املوارد قائمة ضمن أيضا تصنف
 .للتجدد قابل غري و ناضب أخر وجزءا باستمرار متجددا

 المائية للموارد التقليدية المصادر .1

 اجتاه يف يصب النهاية يف لكنه املختصني خمتلف بني العذبة للمياه التقليدية املصادر تصنيف خيتلف       
 2 :إىل يصنفها من فهناك واحد،

  .البحريات وبعض أار صورة يف موجودة سطحية مياه مصادر - 
 .وعميقة ضحلة بارآ صورة يف موجودة جوفية مصادر - 
 :املياه جمال يف العاملني عليه يعتمد أخر تصنيف جند ذلك مقابل يف 
 .األمطار - 
 .اجلريان ومسيةامل الوديان وموارد اجلريان الدائمة األار موارد وتشمل السطحية، املياه - 
 من كثري يف جند حيث ) متجددة غري جوفية مائية وموارد متجددة جوفية مائية موارد (وتشمل اجلوفية، املياه - 

  .3اجلوفية املياه على منه كبري جزء يف يعتمد السكان متوين أن العامل مناطق

                                                           
1 Jean JOUZEL, Partager l’eau les enjeux de demain , Edition TECHNIP , Paris, France, 2006 , PP,23,24. 

  .114 ص ، 2007 مصر، اإلسكندرية، ة،ياجلامع الدار ،ةيالمائ الموارد اتياقتصاد هللا، نعمة رمضان أمحد  2
3
 Michel Bassand, Thai Thi Ngoc Du, Joseph Tarradellas, Antonio Cunha, Jean-Claude Bolay, Etropolisation, Crise 

Ecologique et Développement Durable, L’eau et l'habitat précaire à Ho Chi Minh-Ville, Vietnam, SCIENCE, 
TECHNIQUE, SOCIETE, France, 2000, P 145. 
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 احملرك قـطري عن ار،ـواإلمط التجمع التبخر، طةبواس تتم املائية للموارد واملستمرة اخلارجية الطبيعية الدورة       
 تتساقط اليت السنوية ارـاألمط مياه من فقط تأيت املتجددة املائية فاملوارد .الشمسية األشعة يف واملتمثل هلا الرئيسي

. األمطار تساقط معدل من سنة/مم 720 يعادل ما وهو سنة/ ³كلم 119000 حبوايل واملقدرة ،القارات على
 : 1األمطار من املتساقطة الكمية هاته تقسيم معدل يلي وفيما

o 74000 الكمية النباتات هذه إفرازات طريق عن وخاصة املباشر التبخر بواسطة اجلو، يف تذهب سنة/ ³كلم 
 أخرى جهة عمل من استمرار على وحتافظ جهة، من (حاليا سنة/ ³كلم 5000 املطرية الزراعات تغذي

 البحار جليد يف تتشكل سنة/ ³كلم 2500، تنفذ واليت ، اجلليدية القطبية القمم من اآلتية املناخية األنظمة
  .البحار احمليطي يف العام السري عملية يف وتساهم

o 42500 ما  منها سنة/ ³كلم 32500 حوايل فهناك القارات، على التساقطات إمجايل متثل سنة/ ³كلم
 ببناء ااري املائية هذه من االستفادة ميكن حيث( األمطار طاقـتس عند املياه جماري و األودية يف مباشرة يصب

 فتنفذ سنة/ ³كلم 10000متثل واليت املتبقية الكمية أما )املختلفة املناخية األنظمة منها تستفيد كما السدود،
 كل يف املائية داملوار  ا تستقر اليت ناحية املدة من أما .اجلوفية باملياه يعرف ما وتشكل جبوفها لتستقر األرض يف

 الكائنات يف املتواجدة املياه يف ونصف أسبوع إىل أسبوع حوايل من متتد فهي املائية الدورة مراحل من خزان
 خمتلف يف املدة هذه يوضح األيت والشكل ، اجلوفية املياه خيص سنة فيما 10000 إىل لتصل اجلو، ومياه احلية

 : لعذبةا املائية فيها املوارد ختزن اليت األماكن
  المائية للموارد التقليدية غير المصادر .2

 لتلبية اإلنسان طرف من كان سواءا عليها املستمر الطلب وزيادة العذبة، منها وخاصة املائية املوارد شح إن       
 دفع األخرى، احلية الكائنات باقي طرف من كان ما أو منها، واالجتماعية االقتصادية احلياة حاجيات خمتلف

 عامل ساعد وقد .املائية املوارد من املتزايدة االحتياجات هاته لتلبية جديدة إضافية مائية موارد عن البحث إىل
 مياه حتلية : جند املائية للموارد تقليدية الغري املصادر هاته أمثلة ومن ، اجلانب هذا يف كبري بشكل التكنولوجيا

 .وغريها الصحي الصرف مياه استعمال إعادة البحر،
 :البحر مياه تحلية   .أ 

 إىل إما وحتويلها واحمليطات البحر مباه يف املوجودة األمالح نسبة إزالة أا على املياه حتليت بتقنية يقصد       
 الزراعية املساحات وري لسقي واستخدامها الزائدة امللوحة نسبة من والتخفيض اإلقالل وإما للشرب، صاحلة مياه

                                                           
1
  .7-6ص ص، مرجع سابق، عدالن صدراتي،   
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 االستعماالت من هذه استعمال كل يف املستخدمة املياه مواصفات وختتلف 1.ختلفةامل الصناعية العمليات يف أو
 2 .وآمنا صاحلا االستخدام يكون حىت ا املسموح امللوحة نسبة حيث من

                                                                                                       :الصحي الصرف مياه استعمال إعادة    .ب 
 ما أو املستعملة املياه كميات يف زيادة إىل األحيان غالب يف تؤدي املائية املوارد استخدام يف زيادة كلإن         
 الصرف مياه معاجلة من الغرض إن. استعماالا باختالف مصادرها ختتلف واليت الصحي الصرف مبياه يعرف

 ومن، صغرية بأحجام تكون و حمكمة ظروف حتت املياه لتلك حتدث اليت الطبيعية العمليات يعسر ت هو الصحي
 فإعادة. 3والبيئة العامة الصحة على تأثريها هو املياه تلك معاجلة طرق تطوير إىل تدعو اليت اهلامة األسباب بني

 مزايا ةعد إىل ذلك يتعدى أصبح بل فقط تنافسي اقتصادي خيار يعد مل الصحي الصرف مياه رسكلةو  استعمال
 :4منها نذكر وصحية وبيئية اجتماعية

 .جديدة مائية موارد إضافة خالل من املياه ندرة مشاكل مواجهة •
 .البحر يف امللقاة تلك خاصة البيئة، يف املستعملة املياه طرح وتكاليف كمية خفض •
 ....). جوفية مياه أبار، أار،أودية،(الطبيعية  املياه نوعية على احلفاظ •
  .الفالحي اإلنتاج مستوى رفع إضافية، شغل مناصب كخلق اقتصادية،السوسيو  نشطةاأل حتسني •
 .املستدامة التنمية تعزيز وكذا السياحي القطاع دعم •
 .والنباتية احليوانية :الربية احلياة على احملافظة •
   األخرى التقليدية غير المصادر .3

 من أخرى أصنافا هناك أن جند الصحي، الصرف مياه استعمال وإعادة البحر مياه حتليت تقنية جانب إىل       
 املتطورة والتقنيات التكنولوجيا إىل نسبة مكلفة جد أغلبها يف وهي املائية للموارد التقليدية غري املصادر بني

 :منها نذكر فيها، املستعملة
 ملختلف يوميال االستهالك باحتياجات تفي العذبة املياه من كميات توفري هو: االستراتيجي التخزين  .أ 

 حالة يف وهذا الطبيعية، األوضاع الستعادة تكفي ملدة الطارئة الظروف حتت توزيعها يتم حيث، القطاعات

                                                           
  . 20،ص 2000 مصر، رة،هالقا ة،يمياألكاد مكتبة ،اهيالم إعذاب حسن، ليخل نيالد عصام1
  .63ص ، 1998ليأفر  ، 28 ددالع ت،يالكو  ا،يوالتكنولوج العلوم جملة ،العكسي بالتناضخ ةيالتحل اتيتكنولوج ،ديا عبد يحي2
  .20ص ، 2005 نوفمرب ، 130 العدد ت،يالكو  ة،يالتكنولوج العلوم جملة ،العامة والصحة ئةيالب على والحفاظ الصحي الصرف اهيم معالجة الشمربي، سعود 3

4 THOMAS, Jean-Sébastien et SOYEUX Emmanuel. Recyclage des eaux usées a des fins d irrigation, colloque : Irrigation 
et développement durable, Académie d’agriculture de France, 19 Mai 2005. 
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 كميات نسبة ترتاوح فمثال .اإلنسان صنع من عبث حصول أو طبيعية كوارث إىل اهليدروليكية املنشأة تعرض
 1 .السنوي تهالكاالس من 55% إىل 24% من أ.م.و.ال يف االسرتاتيجي التخزين

      اجلبال مواقع لتحديد العمودية والطائرات الصناعية األقمار على االعتماد يتم حيث : الجليدية الجبال  .ب 
 مثل وزن ويبلغ م 270 وعرضها كلم 1,65 حوايل منها الواحدة طول يكون واليت للجر املالئمة اجلليدية

 تعترب حيث املاء، من ³م مليون 100 على تويوحي ،)طن مليون100(  حوايل كلغ مليار90  اجلبل هذا
 2.العذبة املياه من السنوية حاجتها من  10 بنسبة أجنلس لوس مثل مدينة سكان لتزويد .كافية كمية

 العملية وحىت النظرية الناحية من أصبح واليت األمطار، ملياه اصطناعية عملية عن عبارة وهي :الغيوم زراعة   .ج 
 واليت الطبيعية املتغريات من جمموعة على تعتمد أا إىل إضافة التكاليف باهظة دتع أا إال استمطارها،

 3:يلي فيما نلخصها فيها مرغوب غري ار آثا هلا أن كما ، متاما فيها التحكم اآلن حىت يصعب

 .والنبات واحليوان اإلنسان على سلبية أثارا فيها املستعملة املواد ترتك  •
  عن منطقة ومنعها على املطر تساقط يف يتسبب قد ألنه والثلوج، األمطار منظا توزيع يف تغريات حدوث  •

 .املاء سحب حقوق حول قانونية نزاعات عنه ينشأ قد مما األخرى،
 هذه كل من بالرغم  الربية واحلياة الرتبة يف سلبية اثأرا ترتك قد األمطار هذه بسبب فيضانات حدوث •

 االستفادة و تطويرها دف التكنولوجيات هذه على ضخمة مبالغ تصرف املتقدمة الدول أن إال السلبيات
 .جديدة مائية موارد جلب يف املستطاع قدر منها

 : المائية الموارد استخدامات :ثانيا

 ضروري عنصر املاء أن حني يف اخنفاض، يف نوعيتها أن كما تناقص يف األرضية للكرة املائية املوارد إن      
 الكميات حجم خيتلفو  .اخل... املنزيل االستعمال األراضي، سقي ، للطاقة مولد : متعددة تهواستخداما ، للحياة

 العامل، من منطقة كل يف السكان معيشة ومنط والقارات الدول باختالف ألخر قطاع من املياه من املستعملة
 من كل يف الفالحة يف ستعملامل املياه حجم أن مثال فنجد .بلد لكل والتكنولوجي االقتصادي التطور إىل إضافة
 إىل يصل حيث واملنزيل، الصناعي القطاع يف املستعمل احلجم بكثري يفوق الالتينية أمريكا أسيا، إفريقيا، قارة دول

                                                           
 ،نوفمرب ، 51 العدد ،ياوالتكنولوج العلوم جملة ، العربي والوطن تيالكو  في اهيللم جيياالسترات نيوالتخز  المائي األمن اجلواد، عبد وحممود ميهإبرا صادق 1

  .36 ص ت،يالكو  2000
2
  .9رجع سابق، صمعدالن صدراتي،  

3
 ا،يسور  دمشق، األسد، مكتبة ، )العولمة الطاقة، التصحر، ئي،يالب التلوث العذبة، اهيالم موارد ة،يالسكان المشكلة(معاصرة  ةيعالم ايقضا يب،هو صاحل  

  .60- 59 ص، ص ،2001
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 املياه نسبة تقدر الذي الكراييب إىل إضافة الالتينية أمريكا يف %71و أسيا يف %81و إفريقيا يف 86%
 من كل يف الصناعة يف املستعملة املياه نسبة أن جند بينما %72ب الوسياينا ، %68 ـب به للفالحة املخصصة

 نسبة أوروبا يف تبلغ حيث ، واملنزيل الفالحي القطاع يف املستعملة النسبة تفوق الشمالية وأمريكا أوروبا قارة دول
 استعماهلا يتم واليت ةاملتجدد املائية املوارد من االقتطاعات معدل أن كما ، 48%الشمايل أمريكا ويف ، %53

 إىل راجع وهذا ألخرى، دولة من ومنه ألخرى قارة من خيتلف )والصناعي الفالحي املنزيل،( الثالثة القطاعات يف
 ذلك بعد منها لالستفادة عليها واحلصول املتجددة املائية املوارد الستقطاب املخصصة القاعدية واهلياكل التقنيات

 التكنولوجي والتطور االقتصادي التقدم باختالف ألخرى دولة من ختتلف وهي ات،القطاع خمتلف يف واستغالهلا
  1. دولةلل
 المنزلي االستخدام .1

 اتــاخلدم التجارية، للمؤسسات الشخصي، لالستهالك: املستعملة املائية املوارد من االقتطاعات ويشمل       
 ةــــاملرتبط اتــاملؤسس اقتطاعات من معطيات يشمل أن ميكن كما .األخرى العامة واالستعماالت العمومية
 التنظيف، ة،ـــالصح ة،ــالتغذي :يف عادة فتتمثل املنزيل االستخدام يشملها اليت األصناف أما 2.الصرف بقنوات

 املعيشة مبستوى يرتبط حيث ألخرى دولة من القطاع هذا يف املستعملة الكمية وختتلف .اخل.. احلدائق الغسيل،
   .والشكل املوايل يوضح التفاوت يف نسب استعمال املوارد املائية يف قطاع املنازل .دولة كل يف السائدة والتقاليد

     .بالنسب المئوية لالموارد المائية في قطاع المناز  استخدامالتفاوت في  ): 03( الشكل رقم

  
  Source : Ibid,p20. 

                                                           
1
  11 -10، ، ص صمرجع سابقعدالن صدرايت،  

2
 Julien Morel, Op.cit, P6. 
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  منظمة وحسب فاملاء سنة/ساكن/3 م 1000 نع املياه من املستعملة الكمية قلت إذا فإنه       
(UNESCO)  20  كمية املتحدة األمم منظمة حددت وقد .الندرة مرحلة احلالة هذه يف ونبلغ نادرا يصبح 

  .العامل سكان من فرد لكل توفره جيب أدىن وكحد إنساين كحق يوميا العذبة املياه من لرت 
  الفالحي االستخدام .2

اجلوفية  املياه وكذا واألودية األحواض من واآلتية العذبة املياه من %70 حوايل فالحيال القطاع يستغل       
 الفالحي القطاع أن فنجد1 .املتقدمة الدول بعض يف املستعملة، الكمية إمجايل من %90 من أكثر إىل تصل
  : لقسمني غذيةالت حيث من الزراعية املنتجات تنقسم حيث املائية، املوارد من هائلة كميات على يعتمد

 أن جند القسم هذا ويف) مسقية زراعية حماصيل(و ،منوها يف األمطار مياه على تعتمد) مطرية زراعية حماصيل (
 واألودية األحواض من املياه هذه جبلب يقوم الذي اإلنسان، طريق عن مورد منها جزء أو كلها املستعملة املياه

 إىل حتتاج الزراعية احملاصيل أغلبية إن (.بنقلها خاصة اعديةق منشات طريق عن األرض باطن من واستخراجها
 لرت 3000 حوايل على حتتوي األغذية، من جمموعة من كونةامل اليوم يف واحد فرد فوجبة املياه، من كبرية كميات

 قد حني يف املياه، من لرت 6800 حوايل على حتتوي أن ميكن أمريكي لفرد اليومية الوجبات أن جندو  .2املاء من
   3 .صيين لشخص بالنسبة مرات 3 إىل القيمة نفس تتضاعف

  والشكل التايل يوضح نسب استخدام املياه يف الزراعة يف خمتلف دول العامل 
   

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Water in a changing world, The United Nations World Water Développent Report 3, World Water Assessment Programme, 
UNESCO, 2009, P 106. 
2 David Molden, L’eau pour l’alimentation L’eau pour la vie, Evaluation globale de la gestion de l’eau en agriculture, 
International Water Management Institute, (Document original traduit en français par le Bureau régional de la FAO pour 
l’Afrique), 2007, p 6. 
3 Josh Paglia, Virtual Water, Innovator Awarded 2008 Stockholm Water Prise, STOCKHOLM WATER FRONT, A FORUM 
FOR GLOBAL WATER ISSUES, N°1,April 2008, p6. 
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  الموارد المائية في الزراعة في مختلف الدول بالنسب المئوية ستخداماالتفاوت في  ):04(الشكل رقم   

              
 

  Source : Ibid, p18. 

 عيالصنا االستخدام .3

 من  48% تضمن الصناعة فان اهلادي، احمليط شرق دول و أسيا دول من القوي النمو ذات املناطق يف       
 اخلام الداخلي الناتج (PIB) معدل الكبرية، الديون ذات الفقرية الدول يف.مستمر تزايد يف النسبة هذه .الكلي
 إىل م2000و 1998 سنيت مابني اخلام الداخلي الناتج  26% إىل 22 نسبة بسرعة جتاوز الصناعة عن الناجم
 حيث من سواء(  الصناعات، هذه استقرار و استمرار يف وأساسيا هاما دورا تلعب املائية املوارد فان هذا جانب
 املاء من وحدة اللخ من املفربكة اإلنتاج وحدات أو) املضافة الصناعية فالقيمة .فيها املستعملة النوعية أو الكمية

 العملية يف املستعملة املياه ولقيمة املنتج لقيمة طبقا ألخر، صناعي قطاع من و ألخرى دولة من ختتلف مستعملة
 تتبع املياه، مراقبة :املياه إنتاجية بتحسني املهتمة الصناعات أمام اسرتاتيجيات عدة جند فإننا هنا من .اإلنتاجية

 يف املسرتجعة املياه أيضا استعمال أو املكان نفس يف املياه أو االستعمال إعادة تعمال،االس ملتطلبات املياه نوعية
 حتتاج أخرى جماالت جند فأننا املائية، املوارد استخدامات من املذكورة الثالثة األصناف جانب إىل 1.املماثلة احلالة

وايل يوضح تفاوت استعمال املياه يف الصناعة والشكل امل. الطاقة مثال وتوليد كالسياحة املائية املوارد الستخدام
  . بني خمتلف الدول

  
 

                                                           
1
 L’eau et l’industrie, ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel), L’eau une responsabilité 

partager 2eme Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau, Programme pour l’évaluation 
des ressources en eau, 2006, P,P, 24,25. 
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في مختلف الدول بالنسب  الصناعةالموارد المائية في  التفاوت في استخدام ) :05(الشكل رقم    

  المئوية

  

                
 

  Source : Ibid, p18. 

  

 .مستدامة واألمن الغذائيعالقة الموارد المائية بالتنمية الزراعة ال :المبحث الثاني

فيما يلي احتياجات بعض و كل مكون من السلع الغذائية والزراعية يستهلك كمية كبرية من املياه، إن         
  .ع الغذائية والزراعية من املياهالسل

  احتياجات بعض األغذية للمياه: )03( الجدول رقم
  السلعة

  كغ جزر1  كغ تفاح1
كغ 1

  بطاطس
كغ 1

  طماطم
  بيضة 1  كوز ذرة1

رغيف 1
  خبز

كغ حلم 1
  أبيض

كغ حلم 1
  أمحر

معدل االستهالك 

  من المياه
  لرت 350  لرت 150  لرت 280  لرت 300  لرت 420  لرت 600

1700 
  لرت

5000 
  لرت

20000 
  لرت

 باملدرسة اهيامل علوم يف البحث خمرب اإلسالمي، املنظور وفق دهيترش اتيوآل اجلزائر يف املائي الكهاالست بلغايل، حممد :المصدر

   .2، ص(LRS-EAU) ، 2009 اجلزائر، اتيالتقن املتعددة ةيالوطن

يف هذا املبحث سوف نتطرق إىل العالقة بني املياه وكل من التنمية الزراعية واألمن الغذائي من جانب و       
  .النظرة العاملية
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  ةدور الموارد المائية في تحقيق التنمية الزراعية المستدام: المطلب األول

كما أن املياه ضرورية ملختلف املياه فإا كذلك بالنسبة لتحقيق التنمية الزراعية يف الوقت احلايل واآليت على      
    .حد السواء

  الزراعيةأهمية الموارد المائية في التنمية : أوال

وتنبع هذه األمهية . ذكري بهإن أمهية املاء للزراعة واستصالح األراضي أمر بديهي وغين عن البيان أو جمرد الت       
إدارة قاعدة املوارد تعّرب التنمية الزراعية عن  1.من أن املاء هو العنصر األول املكون لكل خلية فهو أصل احلياة

يضمن حتقيق وإشباع احلاجات البشرية، ألجيال  ممّ  ،الطبيعية وصيانتها وتوجيه التغريات التكنولوجية واملؤسسية
ية الزراعية بشكل تفصيلي توفري متطلبات السكان كما تشمل احلفاظ على القدرة اإلنتاجية القادمة وتشمل التنم

  2.العامة وزيادة املوارد املتاحة دون العبث بظروف البيئة
أو املوارد املائية من العوامل املهّمة اليت تؤثّر يف الزراعة بدرجة كبرية، وال غىن للزراعة عنها، فندرة املياه  تربوتع       

وبذلك فهي تشّكل العامل  3وفرا تعّد أهم العوائق للتوّسع الزراعي، سواء كان توّسعا أفقيا أو توّسعا رأسيا،
األهم يف تطوير اإلنتاج الزراعي من جهة، ومن جهة أخرى باعتباره موردا نادرا، فإّن يفرض البحث واالهتمام 

ة ا، وتفرض ضرورة العمل على تنمية هذا املورد وترشيد وباسرتاتيجياا وبالسياسات املتعلق" إدارة الندرة"
استخدامه، ومحايته من اهلدر والتلوث، وذلك ألّن الطلب على املياه يف العامل يف ازدياد مستمر بسبب زيادة عدد 

ملورد السكان، التنمية الصناعية، التنمية السياحية وتنمية الزراعة، وكذلك بسبب املشاكل اليت يعاين منها هذا ا
  :واليت من بينها 4اهلام،

  .السحب العشوائي واملفرط للمياه - 
ضعف استغالل مياه الري، ويرجع ذلك لعّدة أسباب، منها ما يتعلق بالعنصر البشري، ومنها ما يتعلق  - 

  .باحملاصيل اليت تستهلك مياه كثرية
  .نقص املعلومات املتاحة عن هذا املورد وما يتعلق به بشكل إمجايل - 

                                                           
  .15، ص2001دار الكتاب احلديث، مصر، أزمة المياه في العالم العربي المشكلة والحلول الممكنة، إبراهيم سليمان عيسى، 1
كلية العلوم  ، أطروحة دكتورا يف العلوم االقتصادية،مور في الجزائرتزراعة نخيل ال ات العالمية وواقعإستراتيجية التنمية الزراعية في ظل المتغير ، عزاوي عمر 2

  .09: ص ،2005 االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،
  .74، ص 2010، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، الزراعي االقتصادجواد سعد عارف، 3
، حبث مقدم يف اليوم الدراسي -مدخل مفاهيمي- التنمية الزراعية المستدامة إلستراتيجيةالتنمية االقتصادية والتوجهات الرئيسية دور الزراعة في حممد مراس، 4

  .05، ص 2013أفريل  25، يوم 1حول واقع ومؤشرات القطاع الفالحي يف اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف
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   :الطلب على المياه ألغراض الزراعة. 1 
تعد املياه من أهم مقومات الزراعة اليت هي مصدر غذاء اإلنسان واحليوان على وجه األرض فهي حتضى        

، وبسبب تناقص فرص والبحريات وأحواض املياه اجلوفيةبنصيب األسد من جمموع املياه املأخوذة من األار 
ة باحملاصيل، فإن زيادة اإلنتاج الغذائي أصبحت تعتمد أكثر وأكثر على القدرة على التوسع يف األراضي املزروع

انتزاع ناتج أعلى من األراضي املخصصة للزراعة حاليا وهي أراضي غالبا ما حتتاج إىل الري، وعلى مدى القرن 
لذين يتوجب إطعامهم يف ن ااحلايل تضاعف استخدام املياه الالزمة للزراعة مخس مرات إزاء ازدياد أعداد السكا

، كما ختتلف احملاصيل يف احتياجها للماء باإلضافة إىل ذلك فان املياه هلا دور آخر يف الزراعة غري إنتاج العامل
احملاصيل، فهي تستخدم كوسيلة لتخفيض نسبة األمالح الذائبة يف الرتبة عن طريق غمر األراضي باملياه ، 

   .عة حماصيل معينةومقاومة املوجات احلارة أثناء زرا
  : الزراعة في المياه استخدام . 2

 حنوٍ  على عددهم يتزايد الذين سكاا الستخدام املياه موارد من متزايدة لكميات املدن الستهالك نظراً          
 .فيها املياه وإنتاجية استخدام كفاءة حتّسن أن الزراعة على يتحتم فإنه سريع،

 عن النظر وبغضّ   .البعلّية األراضي إنتاجية من أضعاف بثالثة أعلى املرويّة األراضي إنتاجية أنّ  يالحظو         
 .الزراعة يف باملياه التحّكم دور على الضوء تسليط إىل تدعو اليت األخرى األسباب من الكثري هناك الواقع، هذا

 وإعطاء الزراعي اإلنتاج ثبات إىل ويؤدي لألمطار املتقّلب اهلطول وجه يف ضمانة هو الريّ  تطوير يف فاالستثمار
 واحلد الزراعية املداخيل زيادة شكل على ذلك ويتجّلى .إنتاجهم بتنويع للمزارعني ويسمح احملاصيل إلنتاجية زخم
 القطاع يف اخلدمات مقدمي على إجياباً  به التنبؤ ميكن مستقرّ  إنتاج نظام وجود يؤثر املقابل، ويف. تقّلبها من

 تنمية يف االستثمار يؤدي ذلك، عن وفضالً  .لالستثمار املزرعة غري يف املضاعف التأثري زيادة خالل من الزراعي
 العاملة اليد بواسطة والصرف والري صغري نطاق على املياه لتجميع أعمال إجراء وإنّ  .األرض قيمة زيادة إىل املياه
 باإلمكان يصبح العام، التمويل باستخدام الرئيسية ةاألساسي البىن إرساء وبعد االقتصادية، الناحية من ممكنة احمللية
 :املياه تنمية يف لالستثمار اإلضافية املباشرة غري التأثريات ومن .اخلاصة االستثمارات من مزيد إىل اللجوء أيضاً 

 غطالض وختفيف اخلارج إىل اهلجرة من احلد الريف؛ يف العاملة اليد سوق وتنشيط السنة مدار على التغذية حتّسن
 .اهلامشية األراضي على الزراعي
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 للظروف تبعاً  آخر إىل إقليم من الزراعي القطاع يف باملياه التحّكم تعرتض اليت والتحديات القضايا ختتلف        
 يف باملياه التحكم فيها شّكل العامل يف أقاليم لثالثة دراسة يلي ما ويف .واملناخية والزراعية واالقتصادية االجتماعية

  .فيها املستقبل آفاق عن سريعة وحملة حيوياً  عنصراً  الزراعي طاعالق
 : الزراعة ودور المياه على التنافس .1

 الزراعة جنحت البيئة، على التأثريات فهم وقّلة أخرى قطاعات من املياه على كبرية طلبات غياب ظل يف        
 املياه كميات جمموع من احلظ األوفر اليوم راعةالز  ومتّثل. العذبة املياه من كبرية كميات استقطاب يف املروية
 للمياه ثانوياً  مستخدماً  الزراعة شّكلت وعليه .القاحلة البلدان بعض يفأكثر  النسبة هذه وترتفع العامل، يف الوبة
 .املياه يف نقصاً  تعاين اليت البلدان عدد ارتفاع ومع السكان عدد ازدياد مع تتغّري  بدأت األوضاع أنّ  غري. العذبة

 توافر ويُعترب .املياه سحب حّصة يف زيادة من ذلك يستتبع ما احلضرية املناطق يف القاطنني السكان وسيتزايد عدد
 وعلى احليوي التنوع على وللمحافظة البيولوجية العمليات جلميع أساسياً  أمراً  اجلّيدة املياه من الكافية الكميات

 اإليكولوجية النظم وتعترب .والثانوي األويل اإلنتاج وظائف لتأديةو  اإلنسان صحة وعلى اإليكولوجية النظم
 من املياه على االستحواذ ازدياد ولوحظ. األرض وجه على العذبة للمياه منازع بال مستهلك أكرب والزراعة الطبيعية

 إىل الريفية املناطق من املياه لنقل املتزايد والضغط الزراعة واتساع السكاين النمو موازاة يف اإليكولوجية النظم
. اإليكولوجي النظام استدامة على بالقضاء دد الزراعة بأنّ  انطباع يسود ما غالباً  أنّه لدرجة احلضرية، املناطق

 تنقية خدمات توفري على قادرة تعد مل املهددة اإليكولوجية النظم هذه أنّ  على التشديد أيضاً  الضروري من لكن
 املياه على الطلب بني التوفيق إىل ماسة حاجة هناك لذا. املعيشة ولسبل الزراعي تاجلإلن دعماً  وتنظيمها املياه

 التوازن هذا إجياد ويكتسي .أخرى جهة من األغذية وإنتاج جهة من اإليكولوجية النظم وظائف على للمحافظة
 األساسي  "النمو حمّرك" ناألحيا غالب يف مها الطبيعي واحمليط الزراعة أنّ  حيث النامية البلدان يف خاصة أمهية

 .اجلوع خفض وإىل الفقر حدة من التخفيف إىل واملدخل املمكن،

 من املياه على العائدات أقلّ  العذبة املياه تستخدم اليت القطاعات سائر بني من الزراعي القطاع ويسّجل        
 إىل جاهدة تسعى اليت الزراعة بني فسالتنا حيتدم املائية، املوارد على الضغط ازدياد ومع .االقتصادية الناحية

 ويشكل .سكاا من بسرعة املتنامي العدد احتياجات تلبية حتاول اليت واملدن املياه من مبخصصاا االحتفاظ
 يف للتغيري حمّفزين عاملني القطاعات خمتلف على املياه خمصصات توزيع إىل امللّحة واحلاجة املياه على الضغط عادة
 النامية، البلدان ويف .املياه نوعية تراجع بفعل اإلمدادات على الضغط ويتفاقم .الزراعي القطاع يف ياهامل إدارة طريقة
 املناطق يف أما .الالزم النحو على معاجلتها دون من استخدامها بعد املدن إىل احملّولة املياه عن اإلفراج يتمّ  ما غالباً 
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 املياه نوعية تدهور إىل للمياه املتكرر االستخدام وإعادة نفسها الزراعة من العائدات تدفق أّدى فقد القاحلة،
 العديد يف الزراعية استمرار النظم يهدد خطرا أيضا املكثفة والزراعة الري املفرط للمياه يف االستخدام وميثل .بسرعة

 أيضا أدت لكنها ري،ال للمياه هاما مصدرا الضحلة اجلوفية املياه أصبحت األخرية، العقود ويف .العامل مناطق من
 وميكن .الزراعية بالكيماويات التلوث وإىل اجلوفية من الطبقات املياه ضخ يف اإلفراط إىل األماكن معظم يف

  .والبحريات واآلبار الشرب مياه تلوث إىل يؤدي أن واملبيدات لألمسدة السليم غري لالستخدام

 دور الري في التنمية الزراعية: ثانيا

  .للري الطرق المختلفة  .1

بالدرجة اليت  للري طرق عديدة حبسب األرض املروية والوسائل املمكنة فكثٌري من ال يبخلون بري زراعام        
تعمد عليهم مبحصول مناسب عندما تتوفر لديهم مياه الري بالقدر الثابت ومع ذلك فكثري منهم يسرفون يف 

تحكم يف هذه املياه حبيث تكلفة احملافظة عليها عن العائد استخدام هذه املياه وقد يغفر هلم ذلك عندما يصعب ال
غري , وغالباً ما يعترب الري الزائد عن احلاجة مكلفا أو ضاراً كلياً , املنتظر نتيجة للحد من اإلسراف يف استهالكها 

   .الري أن سوء اختيار أو تصميم النظام املقرتح للري يؤدي بال شك إىل كفاءة منخفضة وسوء استغالل ملياه
 : تقسم طرق الري إىل جمموعتني حبسب زمن استخدامها

 .الطرق التقليدية للري - 
 .الطرق احلديثة للري - 
  : يتم اختيار طريقة الري املتبعة حبسب  
 . طبيعة املنطقة املراد ريها •
 .اخلواص الفيزيائية والكيميائية, النفوذية: نوعية الرتبة من حيث   •
 .املصدر املائي وكفاءته  •
 .نوع وطرق النبات  •
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 :ـ الطرق التقليدية للري أ
وتعرف بأا تلك الطرق اليت يضاف فيها املاء إىل سطح األرض فيغمره أو ينساب فوقه وتعترب أكثر         

 الطرق شيوعًا فجملة املساحة املروية ذه الطرق تفوق كثريًا تلك املروية بالطرق احلديثة وخاصة يف املناطق اجلافة
 :1 و تشمل الطرق التقليدية .وشبة اجلافة

تعترب طريقة الري من أبسط طرق الري السطحي إذ تنقسم احلقل إىل وحدات صغرية حماطة  : الري بالغمر  -
من مجيع اجلهات ببطون لتحصر أرضًا مستوية بينها ميأل احلوض لالرتفاع املطلوب يرتك ليتسرب خالل 

ستطيلة مبجموعة من البطون املستقيمة املتعامدة مع بعضها البعض ويف حيث تعمل األحواض امل.السطح أفقي 
األراضي املنتظمة االستواء ميكن عمل هذه األحواض لتشغل مساحة كبرية واملالحظ أن هذه الطريقة ال توفر 

 .التجانس املطلوب للمياه إذ غالباً ما ترشح هذه املياه من املروى إىل األحواض ااورة
يوجه تيار املاء لينساب فوق األرض ليغطي معظم املساحة وختتلف هذه الطريقة بصفة    :يابالري باالنس -

أساسية عن الطريقة السابقة حيث إن بقاء املاء يرتبط بوجود تيار مستمر من املاء عند نقطة دخوله لألرض 
يست املساعدة على تراكم وتؤدي البطون هنا وظيفة توجيه املاء للحد من احلركة اجلانبية على سطح الرتبة ول

 .املاء على السطح وجتمعه كما هو احلال يف األحواض
يكثر استخدام هذه الطريقة ويزداد انتشاراً لري مساحات واسعة من احملاصيل املتقاربة النمو    :الري بالشرائح -

ة الري بالشرائح وأحيانًا لري حدائق الفاكهة كما تستخدم هذه الطريقة لغسيل األراضي امللحية وتوصف طريق
أا إضافة املاء لسطح األرض احملدد ببطون مستقيمة متوازية واملساحة املروية املعروفة بالشرحية غالبا ما تكون 
معدومة االحندار يف االجتاه العمودي على البطون وإن كان ذلك ال مينع من احندارها باجتاه الري وقد تكون 

أما تقسيم األرض إىل مصاطب عند الري بالشرائح فعادة . ول املزروع البطون مستدمية أو مؤقتة تبعًا للمحص
يؤدي إىل مشاكل خصوصًا مع زيادة الفرق يف االرتفاعات بينها إذ يصعب مرور اآلالت الزراعية من شرحية 

ويفضل تقسيم األرض إىل شرائح طولية ذات شكل مستطيل تنحدر يف اجتاه امليل الطبيعي لألرض  أخرىإىل 
 . قل األشكال كفاءًة فهو الشكل املثلث لعدم جتانس أطوال الشرائحأما أ

تستعمل هذه الطريقة منذ القدم لري كثري من احملاصيل الزراعية على خطوط مثل الذرة    : الري بالخطوط  -
وقصب السكر حيث جيرى تيار مناسب من املاء يف خطوط بني صفوف النباتات لذلك إضافة املاء بطريقة 

تلف يف نواحي كثرية عن الري بالغمر وأول هذه النواحي مدى احلركة اجلانبية للماء وتعترب هذه اخلطوط خت
                                                           

 
1
  :،  متوفر على الموقع االلكترونياع الري مابين التقليدي والحديثأنو  

www.uobabylon.edu.iq/.../service_showrest.aspx?fid  20/17/2013: تاريخ االطالع.  
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وغالباً ما  . النواحي هامه إلنبات البذور إما بالنسبة للمحاصيل الناضجة فليست هذه احلركة اجلابية أمهية بالغة
طوط الري عادة متوازية ومستقيمة يف وتعمل خ .تناسب طريقة الري باخلطوط معظم أنواع األراضي الزراعية

االجتاه الطويل للحقل لسهولة عمليات اخلدمة اآللية ويسمح لطريقة الري هذه بوجود احندار يف االجتاه 
 %2العمودي على الري قد يزيد على اجتاه الري نفسه وقد أثبتت املشاهدات أن احندار خطوط الري مبيل 

حملاصيل املزروعة وكثريًا ما يسوى سطح األرض ألقل احندار ممكن قبل عمل ميكن اعتباره احندارًا شديدًا لري ا
قابلية : وتعتمد التعرية على عاملني أساسني مها , اخلطوط إذ يقل معدل التسرب للماء مع زيادة االحندار 

 . األرض لالجنراف وسرعة املاء
كما , لتناسب احملاصيل املتقاربة النمو تعترب هذه الطريقة تعديًال للري باخلطوط العادية  :الري بالسطور -

تستخدم للمساعدة على إنبات البذور ونظرًا البتالل األرض بني السطور واخلاصة الشعرية فإن هذه الطريقة 
تصلح لري األراضي السطحية ويعتمد فكرة هذه الطريقة أساسا على احلركة اجلانبية للماء االبتالل باخلاصة 

سم تبعًا لنوع  120ـ  40وترتاوح املسافة بني السطور من , املصورة بني السطور  الشعرية للمسافة السطحية
ومن الناحية النظرية فإن حجم التصريف املستخدم للري جيب أن يكون كافيًا لتجانس توزيع الرطوبة , األرض 

 . على كال اجلانبني
رعة تيار املاء والتعرية عند ري إحدى الطرق احلقلية للري وذلك لإلقالل من س :الري بالخطوط المتعرجة -

واالجتاه العام حلركة املاء هو اجتاه احندار األرض مع حتويل اخلطوط بزاوية قائمة إىل أن تقابل املوضع , األشجار 
وتؤدي حركة املاء يف اخلطوط العريضة القصرية حيث ال , السابق الجتاه اخلطوط فتنحرف بزاوية قائمة وهكذا 

ء حركة املاء وزيادة حجمه باخلطوط وهذا بدوره يؤدي إىل ارتداد املاء وإعاقة لسرعة تقدمه يوجد احندار إىل بط
 . يف اجلزء املنحدر من اخلط

وذلك لزيادة مساحة السطح املغطى باملاء ونظرًا لطبيعة بعض احملاصيل واحتياجها  :الري بالخطوط العريضة -
كما يف أشجار  سم 60وقد يصل عرضها إىل حوايل  إىل كمية كبرية من املاء تُعمل خطوط الري العريضة

الفاكهة والعنب ونظرًا لعرض هذه اخلطوط فإن ارتفاع املاء فيها يكون صغريًا ومتيل إىل التجمع يف القاع مما 
 .يضعف الغرض من استخدامها وقد يساعد على انتشار املاء يف اخلط عدم متهيد القاع وبقائه متموجاً 

  :لريالطرق الحديثة ل . ب

تشغل املساحة اليت تروى ذه الطريقة قدرًا ضئيًال بالنسبة للمساحة اليت تروى بالري السطحي أو الري      
 بالرش وذلك الحتياجها لبعض الظروف الضرورية لنجاحها واليت ال تتوفر يف كثري من األحيان
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ي وهو يف تنظيمه خليط من نظام وبصفة أساسية فإن الري حتت السطحي يشتمل على تنظيم مستوى املاء األرض
الري ونظام الصرف ومبعىن آخر تنظيم بعد مستوى املاء األرضي جيب أن يوفر رطوبة مالئمة ملقابلة االحتياجات 

كما ويزاول هذا النظام بوالية كاليفورنيا فإن مستوى املاء األرضي ميد باملاء عن طريق جمموعة من . املائية للنبات
ويف األراضي الطينية تكون هذه القنوات مؤقتة واملاء فيها قريب من السطح ونظرًا ألن  القنوات بعرض احلقل

مرت فإن املزارعني ال مييلون إىل تضيق املسافة بني  3.5عرض املسافة اليت تشغلها القناة املفتوحة يبلغ حوايل 
طريقة الري حتت السطحي نظراً فهناك مناطق يف الواليات املتحدة األمريكية تعتمد على . مرت 50القنوات عن 

فاألرض منبسطة , لطبيعتها الفيزوغرافية اليت حتبذ استخدام هذه الطريقة وال تشجع إتباع غريها من طرق الري 
عدمية االحندار ذات نفاذية عالية يف السطح مع طبقة حتت السطح ضعيفة النفوذية مما يسمح بوجود مستوى ماء 

كما وتستخدم هذه الطريقة ويكثر استخدامها ولندا يف األراضي . اصطناعي  أرضي قريب سواء أكان طبيعي أو
ذات املستوى املرتفع من املاء األرضي والصرف املغطى وختتلف األراضي املروية بايل السطحي يف قوامها غري أن 

 . أغلبها طيين وينفذ الري عن طريق شبكة من املصارف املغطاة والقنوات املفتوحة
  1:رق احلديثةوتشمل الط

تعترب طريقة الري بالرش من أحدث الطرق إذ بدأ استخدامها منذ أوائل القرن احلايل وازداد  :الري بالرش  -
انتشارها بعد احلرب العاملية الثانية مع توفر وكفاءة املرشات واملضخات واملواسري خفيفة احلمل واملصنوعة من 

لوفًا لري كثري من احملاصيل املختلفة املزروعة جبميع أنواع األراضي األملنيوم وأصبح استخدام هذه الطريقة أمرا مأ
ومن الناحية االقتصادية فإن اختيار أي نظام للري جيب أن ينظر إليه يف ضوء تكاليفه . وعلى طبوغرافية متباينة

م وقد تصعب األولية وتكاليفه السنوية املرتبطة بالتشغيل والصيانة وكذلك العائد نتيجة استخدام هذا النظا
املفاضلة بني الري بالرش وعدة طرق أخرى من طرق الري السطحي على هذا األساس االقتصادي البحت نظراً 

وميكن بإتباع نظام الري بالرش التحكم يف توزيع مياه الري .  لتداخل عوامل كثرية أخرى من العوامل املرتبطة
جمال تشغيل اآلالت وصيانتها دون النظر إىل سري املياه على دون احلاجة إىل خربة كبرية للقائمني بالري اللهم يف 

 . سطح األرض أو توزيع الرطوبة يف قطاع الرتبة
يعترب القطر العريب السوري من البلدان ذات املوارد املائية احملدودة قياسًا باملساحة الصاحلة   :الري بالتنقيط  -

ستؤدي إىل توفري كميات كبرية ) التنقيط، الرذاذ)الري للزراعة املروية، لذلك فإن إدخال تقنيات متقدمة يف 
تساعد يف التوسع األفقي باملساحة املروية انطالقًا من ذلك فإن مديرية األراضي إضافة إىل التجارب احلقلية يف 

                                                           
1
  .المرجع السابق  
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هذا اال فإا تعمل على إعداد بعض النشرات تصلح كمرجع للمهندسني والفنيني العاملني يف قطاع الري 
تصالح وهذه النشرة معدة من قبل فنيي مديرية األراضي وكلية اهلندسة بشكل مبسط راجني أن تكون واالس

  .مفيدة للجميع
 .أهمية الري في الطلب على المياه  .2

كان   إنيشكل عنصرا رئيسيا يف جمموع الطلب على املياه و  الزراعة، حيث ينطوي الري على أمهية فائقة يف
مثال يعد الري مكمال ملياه األبيض املتوسط  رالبحففي مشال  العاملأخر من  هذا الوضع خيتلف من جزء إىل

الطريقة التقليدية ( جنب طريقتني للري وكثريا ما توجد جنبا إىل مطار بدرجة ختتلف عما هو احلال يف اجلنوب،األ
أمهية  وتتزايد ) اهلكتار مثال(  والطريقة احلديثة وينتج عن ذلك اختالف الطلب على املياه لوحدة املساحة

االستخدامات الزراعية للمياه بالنسبة إىل جمموع حجم االستخدامات، إن االستخدامات األخرى تعيد  القسط 
  .األكرب مما تأخذه من املياه

يف . حملتملة لتنمية الريوقد أجريت دراسة تناولت خمتلف البلدان حملاولة حتديد احلدود القصوى النظرية ا
من اسبانيا إىل اليونان، ميكن أن تسمح املوارد املائية، بفضل عمليات  األبيض املتوسطالبحر  وضحمشال 

 2025مليون هكتار حبلول عام  4و 3,8تنظيمية وإدارية مكلفة أحيانا، بري مساحات جديدة ترتاوح بني 
جديدة لزيادة الرقعة  أما تركيا فلديها إمكانات كبرية). 1985مليار دوالر من دوالرات عام  70بتكلفة قد تبلغ (

أما مصر وسوريا ). مليون دوالر 30بتكاليف ميكن أن تصل إىل (مليون هكتار  2,5املروية، تبلغ حوايل 
إذ ميكن أن تصل يف (فستواجهان موقفا خاصا ذلك أن زيادة رقعة األراضي املروية ستكون باهظة التكلفة حقا 

وأخريا فإن املكاسب اليت ). ألف دوالر يف تركيا 13إىل  12دوالر للهكتار الواحد، مقابل  30000سوريا إىل 
مليون 1,6، ميكن أن تصل إىل 2025ميكن حتقيقها يف املساحات املروية يف بلدان املغرب، من اآلن حىت عام 

وال ميكن ). مليار دوالر لبلدان املغرب كلها 30و 28بتكلفة قد ترتاوح بني (منها يف املغرب  %60هكتار، 
ذه احلدود إال بإدخال حتسينات كبرية يف االستهالك النوعي للمياه لكل هكتار، مثل التحسينات اليت زيادة ه

  .حققتها بعض الدول البحر األبيض املتوسط
  :تكاليف الري •

إن مثن مياه الري يعد بوجه عام أقل من تكلفته االقتصادية احلقيقية، وهذا يعزى إىل أسباب تارخيية 
ن القول على أي حال بأن االستغالل املتزايد للموارد اجلديدة لدورة املياه الطبيعية سيؤدي ولكن ميك. واجتماعية

وستؤثر هذه التكلفة املرتفعة على اختيار الزراعات، مع توجيهها . إىل زيادة كبرية يف تكاليف املياه املتاحة للري،
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الزراعي الذي يساعد على صون الرتبة، مع  حنو املنتجات ذات القيمة املضافة العالية، رمبا على حساب التناوب
وقد أظهرت مجيع الدراسات أنه يف حالة ممارسة الزراعة الكثيفة ذات العائد اجليد، فإنه ينبغي . نزايد خماطر التملح

ضمن أمور  –تعميم استخدام التقنيات اليت تساعد على توفري املياه، وإقامة نظام للصرف من شأنه أن يساعد 
  .ستعادة جزء من املياهعلى ا - أخرى

ومن املمكن أن يؤدي االستخدام الكثيف ملياه الدورة الطبيعية إىل ختفيض املياه اليت تصب يف البحر 
فبينما كان يصب يف البحر يف بداية القرن كميات كبرية من مياهه : بدرجة كبرية ويعد النيل مثال بليغا على ذلك

فإنه نتيجة لعمليات تنظيمه هبط حجم مياهه اليت تصب يف البحر  مليار مرت مكعب سنويا، 60تصل إىل حوايل 
قاع " مسح"مليارات مرت مكعب فقط، وهي احلد األدىن الضروري لضمان انسياب املياه على حنو يكفل  5إىل 
  .النهر

وتطرح اآلن بشكل ملح يف عديد من البلدان مشكلة معاجلة املياه املستخدمة يف األغراض احلضرية 
وهذه مسألة على درجة كبرية من األمهية بالنسبة لبلدان حوض البحر املتوسط، وخاصة بلدان اجلنوب . يةوالصناع
  .وجيدر التنويه هنا بأنه توجد فعال يف بلدان عديدة خطط إلعادة استخدام املياه. والشرق

ومن مث ينبغي تركيز اجلهود . ويتضح جبالء مظاهر نضوب املوارد املائية والزيادة الكبرية يف احتماالت التلوث   
على إمكانيات احلد من تبديد املياه، واستخدام التقنيات بأجنع الطرق وأكثرها فعالية، وتنمية قدرات إعادة 

  .املعاجلة، وما إىل ذلك
  :عمال التكنولوجي في الريتاالس •

ويف الوقت احلايل . اإلنتاج الزراعيردودا اجيابية بشأن  يقدمالتكنولوجي واملايل  االستعماليالحظ أن 
تستخدم فعال تقنيات االقتصاد يف املياه ومعاجلة املياه املستخدمة، وكذلك تقنيات التخصيب والصرف، ومع ذلك 
فإن استخدامها على نطاق واسع يقتضي بذل اجلهود من أجل تأهيل القوى العاملة وتوفري املوارد املالية الالزمة 

حازمة على الصعيد الوطين والدويل، تقوم على إدراك أفضل للتحديات  لالستثمارات، فضال عن إرادة سياسية
  .والقضايا املطروحة

وعموما فإن االستخدام األمثل للمياه ضرورة يف البيئة الزراعية، حيث أن الرتبة واملياه من املوارد الطبيعية اليت   
    1.تنميتها واحملافظة عليها تعترب مصدرا للقوة البشرية ويتطلب استخدام هذه املوارد طرق مثلى يف

  

                                                           
  .514، ص 102العدد / ، جملة كلية اآلدابكفاءة استخدام مياه الرينحو رفع  رفاه مهىن حممد، 1
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  زراعةالالمياه في كفاءة استخدام   : ثالثا

 : كفاءة استخدام المياه في الزراعةمفهوم   .1
تعد كفاءة استخدام املياه املعيار الرئيس لتقييم إنتاجية نظم اإلنتاج الزراعي يف املناطق اليت تتسم مبحدودية         

ومل يعد اهلدف الرئيس يف الوقت الراهن تعظيم اإلنتاج . ئق األكرب أمام اإلنتاجمصادر املياه حيث تشكل املياه العا
 .ِلوحدة املساحة ألن األرض ليست حمِددة لإلنتاج بالدرجة نفسها اليت تسببها املياه

  :تعريف الكفاءة االقتصادية ∗

ا ميكن أن ينجزه الفرد تستخدم الكفاءة االقتصادية للداللة على عدة معاين فالكفاءة االقتصادية تقيس م    
  .بوحدة معينة من املياه، أي مدى االستفادة منها

كما تعين الكفاءة االقتصادية كفاءة ختصيص املياه، أي توزيع ما هو متاح من املياه على األغراض املختلفة        
  .وبالطريقة املثلى اليت حتقق أقصى استفادة ممكنة

ءة االقتصادية يف جمال املياه إىل مدى قدرة التدابري التقنية القانونية، وبصفة عامة، يشري مفهوم الكفا       
  .املؤسسية واالقتصادية وغريها من التدابري على احلث على االستخدام الكفء للمياه

ويقدم هذا املفهوم الواسع للكفاءة االقتصادية يف جمال املياه عدة طرق لرفع كفاءة استخدام املياه، منها         
  :ى سبيل املثالعل
وضع ترتيبات تسعريية تضمن اسرتداد تكاليف خدمات املياه، وهذا ليس من شأنه فقط أن يوجه أنظار  -

مستخدمي املياه إىل حقيقة أن املياه مثينة ونادرة وال ينبغي إهدارها، بل يؤدي أيضا إىل استدامة البنية التحتية 
  .ومؤسسات املياه

من شأا أن تعزز من رغبة واستعداد القطاع اخلاص لالستثمار يف البنية وضع ترتيبات قانونية ومؤسسية   -
 .التحتية للمياه أو دفع مستعملي املياه إىل استهالك وتلويث أقل للمياه

 .وضع ترتيبات تقنية تقلل الفاقد من نظام التوزيع وكمية وجودة املياه الالزمة لتغطية استخدام معني -

  1:يالكفاء الفيزيائية لمياه الر  ∗

الكفاءة الفيزيائية ملياه الري هي حاصل جداء كفاءة شبكات النقل والتوزيع ملياه الري يف كفاءة سقي املساحات 
 ):  2شكل( الصغرية 

                                                           
1
 Mohammed BLINDA, Stratégie méditerranée pour le développement durable, Efficience d’utilisation de 

l’eau, Rapport de synthèse, Plan Bleu, Sophia Antipolis, Mai 2009,p7.  

Eirr  =  E1∗E2 

Tapez une équation ici
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E1 : كفاءة شبكات نقل وتوزيع مياه السقي، يف أعلى املساحات  الصغرية الفالحية، مقاسة بالنسبة بني حجم
) الطلب على مياه الري) ( V4(وحجم املاء الكلي املخصص للري ) V3(غرية املاء املوزع فعليا على القطع الص

  E1= V3/ V4:  يف أعلى الشبكات مدرجني اخلسائر يف الشبكات
E2 : ( لكل منط ري ) املساحات الصغرية(كفاءة الري يف املساحات الصغرية املعرفة كمجموع الكفاءات يف

بالنسب اخلاصة ملختلف األمناط يف البلد ) ، أمناط أخرى من الريالري السطحي، الري بالتنقيط، الري املصغر
    :واملقدرة بالنسبة بني كميات املاء املستهلكة فعليا من طرف النباتات وكميات املياه الوبة إىل املساحات الصغرية

                          
n :عدد أمناط الري املستخدمة.  

Sm : املساحة املسقية بالنمطm.  
Em : كفاءة النمطm.  

S  : ،املساحة الكلية املسقية يف البلد الواحد حسب جمموع األمناط  
  دورة توزيع الماء الزراعي: )06( رقم  الشكل

  الببيل                 اخلسائر خالل                                     اخلسائر يف       
اء                                    املساحات الصغرية                                                                      نقل امل                              

Source : Mohammed BLINDA, Stratégie méditerranée pour le développement durable, Efficience 

d’utilisation de l’eau, Rapport de synthèse, Plan Bleu, Sophia Antipolis, Mai 2009.p8.  
 : تحسين كفاءة المياه في الري  .2

 .عن طريق التساقط الطبيعي ة مجيع احتياجاا من املياهتلبييكون الري ضروريا عندما ال تستطيع النباتات       
لذلك فإن التخطيط املثايل للري يهدف إىل سد النقص بني االحتياجات املائية املثلى للمحصول والكمية اليت 

ة وبسبب األحوال املناخية اجلافة وشبه اجلافة والصحراوية السائد. ميكنه احلصول عليها من خالل الوسائل الطبيعية
إن األحوال املناخية ونوع الرتبة وتركيبتها ونوع النباتات وتقنيات الري . يف املنطقة العربية، فإن الري ال مفر منه

املطبقة هي من العوامل الرئيسية اليت تؤثر يف كفاءة وفعالية ممارسات الري باملياه باختاذ القرارات الصحيحة املتعلقة 
 1:بـ
 .نوع احملصول - 

                                                           
 :متوفر على املوقع اإللكرتوين ،عةكفاءة المياه في الزرا 1

www.afedonline.org/water%20efficiency%20manual/PDFar/5ar.pdf  19/03/2013:مت اإلطالع عليه بتاريخ.  

املاء املستهلك من 
 طرف النبات

ع على القطع  املاء املوز 
 الصغرية

 الطلب على مياه الري

  

) /S   Sm∗Em (  E2= Σ 
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 .لريحتديد مواعيد ا - 
 .قة الريطري - 
 .تدابري ختصيب الرتبة - 
 .مصدر املياه - 
ختتلف احملاصيل من حيث احتياجاا املائية اليومية وطول فرتة زرعها  :االحتياجات المائية للمحاصيل •

تتطلب احملاصيل و  .يؤثر يف احتياجات مياه الريونتيجة لذلك، يشكل نوع احملصول عامال رئيسيا . اإلمجالية
اجات يومية عالية و موسم زرع إمجايل طويل مياها أكثر من تلك اليت هلا احتياجات يومية أقل و اليت هلا احتي

لذلك، فإن اخلطوة األساسية يف اجتاه ختفيض احتياجات مياه الري هي اختيار أنواع . موسم زرع أقصر نسبيا
 .احملاصيل اليت تتطلب مياها أقل لكن مع ذلك توفر قيمة مضافة كافية

يساعد حتديد مواعيد الري يف استبعاد أو تقليل احلاالت اليت تستعمل فيها كميات : واعيد الريتحديد م •
. و يتم حتديد املواعيد من قبل مجيع املزارعني بطريقة أو بأخرى. قليلة جدا أو كبريا جدا من املياه لري احملاصيل

املياه اليت تروى ا احملاصيل بناء على لكن حتديد املواعيد املناسبة للري يتطلب ضبطا دقيقا للوقت وكمية 
والقياس املباشر حملتوى الرطوبة يف الرتبة هو من أنفع الطرق  .احملتوى املائي على مستوى جذور النباتات

ويعتمد مدى قدرة املزارعني على استخدام الري املتقدم على توافر املياه واأليدي . لتحديد مواعيد الري
ل االقتصادية، خصوصا األثر الكبري لتوافر املياه على اإلنتاج، دورا يف حتديد مواعيد كما تؤدي العوام.العاملة

كما تؤثر األحوال . وحتتاج احملاصيل إىل كميات خمتلفة من املياه يف خمتلف مراحل دورة منوها. الري املتقدم
فري املياه الزائدة ميكن أن تكون له أيضا التنبه إىل أن تو  جيبو . املناخية والرتابية احمللية يف توفري املياه للمحاصيل

آثار عكسية ألن احملاصيل ال تستطيع استخدام مياه زائدة وقد تتعرض لإلجهاد نتيجة اخنفاض مستويات 
. هذه املمارسة ال تبدد املياه فقط لكن تزيد أيضا من تكاليف الطاقة والضخ. األوكسجني يف الرتبة املشبعة

لتخطيط للري بشكل مناسب و جعل كمية املياه املزودة متالئمة مع ونتيجة لذلك، من الضروري ا
االحتياجات املائية للمحصول وذلك من أجل الوصول باإلنتاج إىل درجة مثلى وحتقيق كفاءة يف استخدام 
املياه وبتحديد مواعيد مناسبة للري، تتم إدارة احتياطي الرتبة حبيث تتوافر كمية مثلى من املياه عند حاجة 

 :و يتطلب حتديد مواعيد جيدة للري معرفة مايلي. نباتات هلاال
 كمية املياه اليت يتطلبها احملصول أثناء دورات النمو املختلفة؛ - 
 حمتوى الرطوبة يف الرتبة و قدرة الرتبة على استهالك املياه؛ - 
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 .   الظروف املناخية - 
مما هو مطلوب يف مرحلة  %50اه عادة أقل بنحو وأثناء مرحلة الزرع يف أوائل املوسم تكون احلاجة إىل املي      

ومن جهة أخرى، يكون ارتفاع . منتصف املوسم، أين يكون احملصول قد منا متاما ووصل إىل ذروة حاجته إىل املياه
 %75وقد يكون أقل من . الطلب يف أواخر املوسم مماثال لذروة الطلب بالنسبة إىل احملاصيل اليت جتىن طازجة

من املهم استشارة السلطات املختصة للحصول على املعلومات الضرورية  .النباتات اليت جتىن جافةبالنسبة إىل 
  .اخلاصة باحملاصيل و كميات املياه الضرورية لكل منها

تشمل حمددات . أي قابليتها لالحتفاظ باملياه بني حدثي الري أو هطول املطر، وهو عامل مهم: سعة التربة •
ومسامية الرتبة و توتر  )تركيبة الرتبة(ونسب جسيمات الرتاب املختلفة اليت تشكل الرتبة  سعة الرتبة عمق الرتبة

 .املياه يف الرتبة، تؤثر هذه العوامل يف كمية املياه املتوافرة للنباتات وألن خصائص الرتبة تتغري على أعماق خمتلفة
عة الشمسية والرطوبة احملتجزة وسرعة الرياح،  مثل درجة احلرارة احمللية وكثافة األش: الظروف المناخية السائدة •

. كل هذه العوامل تؤثر يف الرطوبة احملتجزة يف الرتبة والسرعة اليت تفقد ا النباتات املياه من خالل النتح
لذلك فإن الظروف . وتوجد أعلى احتياجات مائية حمصولية يف األماكن احلارة واملشمسة واجلافة والكثرية الرياح

 .جيب أن تؤخذ يف االعتبار من أجل حتديد مواعيد وكميات املياه املناسبة املناخية
تعترب املراقبة الدقيقة للمياه املستعملة يف الري جزءا أساسيا من حتديد مواعيد  :المراقبة الدقيقة لنوعية المياه •

ل على قراءات دقيقة من وميكن احلصو . الري وتساعد يف بلوغ األداء األمثل، يوفر املياه يف حني يزيد اإلنتاج
عدادات ذات ترددات فوق مسعية، عدادات (خالل طرق قياس مباشرة خمتلفة متوافرة لألنابيب واملواسري املقفلة 

وإن قياس ). سدود صغرية،ومسيالت منحدرة، جداول معايري التصريف(وللقنوات املكشوفة ) دفق مغناطيسي
يضا تقديرات تقريبية دقيقة بشكل كاف لقاء تكاليف استعمال مياه الري بشكل غري مباشر قد يوفر أ

 :وتشمل الطرق الشائعة املستعملة ما يأيت .منخفضة
 .قياس الطاقة اليت تستهلكها مضخات الري - 
 .قياسات الضغط النهائي يف الري باملرشات - 
 .فوارق االرتفاع يف أحواض وخزانات الري - 
 . قياس وقت الري وحجم نظام توزيع الري - 
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      الموارد المائية واألمن الغذائيالعالقة بين : لثانيالمطلب ا

 850يطرح األمن الغذائي حتديا حقيقيا أمام املوارد املائية املتاحة، ففي الوقت احلايل ما زال هناك أكثر من       
رة حبوايل ثالثة مليون نسمة يعانون من سوء التغذية، ولعل ما يزيد األمر سوءا هو الزيادة السكانية املتوقعة واملقد

 –، إىل جانب احتماالت تغري األمناط الغذائية واالجتاه إىل استهالك اللحوم احلمراء 2025مليارات نسمة حبلول 
بسبب حتسن مستويات الدخول، وهذا يدفعنا إىل تساؤل مهم حول كمية  - وتعد منتجات مستهلكة جدا للمياه

ى هذا السؤال حسب تقديرات املعهد الدويل إلدارة املياه يف القطاع واإلجابة عل. الغذاء اإلضافية املطلوب توفريها
  1.الزراعي هو أنه خالل اخلمسني عاما القادمة سيتضاعف الطلب على الغذاء والعلف احليواين

والسؤال السابق يدفعنا إىل تساؤل أكثر أمهية حول املياه اإلضافية املطلوبة، واإلجابة حسب تقديرات نفس       
، هو أنه يف ظل نفس املعطيات احلالية أي بدون إدخال أي حتسينات إضافية على إنتاجية املياه، وبدون اجلهة

   2 .2050حبلول  %90إىل  %70تزداد كمية املياه املطلوبة مبعدل منسحتوالت رئيسية يف مناذج اإلنتاج 

  : أبعاد العالقة بين الموارد المائية واألمن الغذائي : أوال

لواقع إن مسألة العالقة بني املاء واألمن الغذائي مسألة معقدة وختص األبعاد األربعة لألمن الغذائي يف ا     
  fao:3واملعرفة من قبل املنظمة العاملية 

يف . جيب أن يستجيب للطلب) إنتاجا واستريادا( ، مبعىن أن العرض الوفرةاملاء هو أوال عامال مفتاحا ملسألة  •
لري أن يشارك وميكن ل. الواقع املاء مورد أساسي لإلنتاج الزراعي مبا يف ذلك تربية احليوانات والزراعات املائية

النشاط  يوجد أيضا هوامش كبرية للتقدم من أجل استعمال أفضل ملياه األمطار يف. يف تكثيف وتنويع الغذاء
الوصول األفضل للمياه والتسيري املخطط واملستدام للموارد . بالتحديد لفائدة الزراعات العائلية أو. الزراعي
متثل عوامل مهمة من أجل تنمية اإلنتاج الزراعي  -يم املياه بني خمتلف االستعماالتمبا يف ذلك تقي- املائية 

تصرف من جهة أخرى، زيادة على استعمال املياه كمشروب ويف واحليواين وصيد األمساك، وبالتايل توفريه حق ال
نشاطات التحويل الزراعية والغذائية تستدعي كميات كبرية من املياه كمكون تكنولوجي  فإن حتضري الوجبات،

كل نشاط حتويل مستمر جيب أن يعتمد على انضباط حقه يف إمدادات توفري املياه جبودة كافية . أو طاقوي
 . صحية للمنتجات النهائيةلضمان جودة 

                                                           
  .13صالماء من أجل الغذاء، من أجل الحياة، منظمة األمم املتحدة،  1
  .14املرجع ، صنفس  2

 3 FAO, L’eau et la sécurité alimentaire face au changement global : quels défis, quelles solutions ?, 2012, p14-15. 
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. الوصول الفيزيائي االقتصادي لتغذية مالئمة ومغذية التسيري اجليد للمياه ميكن أيضا أن يسمح بتحسني •
خلق . يف الواقع ميكنه السماح للمدبرين الفقراء بإنتاج أكرب لتغذية أفضل كما ميكنهم من حتسني مداخيلهمو 

تنتج من اإلنتاج املتزايد للخريات الزراعية واملنتجات الزراعية  مناصب الشغل وحتسني املداخيل ميكنها أن
لكن أيضا بتخفيض تكاليف االستغالل أو إنتاج اخلدمات البيئية اليت ينتفع ا املستعملون . الغذائية احملولة

حل للشرب باملقابل، نقص الوصول غلى املاء الصا. املتواجدون يف أسفل أو يف كل اتمع مربرة ذا مكافأم
بكبح التطور االقتصادي، وهو أحد العوامل املعيقة لتنمية النشاطات الزراعية الغذائية على املستوى الصناعي 

زيادة على إىل ذلك، اغرتاف ونقل املياه يشكالن . ونصف الصناعي واحلريف، أين يعترب املاء موردا تكنولوجيا
ما . والذي غالبا ما تتحمل مسؤوليته النساء. اء املستهلكأحيانا عبئا يوميا ثقيال فيما خيص الوصول إىل امل

  .ميثل نقصا يف الربح يعود بالضرر على مداخيل العائالت
، حيث أن املاء يف الواقع هو موردا استقرارأن مسألة املياه يف عالقتها مع األمن الغذائي باألساس مسألة  •

معات واالقتصادات هي اليوم ضحايا ملشاكل تزايد نقص والعديد من ات) يف الزمان واملكان( سيء التقسيم 
يؤدي إىل زيادة املداخيل وإىل مرونة كبرية يف التغريات اجلوية، إال  أن لريوميكن ل. املياه، التصحر والفيضانات

أن تطور الري ميكن أن خيلق مشاكل عقارية كما يتعلق بتخصيص واستغالل األراضي احلاملة للمياه السطحية 
باإلضافة إىل ذلك . ستقرارعدم اإلإىل املياه كمصدر للصراعات و  ياه اجلوفية، وجعل احلق يف الوصولأو امل

تطور الزراعة املسقية يرتجم بشدة توزيع جديد للمهام، بواسطة تقارير اجتماعية واقتصادية جديدة وبتأثريات 
نتائج فيما خيص ويؤدي إىل  الستعمالادث نزاعات حول حيميكن أن  ، ممابيئية على املديني القصري والطويل

منظم وخمطط بني خمتلف بشكل ملياه والتطهري ابتسيري شبكات ولتحقيق هذا االستقرار البد من . االستقرار
 .املسؤولية االجتماعية للمؤسسة ضمنبعني االعتبار املياه أخذ والبد من . مستخدمي املياه

ىل إبوصول الكل  التغذية والصحةي هو أيضا رهان فيما خيص ويف األخري املاء يف عالقته مع األمن الغذائ •
يف الواقع، رداءة املياه وغياب التطهري مها من األسباب . وإىل التطهري األساسي والنظافة. املاء الصاحل للشرب

الرئيسية يف تشكيل األمراض عن طريق املياه مثل الكولريا واإلسهال وأمراض أخرى معدية كثل محى 
النوعية الرديئة للمياه، التطهري غري . وتعد املياه السطحية مصدرا لألمراض أيضا. ت ومحى الضنكاملستنقعا

وكنتيجة لذلك . الكايف والنظافة السيئة كل هذه األسباب ميكن أن تؤدي إىل سوء التغذية أو إىل صحة سيئة
لزراعية ميكن أن تؤدي إىل باإلضافة إىل ذلك فإن التهيئات املائية ا. تأخر النمو، خاصة لدى األطفال

انعكاسات سلبية على التغذية والصحة، من جهة بواسطة التزايد يف حضور املاء السطحي املسبب لألمراض، 
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النشاطات املرتبطة بالري ختص . ومن جهة أخرى بواسطة توزيع جديد للمهام ميكن أن يكون له نتائج غذائية
باملقابل، . أقل تواجدا يف املنازل لتغذية األطفال الصغار لهنساء، خاصة يف إفريقيا مما جيعيف الغالب الن

التعرض إىل تراكيز خطرية من امللوثات الكيميائية يف ماء الشرب أو املياه الزراعية هي أيضا عامال ميكن له أن 
 .يؤثر على صحة الشعوب، والتأثري السليب على الصحة لديه تأثريا مهما على إنتاجية العمل الزراعي

دور املاء يف األمن الغذائي هو إذا متعدد األشكال بتطبيقاته ونتائجه على الصحة والغذاء معا، وكذاك على       
 -على سياسات املاء . اإلنتاج الزراعي املائي والزراعات الغذائية وعلى املداخيل واحلصول على التغذية واالستقرار

ات اإلجيابية أو السلبية اليت ميكن أن حتدثها على األمن أن تضبط التأثري  -بواسطة مقاربة متعددة القطاعات
هذه التأثريات جيب أن تأخذ يف احلسبان خالل إنشاء القيادة تقييم السياسات . الغذائي وكذا على التغذية

ج األمن الغذائي واألفعال املتعلقة والتغذية، جيب وبنفس الطريقة أن يؤخذ كفاية يف احلسبان يف سياسات وبرام
   .تغذيةوال
  1 التي تواجه الموارد المائية من أجل تحقيق استدامة األمن الغذائيالتحديات : ثانيا 
   :إشكالية املياه باعتبارها مصدرا هي الواقع أساسية ألنه البد من 
األخر يشكلون ¼ منهم كوم ريفيني  و¾  تغذية مليار من السكان والذين يعانون اليوم من اجلوع،  −

 .د الفقراء الناجتني عن النزوح الريفياحلضريني اجلد
شخصا كل يوم، واملليار اإلضايف املنتظر يف  180000تغذية مليار من السكان الذين يتزايدون مبا يعادل   −

 .عدد سكان إفريقياخصوصا مع تضاعف  ،2050حدود 
واجه نذرة  املوارد احلضريني اجلدد وكذلك على طلب اقتصاد يو اإلجابة على الطلب اجلديد للبلدان البارزة  −

 ).طاقة، ألياف، كيمياء خضراء( وحيتاج بشكل متزايد إىل الزراعة لسد حاجياته غري الغذائية  ،اهليدروكربورية
 انعدام لسياسي واليت ميكن أن تنتج عناالجتماعي وا ستقرارنعدام االالتوارث اجلوع واألخطار املتزايدة  تدارك −

 :من املائي والغذائي يف حني أناأل
  ، العديد من البلدان كالصومال سبق وأن تعرضت إىل أزمات غذائية حادة بسبب النزاعات أو احلوادث املناخية •

 .صعوبة هذه األزمات تتطلب إجياد حلوال حقيقية على املدى القصري كما على املدى الطويل
متساوية متكافئة التقييم وغري أمنة من ، القاعدة اإلنتاجية للزراعة، حمدودة وغري )املاء، األرض( املوارد الطبيعية  •

 .أجل استغالل مستدام

                                                           
1
 Ibid., p16. 
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جتاه حنو االو  ستقرارعدم االالعامل دخل يف عصر جديد من أن ىن العرض بنيويا ليس أكرب من الطلب، مبع •
 .لغذاء والطاقةا رأسعا اليت شهدت اخنفاضمن العشريات بعد العديد . اع األسعارارتف

دة خالل العشريات القادمة ويف نطاق التغري الكلي يشكل إشكاال على املستوى إمكانية إشباع الطلبات اجلدي •
 .التقين والزراعي أكرب من إمكانية تطبيقه بطريقة مالئمة بيئيا وعادلة اجتماعيا

يشكل إذا وبالشك ...) املناخي، الطاقوي، الدميوغرايف( ضمان األمن الغذائي يف نطاق التغري الكلي        
يفرتض العمل على الثنائية  الكبريهذا التحدي . كثر أمهية والذي جيب رفعه خالل العشريات القادمةالتحدي األ
املائي عرف خصوصا خالل املنتدى الثاين للمياه، كون هذا األخري شرطا  مناألأمن مائي، مفهوم  - أمن غذائي

صادر املياه اليت تعترب القاعدة الوصول إىل األمن الغذائي يتطلب باخلصوص احملافظة اجليدة على م. لآلخر
والوصول أيضا إىل حتقيق املزارعني واملزارعات وكل اتمعات الريفية للحرية الضرورية والعيش . اإلنتاجية للزراعة

 ويف- اليتاملدن  يف استثمار وتثمني املاء وبصفة طبيعية مسألة وختص أيضاعلى نشاطام، باالعتماد الصحيح 
    .  جيب أن يكون لديها الوعي التام بارتباطها بالريف -التمدنعامل ال يتوقف عن 

   في العالم العربي واألمن الغذائي دور الموارد المائية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة :المبحث الثالث

 الدول من كثري يف عيالزرا القطاع يعترب إذ العربية، اإلمنائية اجلهود يف متقدمة بأولوية الزراعية التنمية حتظى      
 حتقيق يف مسامهته جانب إىل هذا  .السكان من كبرية لشرحية الدخل ومصادر العمل ميادين أهم من العربية
 يف الدولية الساحة على التطورات أفرزت وقد .التحويلية الصناعات من للعديد األولية املواد وتوفري الغذائي األمن

 التفضيلية املعاملة وزوال العاملية، التجارة منظمة إنشاء أمهها الزراعية جاتاملنت أمام حتديات األخرية السنوات
 األسواق يف الئقة مكانة على باالستحواذ العربية الدول واهتمام الصناعية، الدول أسواق يف الزراعية للصادرات

  .العاملية األسواق يف العربية الزراعية تجاتاملن ا تتمتع اليت التنافسية امليزة وزيادة االقتصادية، املنافع لتعظيم العاملية

  لموارد المائية في العالم العربيقراءة في وضعية ا: المطلب األول

  المياه وتوزيعها في الوطن العربيمصادر : أوال

ري تندرج مصادر املياه يف الوطن العريب كغريها من دول العامل حتت فئتني رئيسيتني، مها املصادر التقليدية وغ       
  .وفيما يلي استعراض هلذه املصادر من حيث حجمها وأماكن وجودها. التقليدية
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  .المصادر المائية التقليدية  .1

  :تتمثل مصادر املياه التقليدية يف الوطن العريب يف األمطار واملياه السطحية واجلوفية
  .دول العامل العريب يف األقاليم توزيع مياه األمطار على خمتلف  املوايلويوضح اجلدول  :األمطار  .أ 

   .بماليير األمتار المكعبة في الوطن العربي الهطول المطري السنوي الوسطيتوزيع ): 04( الجدول رقم

  %الحصة   )³م م(حجم األمطار   اإلقليم

  9.2  211  إقليم شبه الجزيرة العربية
  7.8  178  إقليم المشرق العربي
  25.8  588  إقليم المغرب العربي

  57.2  1305  الوسطى إقليم المنطقة
  100  2282  المجموع

 .51:، ص2011 التقرير االقتصادي العربي الموّحد،صندوق النقد العريب،  :المصدر

 .البحرين و اليمن السعودية، عمان، اإلمارات، الكويت،: إقليم شبه الجزيرة العربية - 

 .سورية، األردن، لبنان، فلسطني و العراق: إقليم المشرق العربي - 

 .املغرب اجلزائر، تونس، ليبيا و موريتانيا: لمغرب العربيإقليم ا - 

  .السودان، الصومال، مصر و جيبويت: إقليم المنطقة الوسطى - 

  :تتعدد مصادر املياه السطحية يف العامل العريب فتشمل: المياه السطحية واألنهار  .ب 
 .يبدأ مساره من حبرية فيكتوريا الواقعة بوسط القارة اإلفريقية : ر النيل •
مث يتجه مشاال إىل البحر ينبع ر دجلة من تركيا، ويدخل إىل العراق بعد مروره مسافة : ري دجلة والفرات •

 . األبيض املتوسط ومير بعشرة دول إفريقية وهي ماتسمى بدول حوض النيل
 .مشال البقاع. ينبع من جوار مدينة بعلبك): لبنان( ر الليطاين •
بانياس واللذان يف سوريا، واحلاصباين يف لبنان، وتتحد هذه األار يف : أار هيويتكون من ثالثة : ر األردن •

 . اجلزء الشمايل من وادي احلولة لتشكل ر الشريعة 
ينبع من هضاب قوتاجالون ويشكل احلدود بني السنيغال وموريتانيا مث يصب يف احمليط : ر السنيغال •

 .األطلنطي
اجلوفية أحد املوارد الرئيسية للمياه املتوافرة يف بلدان اخلليج العريب وشبه اجلزيرة  متثل املياه: المياه الجوفية  .ج 

وتوفر آبار املياه اجلوفية يف مشال إفريقيا، كمية هائلة من املياه، على أن . العربية، والصحراء الغربية يف مصر
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وتوضح . ياه يف اآلبار املختلفةتقييم االحتماالت للمياه اجلوفية يتطلب برنامج أحباث للتحقق من كمية امل
    1:دراسة استغالل املياه اجلوفية يف املنطقة العربية احلقائق التالية

 نصيب متوسط تدين حيث من مطلقة بصورة سواء بالندرة العربية املنطقة يف املائية املوارد وعموما تتصف       
 الندرة هذه تتفاقمو  .العامل من األخرى باملناطق مقارنة نسبية بصورة أو املياه، من الفرد نصيب أو املساحة، وحدة
 ويعادل اليابسة، مساحة من   10.8%الوطن العريب مساحة تعادل حني ففي الزمن، مبرور املستويات كافة على
 يف اجلارية السطحية املياه إمجايل من فقط % 0.7 على حيتوي فإنه العامل، سكان إمجايل من %5سكانه  عدد

 من الواحد اهلكتار نصيب متوسط أن ذلك على ويرتتب  .اليابسة أمطار إمجايل من فقط% 2.1يتلقىو  العامل،
 متوسط حيث ومن 1/15يبلغ  العاملي املستوى على بنظرائه مقارنة العريب الوطن يف اجلارية السطحية املياه

 املتاحة املائية املوارد من به بأس ال شطرا أن ، ذلك إىل يضاف  1/5النسبة هذه تبلغ السنوي املطري اهلطول
 261لذا تواجه الدول العربية عجزا مائيا سنويا يقدر بنحو . عديدة ألسباب النوعية لتدهور أو للفقد إما يتعرض

  2. مليار مرت مكعب
  3:ةالتقليدي غير المائية المصادر .2

 التقليدية غري املائية باملوارد يقصدو  .بديلة مائية مصادر لتوفري اسرتاتيجيات عن العربية البلدان من العديد تبحث  
 :هي املوارد من أنواع ثالثة
 .العالية امللوحة نسبة ذات اجلوفية واملياه البحر مياه حتليه -
 .الصحي الصرف مياه معاجلة -
 .الزراعي الصرف مياه معاجلة -

 واجلزيرة العريب اخلليج دول يف وخاصة اآلن انتشارًا األكثر البحر مياه حتليه عملية وتعد :تحلية مياه البحر  .أ 
 ي مما %70 يعادل وهذا .³م مليار  4.3  ال يقارب ما  1996  عام يف العريب الوطن أنتج فقد العربية،

 العربية األقطار معظم تقع إذ الشرب مياه ملشكلة حال عملًيا املياه حتليه تعد و التحلية مياه من العامل يف نتج
 مسافات العربية األقطار شواطئ متتد كما واألطلسي، اهلندي واحمليطني املتوسط واألبيض األمحر البحرين على

 وتبني .للنضوب قابل غري مصدرًا متثل البحار مياه أن كما املائية، املسطحات هذه بطول شاسعة
 التحلية لوحدات العاملية اإلمجالية اإلنتاجية الطاقة من% 65 قرابة أن 1991 عام لنهاية اإلحصائيات

                                                           
  . 44مرجع سايق، ص،  إبراهيم سليمان عيسى 1
2
  .11، ص2011 أوضاع األمن الغذائي العربياملنظمة العربية للتنمية الزراعية،   

3
  .181ـ180، ص ص، 2007 ، العدداألول ،23الدق للعلوم االقتصادية والقانونية،، جملة جامعة دمشاألمن المائي العربي حممود زنبوعة، 
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 وهي األوىل، املراكز مخسة من مراكز أربعة حتتل العربية الدول من أربًعا إن بل. العربية املنطقة يف جودةمو 
املتحدة  العربية اإلمارات %10.5بنسبة  الكويت الثالثة ، 26.8% بنسبة األوىل السعودية العربية اململكة
 يف األمريكية املتحدة الواليات وتأيت  4.7% سبةبن الليبية اخلامسة العربية واجلماهريية ، 10% بنسبة الرابعة
  .12% بنسبة الثاين املركز

 املرت إنتاج تكلفة تقدر إذ والزراعة الري مشاكل حلل جمدية غري تبدو املياه ةحتلي اقتصاديات أن الواضح ومن       
 التقنيات من املياه حتلية عدوت .التقليدية املصادر من الكلفة مرات 4 يوازي ما وهو دوالر 1 ب الواحد املكعب
 يف حديثتان تقانتان تستخدم حيث العريب اخلليج يف الشرب مياه من %90 و %50 بني ما توفر اليت احلديثة
 .العكسي والتناضح التقطري مها التحلية

 والري الزراعة ألغراض جديد من استخدامها وإعادة الصحي الصرف مياه معاجلة وتأيت :معالجة مياه الصرف  .ب 
 مرت مليون 1366قرابة    1996 عام يف العريب الوطن أنتج وقد التحلية، مياه بعد الثانية املرتبة يف والصناعة
 .العريب واملغرب العريب اخلليج دول يف والباقي مصر يف %90 قرابة منها يرتكز .مكعب

 هذا استعمال ويقتصر جلة، عاامل الزراعي الصرف مبياه فيتمثل الثالث املائي املورد أما :مياه الصرف الزراعي  .ج 
 وبشكل ³ م مليار 4.3 هناك املعاجلة الزراعي الصرف مياه حجم يبلغ إذ مصر على احلاضر يف الوقت املورد
 فإن وبذلك  .التقليدية غري املائية املوارد من ³م مليون 9940 مقداره ما العريب الوطن يف حالًيا يستثمر عام

  عام  لنهاية ³م مليار 275 قرابة املتوسط يف يبلغ التقليدية وغري لتقليدية ا املائية للموارد الكلي اموع
1996. 

  .مشاكل الموارد المائية بالوطن العربي: ثانيا

 :منها الفرد حصة وانخفاض المتجددة المائية الموارد محدودية  .1

 ، حيث يتزايد السكان العربنسمة مليون 300 يقارب ما الراهن الوقت يف العريب الوطن سكان عدد يبلغ       
 سوف السكان تزايد أن البديهي ومن .العامل يف السكاين النمو مبعدل باملقارنة نسبًيا مرتفًعا سكاين منو مبعدل

 وحتول العريب الوطن يف والثقايف واالجتماعي االقتصادي التطور بسبب خاصة املاء على الطلب يف تزايًدا ينعكس
 املائية املوارد على الضغط إىل يؤدي سوف السريع النمو فإن  مث ومن .استهالكية تجمتمعا إىل جمتمعاته معظم
 صعبة أوضاع تستجد قد الكبرية السكانية الزيادة هذه ومع .عليه والطلب املتاحة املوارد بني التوازن اختالل وإىل
 من األمر تدارك يتم مل ما لعريب،ا املائي األمن ميدان يف وخصوًصا املستقبل يف العربية األقطار أعباء من تزيد

 املائية املوارد من العريب الفرد فنصيب .استغالله وحسن املائية املوارد إدارة يف الكفاءة من املزيد حتقيق خالل
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 من أقل بل إنه حىت العاملي، الصعيد على الفرد نصيب متوسط من بكثري أقل هو القومي الصعيد على املتجددة
غلب أ فإن العربية األقطار ملختلف املائية املوارد بني الكبري التفاوت باحلسبان أخذنا ما ذاوإ. املائي الفقر خط

 .املائي الفقر خط دون يعيشون العريب الوطن سكان
 1:الجوفية المياه خزانات استنزاف  .2

 الضخ دالتمع بسبب كبرية استنزاف لعملية العريب الوطن أقطار أغلب يف اجلوفية املياه أحواض تعرضت       
 األرض سطح من قريبة مرتفعة مبستويات تتميز اليت اجلوفية املياه خزانات فبعض .اآلمن غري والسحب العالية

 ومبا كبرية درجة إىل التالية العقود يف االستثمار وازداد اخلمسينيات منذ االستثمار موضع وضعت عالية وإنتاجية
 املتكررة اجلفاف نوبات بسبب نقصت هلا املائية التغذية أن كما ات،اخلزان هلذه التخزينية الطاقات مع يتناسب ال
 يف النخيل أشجار بعض وموت إفريقيا مشال يف الواحات بعض تدهور املثال سبيل  هذه إنتاجية على انعكس مما

 يف والقلمون السلمية أحواض له تعرضت وما نوعيتها وتدين اجلوفية املياه مستوى اخنفاض نتيجة الواحات هذه
 احلد اجلوفية املياه من املستعملة الكمية تفوق حيث األردن يف والضليل اليمنية، اجلمهورية يف وصنعاء وبنا سورية
 إىل الرشيد غري االستخدام أدى كما  .السنة يف ³م 419 بقرابة  املتجددة وغري املتجددة لألحواض اآلمن

 العذبة، املياه طبقات باجتاه املاحلة املياه وتقدم الشاطئية املناطق يف خاصة والعذبة املاحلة املياه بني التوازن اختالل
 سهل منها نذكر العريب الوطن يف عديدة أمثلة وهناك ماحلة، مث ومن امللوحة عالية لتصبح أمهها مي نوعية فتتغري

 يف والعني اخليمة أسور  الفجرية وسهل اليمن، يف امة وسهل سورية، يف والرمان الليبية، اجلماهريية يف اجلفارة
 من تعاين واليت مصر يف املروية املساحات وتقدر .مصر يف والدلتا اإلسكندرية ومنطقة املتحدة، العربية اإلمارات

 التملح مشكلة فإن الكويت، يف أما  املروية األراضي ثلث من أكثر يعادل ما أي ، هكتار مليون بقرابة التملح
  .املروية األراضي من  85% قرابة املتملحة املساحات نسبة تشكل ثحي العامل، يف األسوأ تكون تكاد

 2:للمياه البيئي التلوث  .3
 تقنيات ضعف بسبب وذلك العريب، الوطن يف املائية املوارد دد اليت األخطار أهم من واحًدا التلوث يعد       
 .مًعا والسطحية اجلوفية املائية املوارد من كبرية كميات خسارة إىل يؤدي مما الصناعي، التلوث آثار من البيئة محاية
 تصريفها يتم الصحية املياه من% 90 قرابة أن اإلنسان،ويقدر و والزراعة الصناعة نفايات بازدياد التلوث ويزداد

 وعدم الصحي الصرف أنظمة رداءة أدت املثال، سبيل على سورية معاجلة ويف أية دون والبحريات األار إىل
 الضخ أدى كما والعاصي، وبردى الفرات أحواض يف تلوث حدوث إىل الصناعة النفايات تزايد نع ضالف كفاية

                                                           

.183ـ182مرجع سابق، ص ص،  حممود زنبوعة، 1
  

2
  .183، ص نفس املرجع 
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 من %50 يقارب ما يلقى مصر ويف الساحلية السهول إىل املاحلة املياه تدفق تزايد إىل للري اآلبار اجلائر من
  ³م مليون 500 على يزيد ما سنة كله يدخله حيث النيل ر يف الصناعي الصرف عن الناجتة السائلة املخلفات

 وقد املعاجل غري الصحي الصرف من املكعبة األمتار من أخرى مليارات وعدة للسموم، احلاملة املصانع عوادم من
 ومشاكلة السام املواد وجود تفاقم بسبب عموًما قيمته واخنفضت املناطق بعض يف األمساك إنتاج يف التلوث أثر

 أدى والذي تواكب االحتياجات مل اليت الصرف أنظمة ضعف من أساسي بشكل ةنامج العريب املغرب يف التلوث
 جمال يف كبري عجز من البالد تعاين حيث اليمن ويف واجلوفية والساحلية السطحية املياه يف تلوث حدوث إىل

 فقط  30% قرابة من أكثر املدن كربى يف الصحي الصرف شبكة تغطي ال حيث الصحي الصرف خدمات
 الذي األمر السائلة النفايات أغلب تصريف يتم بواسطته الذي احلر اجلويف اخلزن نظام بانتشار مسح الذي األمر
 عناصر خمتلف معها حاملة اجلويف املخزون وإىل السطحية اآلبار إىل الصحي الصرف مياه تسرب إىل يؤدي

  .التلوث
املتشاركة مع الدول العربية خاصة دول  ويتمثل هذا يف الدول: العربي المائي األمن ومشكلة الجوار دول  .4

  .املشرق العريب، والصراع على مصادر املياه مع تركيا والكيان الصهيوين

  :دور التنمية الزراعية المستدامة في تحقيق األمن الغذائي العربي: المطلب الثاني

  لزراعة في الوطن العربيل الخصائص العامة: أوال 
للمنطقة العربية بوقوعها ضمن املنطقة األكثر جفافا يف العامل، فإن املناخ فرض واقعا نظرا للطبيعة اجلغرافية       

حتميا يف تدين نسبة األراضي اليت ميكن استزراعها باألمطار، وبالرغم من أ، مجلة هطول األمطار على املنطقة 
ي العربية اليت تزيد فيها يف املائة من األراض 18مليار مرت مكعب سنويا، إال أن  2282العربية تقدر بنحو 

  .والباقي تعتمد على األمطار 1ملم هي املؤهلة لزراعات مطرية، 300معدالت اهلطول عن 
  2: تتشكل األقاليم الزراعية بالوطن العريب من ثالثة أقاليم رئيسية وهي      

يف  39.5يت تبلغ ما قيمته ويتصدر األقاليم الزراعية من حيث مساحة األراضي الزراعية ال: إقليم املغرب العريب .1
 .املائة من إمجايل مساحة األراضي الزراعية يف العامل العريب

                                                           
  :متوفر على املوقع اإللكرتوين، وزارات المياه والزراعة العربية تعيق وسائل الري: دراسةعبد اجلمعات ،  1

http//www.aawsat.com/details.asp ?section   

 
2
 شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة مذكرةاستراتيجية التنمية المستدامة للموارد المائية في االقتصاديات العربية ـ دراسة حالة الجزائرـ أمال ينون،  

 .43، ص 2010/2011 ،-سطيف – عباس فرحات جامعة التسيري، وعلوم والعلوم التجارية االقتصادية العلوم كلية الدكتوراه، مدرسة املاجستري،
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إقليم اهلالل اخلصيب ويضم األراضي الزراعية يف سوريا والعراق، لبنان واألردن وفلسطني احملتلة والبالغ  .2
 .العريب يف املائة من مجلة الزمام املزروع يف العامل 26.3ال يقل عن  مساحتها جمتمعة ما

يف املائة من مجلة املساحة املزروعة  26.3إقليم وادي النيل ودلتاه يف السودان ومصر وتبلغ مساحته ما قيمته  .3
 .يف الوطن العريب

:                                             ومن خالل هذا التقسيم، ميكن إبراز أهم خصائص الزراعة العربية يف النقاط التالية 
بلدان (يات املياه املتجمعة يف اآلبار تتصف كلها بأا قليلة باملقارنة من التصرف احلايل من هذه املياه كم - 

 .، وهو ما يسفر عن زيادة نسبة امللوحة يف املياه املستخرجة من هذه اآلبار)اخلليج العريب
ر عن اإلسراف يف االستغالل للمياه هناك ميل إىل زراعة احملاصيل اليت تتطلب كميات كبرية من املياه، وهو يسف - 

 .اجلوفية
تتعامل معظم األحباث املتعلقة باألماكن احملتملة للمياه اجلوفية مع الطبقات السطحية، وليس مع الطبقات  - 

 .العميقة اليت ميكن أن حتتوي أيضا على مياه صاحلة لالستخدام
خنفاض ضغط املياه، حبيث أصبح األمر يستلزم بسبب أدى االستخدام غري الرشيد ملياه اآلبار االرتوازية إىل ا - 

 ن اآلبار، ضخ اآلبار، مبا يستتبعهذا االستخدام، وبسبب هذا االستخدام، وبسبب السحب املستمر للمياه م
 .ذلك من تكاليف إضافية

أن الشواهد  وبالرغم من حقيقة أن كمية املياه املتوافرة متثل عامال حمددا بصورة حامسة للتوسع الزراعي، إال - 
 .  املتاحة تظهر ميال إىل اإلسراف يف االستغالل واالستخدام غري الرشيد

  .الغذائي العربي واألمن المستدامة الزراعية التنمية: ثانيا

  .الغذائي العربي األمن تحقيق وإمكانية المستدامة الزراعية التنمية .1

 وحتقيق فائض بل حتقيقه، ميكن هدف الواسع تهالكاالس ذات للسلع بالنسبة ذايت اكتفاء إىل الوصول إن       
 اجلافة والبقول كاحلبوب والطبيعية واملادية البشرية املوارد توجد حيث ذلك، من مينع الشيء ألنه  اآلخر بعضها يف

 وبإتباع ،والتمور والفواكه للخضر بالنسبة حاصل هو مثلما ،)اإلسرتاتيجية املواد من وهي( ومشتقاته واحلليب
 أو تكاملية، زراعية سياسة إطار يف اجلنوب دول بني تكون أو عربية أو مغاربية إقليمية بينية شراكة ساتسيا

 استقرار وبالتايل غذائي، أمن حتقيق على تساعد امليسر، التجاري للتبادل آليات وضع ميكن مشرتكة، سوق ضمن
 زراعية سياسة لتطبيق املالئمة الظروف ويهيئ القوية، االستثمارية من املنافسة جو خلق على حافزا يكون سياسي

 وتأسيسا .بالبيئة تضر ال أا كما الالحقة، األجيال حقوق تبخس وال احلاضرة، األجيال فائدا تعم مستدامة،
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األجيال  حق على وحتافظ للسكان، الغذائي األمن حتقق اليت القاطرة هي املستدامة التنمية تصبح سبق، ما على
 1:العمل على جيب فعالة، تكون ولكي والصحية؛ السليمة احلياة مبقومات املساس دون ذلك يف املستقبلية

 اإلقليمية الربامج نشاطات يف الوطنية الربامج إدماج حنو التوجه أن حيث والتكامل، البينية الشراكة دور تفعيل -
 اإلقليمي والتعاون البيولوجي التنوع ارواستثم الصيانة أو الطبيعية احلماية طرق إتباع وميكن جًدا مهم والدولية
 .الطبيعية املصادر استثمار يف الفعال دوره له ذلك وكل والتدريب والتوعية

 إشراك يتم أن على الوطنية، الربامج ضمن الطبيعية املصادر واستثمار محاية يف احليوي البيئي املفهوم إدخال - 
 .واستغالله املفهوم هذا إدماج يف القرار وصناع والباحثني واملزارعني الفنيني من ممكن عدد أكرب

 .الطبيعية املصادر محاية يف املؤسسايت والعمل والقوانني األنظمة وتفعيل تطوير -
 واألحباث والندوات املؤمترات وإقامة احليوي التنوع مشاريع يف منها العربية وخباصة الدول خربات من االستفادة -

 .اخلربات وتبادل املشرتكة
 الريفية، باحلياة بينة وعلى من األرض، قربا أكثر باعتبارها الريف يف املوجودة منها وخباصة المرأة، دور تفعيل -

 عناية الريفية للمرأة تويل املستدامة التنمية أن كما احليوي، جماهلا خدمة يف وحتديا مثابرة األكثر تكون وبالتايل
 .خاصة

 ويف واملؤسسية واالقتصادية والتكنولوجية الطبيعية املعوقات وخاصة ائي،الغذ األمن حتقيق معوقات على التغلب - 
 األمن جماالت يف املشرتك العمل فعاليات تعميق طريق عن وذلك الزراعي، االستغالل وأمناط البشرية املوارد جمال

  .هلا االستثمار آفاق وحتسني هلا الالزمة التسهيالت وتقدمي واستثمارها احلرة الزراعية املناطق وإقامة الغذائي،
     2025 -2005 للعقدين المستدامة العربية الزراعية التنمية إستراتيجيةالموارد المائية ضمن  .2

 أمهها نقاط عدة 2005  - 2025 العقدين خالل املستدامة الزراعية للتنمية الرئيسية التوجهات تضمنت       
 الزراعية املوارد استغالل الزراعية، األراضي ومحاية تنمية املستدامة، ةالزراعي للتنمية الرئيسي احملدد املياه باعتباره

 العنصر وهي العربية، الدول معظم يف الزراعية التنمية لربامج واحملدد احلاكم العنصر املياه تعترب حيث .وغريها
 على دول عدة تعتمد حيث االستخدامات، وكذلك أخرى إىل دولة من املياه مصادر وختتلف ندرة، األكثر

 وتعتمد قطر والكويت، فلسطني، سوريا، اجلزائر، األردن، مثل األمطار، سقوط رهينة فهي وبالتايل فقط، األمطار
على ر النيل والعراق على ر دجلة والفرات، أما باقي الدول فهي تعتمد على املياه  والسودان مصر من كل

 الصرف ومياه البحر مياه حتلية على اجلوفية املياه إىل إضافة تمدتع اليت البحرين عدا املائية، اجلوفية واملسطحات

                                                           

 
1
 .19 -20 ، ، ص ص2009، جوان31، جملة العلوم اإلنسانية، العدد بالجزائر الغذائي األمن وإشكالية المستدامة الزراعية التنميةفوزية غريب،  
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 يف بالغة أمهية هلا أعطيت فقط املستدامة الزراعية للتنمية الرئيسي احملدد هي املياه وباعتبار .املعاجلة الصحي
 1:خالل من وذلك الزراعية، التنمية إسرتاتيجية

 .لذلك احلاكمة التشريعية القاعدة تطوير خالل من املائية املوارد وصيانة ومحاية إدارة حتسني -
 :طريق عن الري مياه استخدام كفاءة حتسني -
 .املياه الستخدام االقتصادي املنظور تأكيد سياسات •
 .الزراعية األنشطة يف املياه اقتصاديات عن معلومات نظم •
 .احلقلي الري نظم لتطوير مشرتكة استثمارات •
 .املياه استخدام لتطوير مشرتكة حبوث •
  .املياه موارد وإدارة الستخدام تقنيات تطوير •

  .املشرتكة املائية األحواض استثمار جمال يف العريب التعاون تنمية -
  .املتشاطئة املياه يف العربية احلقوق على احلفاظ -
 .التقليدية وغري التقليدية املصادر من املائية املوارد للتنمية العريب التنسيق -
 .التكلفة لتخفيض البحوث وتطوير املياه حتلية يف املتجددة الطاقة استخدام يف للتوسع ريبالع التعاون -
  .الزراعة يف املياه استخدام ترشيد ثقافة نشر خالل من املائية التوعية -
في ظل استخدام الموارد  األمن الغدائي العربي في تحقيق مساهمة الزراعة بعض المؤشرات عن  .3

  :المائية

                                                                         :اتج الزراعي في الناتج المحلي اإلجماليمساهمة الن  .أ 
حمققا بذلك منوا  مليار دوالر أمريكي، 136.3حوايل  2013بلغ اإلنتاج الزراعي باألسعار اجلارية يف عام        

خالل % 7.8ما حقق ذلك الناتج زيادة سنوية متوسطة قدرها ، بين 2012عن قيمة يف عام % 5.3يقدر بنحو 
يف عام % 5.0، و بلغت مسامهة الناتج الزراعي العريب يف الناتج احمللي اإلمجايل حوايل  2013-2000الفرتة 

  واجلدول التايل ميكن من توضيح تطور نسبة الناتج الزراعي العريب إىل الناتج احمللي اإلمجايل. 2013

                                                           

 الثاين الدويل امللتقى مداخالت جممع، 2025 - 2005للعقدين  مةالمستدا العربية الزراعية التنمية إستراتيجية التوجهات الرئيسيةحممد براق و محزة غريب، 1  
 يومي ورقلة جبامعة املنعقد البيئي، األداء حتديات و املايل األداء حتقيق بني االقتصاديات و املؤسسات منو  :الثانية الطبعة، احلكومات و للمنظمات املتميز األداء حول
 .471-470، ص ص، 2011 نوفمرب 23 و 22
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مليون دوالر ( تطور الناتج المحلي اإلجمالي والناتج الزراعي في الدول العربية): 05(مالجدول رق 

  )أمريكي
  السنة

  البيان
2000  

2005  2010  2011  2012  2013  
  )%( نسبة التغري

2000-2013  2012-2013  

الناتج احمللي 
  3.8  11.1  2.734.061  2.633.529  2.389.234  2.075.461  1.166.512  715.908  1 اإلمجايل

 الناتج الزراعي
2  

55.941  70.751  126.976  124.557  129.334  136.251  
7.8  5.3  

1/2 )%(  7.8  6.1  6.1  5.2  4.9  5.0  
  .50، ص2013 التقرير االقتصادي العربي الموّحد،صندوق النقد العريب،  :المصدر

انتظامها خالل املوسم الزراعي  وقد سامهت الظروف املناخية غري املواتية وقلة األمطار وعدم     
دول وضعف استخدام التقانات احلديثة يف تراجع منو الناتج الزراعي عن معدالته الطبيعية يف بعض ال

العربية تقع يف مناطق جافة وشبه جافة فغن إنتاجها الزراعي يبقى دائما  العربية، ومبا أن معظم الدول
تتالية وتؤثر التباينات يف األراضي القابلة للزراعة ويف اجلفاف امل وملوجات معرضا للمحددات اجلوية

  .بني الدول العربية على مسامهة القطاع الزراعي يف اقتصاد كل دولة إىل حد كبري  موارد املياه ما
  :مساهمة القطاع الزراعي في احتواء اليد العاملة العربية  .ب 

  )مليون نسمة( ة القوى العاملة النشطة اقتصاديا في الزراع):06(الجدول رقم  

القوى النشطة يف كافة القطاعات   الدول
  االقتصادية

نسبة القوى العاملة يف قطاع   القوى العاملة يف قطاع الزراعة
  ) %(من العمالة اإلمجالية  الزراعة

  21.4  27  126  الدول العربية
  39.1  132.5  3389  العامل

  .2013 التقرير االقتصادي العربي الموّحد،د العريب، صندوق النق: علىمن إعداد الطالبة باالعتماد : المصدر

من إمجايل العمالة الكلية يف خمتلف القطاعات % 21.4تشمل القوى العاملة يف الزراعة يف الدول العربية        
ل وتتفاوت إنتاجية العم .ة مع بقية العامل يتضح أا أقلومبقارنة الدول العربية من حيث القوى البشرية الزراعي

ة وهي السودان واملغرب وتونس واجلزائر ـة الزراعيــالزراعي فيما بني الدول العربية، إذ تنخفض يف معظم الدول العربي
سبب ذلك إىل هيمنة الزراعة املطرية حيث ، ويعود دوالر 7دوالر و 3077رتاوح بني إذ ي. ومصر وسوريا

فضال عن ذلك السياسات الزراعية . اخيةــمل املنتذبذبت كمية اإلنتاج واخنفضت معدالته نظرا لتحكم العوا
  .  واالستثمارية، ووفرة مدخالت اإلنتاج الزراعي احلديث بني أوساط املزارعني
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 :توفير االحتياجات الغذائية العربية باالعتماد على الزراعة المحلية    .ج 

العامل السابق نتيجة لتحسن مستوى  باملقارنة مع% 2.9زيادة بنسبة  2013سجل اإلنتاج النبايت عام         
، إذ اهتمت الدول العربية بزيادة إنتاج احلبوب من خالل التوسع يف استخدام البذور احملسنة %6.7الغلة بنسبة 

ذات االنتاجية املرتفعة واملقاومة للجفاف واليت تتالءم مع الظروف البيئية بني أوساط املزارعني بدعم من مراكز 
أن معظم حماصيل احلبوب قد سجلت  2013وتشري تقديرات اإلنتاج الزراعي لعام . الوطنيةالبحوث الزراعية 

     .كما يوضحه اجلدول التايل.زيادة باملقارنة مع العام السابق

  )2013-2012(نسبة التغير في اإلنتاج الزراعي : )07( الجدول رقم

  االنتاج  احملصول
املساحة 
  احملصولية

  اإلنتاج  احملصول  الغلة
ملساحة ا

  احملصولية
  الغلة

        البذور الزيتية  6.7  1,9-  4.6  احلبوب
  1.2  1.7-  0.5-  اخلضروات  0.9  4.0  5.0  القمح
  11.0  16.6  3,8  الفواكه  3.8-  4.8-  8.4-  الشعري

الذرة الرفيعة         
  والدخن

-22.4  -9.0  -14.7  
احملاصيل 
  1,1-  2.4  1.3  السكرية

  1.6  9.0  10.8  اتالدرني  1.3-  6.4  5.0  البقوليات
 .60، ص2013 التقرير االقتصادي العربي الموّحد،صندوق النقد العريب، : المصدر

ومن خالل الشكل نالحظ أنه إمجاال هناك حتسن طفيف يف كمية اإلنتاج الزراعي للمحاصيل الرئيسية،         
عرفت احلبوب والبطاطا ارتفاعا  حيث عدا اخلضروات اليت شهدت اخنفاضا طفيفا يف اإلنتاج احمللي العريب قد
  . نسبيا لكنه يبقى دون املستوى مقابل الطلب املتزايد نظرا للنمو الدميغرايف العريب
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  تطور اإلنتاج الزراعي من المحاصيل الزراعية الرئيسية في الدول العربية ): 07(الشكل رقم 

  ):   2013و 2010( لعامي                      

                                                                                                               
  .60ص، 2013 التقرير االقتصادي العربي الموّحد،صندوق النقد العريب، : المصدر

  .كفاءة استخدام الموارد المائية العربية في الزراعة: ثالثا

   : ائية في الزراعةاستخدام الموارد الم  .1
مليار مرت مكعب سنوياً إال أن  2282بالرغم من أن مجلة هطول األمطار على املنطقة العربية تقدر حبوايل        

ملم هي املؤهلة لزراعات مطرية ، مما  300فقط من األراضي العربية واليت تزيد فيها معدالت اهلطول عن % 18
   1.ن زراعة مستقرةيعين حتمية الري بباقي األراضي لضما

 املستعملة املياه وإعادة استخدام املياه حتلية استخدام عمليات تزال ال التقدم، بعض إحراز من الرغم وعلى      
 واملعاجلة املستعملة املياه استخدام أن كما. الزراعية األنشطة ملعظم بالنسبة اقتصادية جدوى ذات ليست الري يف
 يف االستخدام هذا أن رغم اجلمهور غضب يثري ما كثرياً  ألنه دائماً  السهلة بالعملية ليس الغذائية احملاصيل ري يف

  2التطور إىل سبيله
 كميـات تراجع يشعل حيث متزايدا حتديا املياه توفري يشكل العربية، املنطقة يف السكاين النمو ظل يف و       
 وقد. والزراعية واملنزلية الصناعية :للمياه ستخدمةامل القطاعات بني العرض، التنافس عن الطلب زيادة مع املياه

 أولويـات على للبعض،اعتمادا أكثر ومياه للجميع، املاء من القليل بتوفري املياه إدارة على القائمون استجاب

                                                           
1
  .1ص، 2002 ،"دراسة سبل تطير الري السطحي و الصرف في الدول العربية"، ملنظمة العربية للتنمية الزراعيةا  

2
 استقرار لعدم الدول واستجابات الحالة تحليل، أفريقيا شمال في الغذائي ، األمنأفريقيا، املغرب مشال مكتب - ألفريقيا االقتصادية املتحدة األمم جلنة  

  .18ص،2012األوىل، الطبعةية، الزراع األسواق
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 امليـاه السطحية إمجـايل من املـائة يف 85 حوايل اليوم الزراعي الري ويستهلك 1.االقتصاد حلجج ووفقا احلكومة،
 بصورة التزايد يف آخذ الزراعية غري لألغراض املياه على الطلب أن كما العربية، البلدان يف املستخرجة اجلوفية واملياه
                      : التايل الشكل يف مبني هو كما .سريعة

  العربية المنطقة في المياه استخدامات): 08 (رقم الشكل          

                                             

  "املستقبل تأمني و الندرة إدارة:العربية املنطقة يف املياه حوكمة" العربية  للدول اإلقليمي املكتب ، اإلمنائي املتحدة األمم برنامج :المصدر   
  .           40 ص ، )2014  نيويورك ، املتحدة األمم منشورات(

لري بني التقليدية كالري بالغمر و احلديثة كالري بالرش و الري تتنوع أساليب ا: أساليب الري المستعملة •
تتسبب هذه الطريقة يف ضياع كميات كبرية . تعترب هذه الطرقة األكثر استعماال يف املنطقة العربيةو  ، بالتنقيط

قد تكون  كما2.من املياه يف األرض، أو عن طريق التبخر، ضياع كميات كبرية من املياه يف الرتبة، متلح الرتبة
لنظم الري بالتنقيط مستويات خمتلفة من التعقيد و التكاليف و نظم الري بالتنقيط اليت تشغلها مضخات 

  .تعمل بالطاقة الشمسية هي بديل واعد بشكل خاص يف املنطقة العربية
مليار 296حبوايل تقدر املوارد املائية السطحية العربية املتاحة  :استغالل الموارد المائية في اإلنتاج الزراعي  •

، )من خارج الدول العربية (من هذه املوارد مصدرها خارجي % 70مرت مكعب سنويا ويف املتوسط فإن 
منها، بينما تبلغ % 89تستغل معظم هذه املياه السطحية ألغراض الري، حيث حيظى قطاع الزراعة حبوايل 

                                                           
1
            .39 ص ،2014العربية،  للدول اإلقليمي املكتب ،المستقبل تأمين و الندرة إدارة :العربية المنطقة في المياه حوكمةاإلمنائي،  املتحدة األمم برنامج 

2
    www.afedonline.org/water%20efficiency%20manual/PDFar/5ar.pdf: ، متوفر على املوقع اإللكرتوينكفاءة المياه في الزراعة  

  .19/03/2013:اإلطالع عليه بتاريخمت 
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ملياه السطحية املوجهة للري حوايل بلغت مجلة ا%. 5و حصة القطاع الصناعي % 6حصة القطاع املنزيل 
من املياه السطحية املتاحة، بينما بلغ %68بنسبة اسرتداد بلغت  2007مليار مرت مكعب يف عام  201

وبالتايل فإن العجز يف املياه . مليار مرت مكعب يف نفس العام354حجم الطلب ألغراض الزراعة حوايل 
غطية جزء يسري من هذا العجز من املياه اجلوفية و مياه ، حيث يتم ت%20ألغراض الزراعة يقدر حبوايل 

إن تدين كميات املياه السطحية املتوفرة يف ظل الظروف املناخية غري املناسبة يضع عبئا كبريا . الصرف املعاجلة
نتاج على مصادر املياه اجلوفية اليت يعول عليها كثريا يف تأمني االحتياجات املائية العربية الكبرية ألغراض اإل

  1.الزراعي
مليار مرت مكعب و تتكون مصادر هذه املياه من  35تبلغ الكميات املتاحة من املياه اجلوفية حوايل        

و يتعرض خمزون املياه اجلوفية لالستغالل اجلائر، كما يتم . أحواض مائية مشرتكة بني جمموعة من الدول املتجاورة
مليار مرت مكعب، مما يؤثر سلبا على التوازن الطبيعي للطبقات  42ر بـ جتاوز معدالت التغذية السنوية اليت تقد

و يؤدي هذا الوضع إىل اخنفاض مستويات املياه اجلوفية و تدهور نوعية املياه بفعل . احلاملة للمياه كما و نوعا
 2.ملياهة استخراج هذه اـاع تكلفـتغلغل مياه البحر ااورة و متلح الرتبة و جفاف الينابيع و ارتف

  :كفاءة استخدام الموارد المائية في الري .2
عترب عدم كفاءة استخدامات موارد املياه احلالية من أكرب التحديات اليت تؤدي إىل استنزاف هذا املورد ي

احليوي، و ذلك نتيجة لتدين كفاءة نقل و توزيع املياه من املصادر إىل احلقل اليت تتم بواسطة القنوات الرتابية 
على صعيد  %50و  %40ترتاوح كفاءة استخدام موارد املياه بني . ة و ضعف أساليب الري احلقلياملفتوح

يف % 15يف شبكات الري و% 25من مياه الري تضيع يف شبكات التوزيع و  %15الدول العربية، حيث أن 
من  %65حوايل مليار مرت مكعب، متثل  100احلقل و بالتايل فإن متوسط الفاقد من املياه يقدر بأكثر من 

دراسة املنظمة العربية (املياه املستخدمة يف الري و قد بينت الدراسات اليت أجريت يف عدد من الدول العربية 
من املياه و يزيد اإلنتاج % 58، أن استخدام وسائل الري احلديثة يساعد على توفري )للتنمية الزراعية و أكساد

كما أن تطور الري السطحي فقط على مستوى احلقل حيقق . %50و خيفض احلاجة للعمالة إىل  %35حبدود 

                                                           
مداخلة يف إطار امللتقى الوطين األول حول ،دراسة حالة الدول العربية: استخدام الموارد المائية في القطاع الزراعيكفاءة  ساعد بن فرحات، وداد عباس،1

  .2013ماي 28−27ألمن املائي، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي مبيلة، يومي حوكمة املياه يف اجلزائر كمدخل لتحقيق ا
   .185 -184ص،  ص ،2008 التقرير االقتصادي العربي الموّحد،صندوق النقد العريب، 2
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إىل  50من املياه املستخدمة و بالتايل فإن رفع كفاءة االستخدام بشكل عام من %77و  33وفرا يرتاوح مابني 
  1.من املياه املستخدمة يف الري حاليا% 30مليار مرت مكعب يف السنة اليت متثل حوايل  50توفر حوايل  70%
 املطردة، الزيادة حنو العريب الوطن يف احلديثة الري بنظم املزروعة املساحات اجتاه إىل اإلحصاءات تشريو        
 حبوايل م 2011  عام يف وقدرت م،  2008-2011للفرتة كمتوسط هكتار مليون  4.3 حوايل بلغت حيث
 عام هكتار مليون  4.2  وحنو م، 2010 عام يف هكتار مليون  4.3 بنحو مقارنة هكتار مليون4.7 

 الري نظم تأيت حيث املياه، استخدام برتشيد العريب الوطن يف االهتمام تزايد إىل يشري الذي األمر م،2009
 توجهات تنفيذ يف دورها كذلك املائية، املوارد حمدودية ملواجهة الالزمة والوسائل احللول مقدمة يف احلديثة

 الدول بني الواضح التباين املوايل إىل ويشري الشكل  العربية بالزراعة نهوضلل املستدامة الزراعية التنمية إسرتاتيجية
 مجهورية يف احلديثة الري بنظم للزراعات نسبة أعلى بلغت حيث احلديثة، الري بنظم املزروعة املساحات يف العربية
   ةـاحلديث الري بنظم املزروعة احاتـاملس إمجايل من %35.3وذلك  العربية مصر

%  7.6والعراق ، 11.5%واملغرب15.8%  حبوايل السعودية مث 17.5%بنسبة  اجلزائر تليها العريب، نالوط يف
  عن العربية الدول باقي يف النسبة وتقل 1.5%  بنسبة ولبنان2.5%  بنحو  واألردن ،6.3% حبوايل وسوريا 

   2011.2 عام وذلك  %1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .53- 52، ص ، ص 2011 التقرير االقتصادي العربي الموّحدصندوق النقد العريب، 1

2
  .13، ص2011أوضاع األمن الغذائي العربي ملنظمة العربية للتنمية الزراعية، ا 
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 جملة من العربية الدول بعض في الحديثة الري بنظم المزروعة المساحات نسبة): 09(الشكل رقم  

  .م 2011 عام العربي الوطن في الحديثة الري بنظم المزروعة المساحة

  
   .13ص، 2011، أوضاع األمن الغذائي العربياملنظمة العربية للتنمية الزراعية :المصدر

. وضاع املوارد املائية املتاحةعلى أ تعترب معدالت استخدام املياه قياسا باملتاح منها أحد مؤشرات احلكم
يعرت مؤشر للعجز املائي، يف حني يقدر معدل  %15وفقا للمعدالت العاملية فإن استخدام املياه بنسبة تزيد عن و 

و هو ما يعد  %76.6بينما تسجل الدول العربية نسبة تقدر بـ . %7.5االستخدام العاملي للموارد املائية حبوايل 
عما هو  %200هناك دول يف املنطقة زادت نسبة استخدامها للموارد املائية عن . جز املائيأخطر مؤشرات الع

 500متاح هلا نتيجة استخدام املياه اجلوفية غري املتجددة مما أدى إىل تراجع نصيب الفرد من املياه فيها إىل حوايل 
و تدهور لنوعية املياه و بالتايل ارتفاع مرت مكعب يف السنة باإلضافة إىل ما يسببه االستخدام اجلائر من تلوث 

  1.تكاليف ضخها وزيادة تكاليف املنتج الزراعي و بالتايل عدم إمكانية استدامة املشاريع القائمة
مليار مرت مكعب سنويا، يستخدم حوايل  190يقدر حجم االستخدام للموارد املائية يف الدول العربية حبوايل      

مليون هكتار تشكل ما  10.5يف الزراعة و تستغل هذه الكميات لري حوايل مليار مرت مكعب منها  169
من هذه األراضي، الري بالرش  %85يغطي الري السطحي حوايل  ،من مجلة املساحة املزروعة% 14.8نسبته 

 على الزراعة قطاع يف املستخدمة املياه من املكعب املرت إنتاجية أن كما .2%2و أساليب الري األخرى % 13

 واملقدرة العامل مستوى على إنتاجيته من فقط  %35 حنو تعادل دوالر700  بنحو تقدر العريب الوطن مستوى

                                                           
1
  .09ص ،، مرجع سابقساعد بن فرحات، وداد عباس 

2
  .ةحفصلا سفن ،املرجعنفس  
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 تعادل حيث العربية، الدول يف الزراعة يف املياه من املكعب املرت إنتاجية قيمة تقل كما دوالر، 2000 بنحو
 على بينما دوالر، ألف 7.6 بنحو قدرةوامل االقتصادية القطاعات إمجايل يف إنتاجيته قيمة من فقط % 9.2

 القطاعات إمجايل يف إنتاجيته من %11.6 بنحو الزراعة يف املكعب املرت إنتاجية تقدر العامل مستوى

  .يبني لنا بعض مؤشرات توفر و كفاءة استخدام املوارد املائية يف الدول العربية) 08( اجلدول رقمو  .1االقتصادية
  توفر و كفاءة استخدام الموارد المائية في الدول العربيةمؤشرات ):08( الجدول رقم

  2007قيمة املؤشر سنة   1990قيمة املؤشر سنة   املؤشر
  760  1107  3نصيب الفرد من املوارد املائية م

  2%76  -  كفاءة منظومة نقل املياه
  %50  -  كفاءة نظم الري احلقلي التقليدية

  %85  -  يةنسبة األراضي املروية بنظم الري التقليد
  90  -  )3مليار م(تقديرات الفاقد السنوي من مياه الري

 .185، ص2008 التقرير االقتصادي العربي الموّحد،صندوق النقد العريب،  :المصدر
مستوى املنطقة العربية  ضعيف علىوما جيب اإلشارة إليه أن جمرد رفع كفاءة استغالل مياه الري الزراعي مبقدار    

  . أعلى بكثري قدارومبمياه الري يعين توفريا يف 
لة حساسة ومثرية للجدل، تزداد أمهية مع اشتداد الطلب على املاء، وتتعلق بسياسة تسعري مياه الري، أومثة مس  

حيث أن هذه السياسة تشكل من حيث املبدأ، ومن وجهة نظر اقتصادية . بفرض رسوم كاملة أو جزئية عليها
استخدام مياه الري وللحد من اإلسراف يف استخدامها وتبديدها، كما تشكل صرفة، وسيلة فعالة لرفع كفاءة 

عنصرا أساسيا يف تكاليف إنتاج احملاصيل الزراعية والستخدامه بالتايل وفقا ألسس عقالنية  مدخال العتبار املاء 
ء، كما أا ثل اهلوااملاء مثله م إال أن تطبيق مثل هذه السياسة، قد تتعارض مع األعراف اليت تعترب 3.ومدروسة

  .روف االقتصادية الصعبة والدخول الزراعية الضعيفة عموما وخباصة لصغار املزارعنيظغالبا ما تصطدم بال
  :المعوقات التي تحد من ترشيد استهالك المياه .3
اخنفاض أسعار مياه الري أو تكاليف ضخها قلل من أمهيتها كعامل اقتصادي مهم من عوامل اإلنتاج، هذا ما  - 

 .تج عنه إسراف يف استعمال املياه و عدم ترشيد االستهالكن
ارتفاع تكاليف أنظمة الري احلقلي املوضعي، خاصة يف املزارع الصغرية مما ينتج عنه عدم قدرة املزارع على  - 

 .حتسني أساليب الري
                                                           

1
  .469محزة غريب، مرجع سابق، ص  ،حممد براق  

2
  .178، ص1998، 1طمركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، الواقع والممكن،  –تنمية الزراعة العربية صالح وزان،   

3
  . 171املرجع ، ص نفس   
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لري و اليت متكن من عدم توفر املعلومات األساسية عن أنواع الرتبة اليت يتم استغالهلا و خصائصها املتعلقة با - 
 .اختيار و تصميم نظم الري املناسبة، و تشمل أيضا غياب املعلومات املتعلقة بكميات املياه الواجب توفريها

غياب التشريعات الرادعة اليت حتد من هدر املياه و اليت . ضعف اإلرشاد املائي على مستوى املزارع الصغرية - 
 .اتشجع مستخدمي املياه على ترشيد استخدامه

 .ندرة مراكز البحوث املائية يف الدول العربية - 
زراعة حماصيل تستهلك كميات كبرية من املياه مقارنة مع حماصيل أخرى كزراعة القمح يف اململكة العربية  - 

 1:السعودية و زراعة األرز و قصب السكري يف مصر، فنجد أن
 ياه سنويا؛ مرت مكعب من امل 700طن واحد من القمح، شعري و شوفان حيتاج إىل  •
 مرت مكعب من املياه سنويا؛ 2500كعب من قصب السكر حيتاج إىل طن من  م •
 .مرت مكعب من املياه 1300طن واحد من القطن حيتاج إىل  •

 2: المائية الموارد استخدام في اإلدارة سوء عن الناتجة البيئية اآلثار .4
 :وهي نقاط عدة يف ئيةاملا للموارد اإلدارة سوء عن لناجتة ا البيئية اآلثار تتمثل

 الزائد الري بسبب احلقل خارج املياه جريان يسبب احلقلي، الري يف السيئة اإلدارة إن : الحقلي الري مياه – أ
 الناقل البعوض لتوالد مناسبة أجواء خلق إىل تؤدي احلقل خارج للمياه وجتمعات برك تتشكل وبذلك للحقول
 مليون واحد حبوايل 1975 عام بالسودان اجلزيرة مشروع يف القطن تاجإن يف اخلسائر قدرت كاملالريا لألمراض

 باحملاصيل، الضارة الزراعية واآلفات احلشرات توالد وكذلك املالريا، مبرض املزارعني إصابة نتيجة القطن من قنطار
 على ويؤثر احلقل لداخ والتنقل الزراعية العمليات ويعيق الزراعية بالطرق الضرر إىل احلقل خارج اجلريان ويؤدي

 .وغريها وجسور مباين من القائمة املنشآت
 القنوات تستخدم املروية العربية األراضي من %85 :السطحي الري في المياه استخدام حماية إهمال – ب

 أثبتت حيث – وغريها كالبلهارسيا البشرية لألمراض مصدرا تكون قد وبذلك ، املياه نقل عملية يف املفتوحة
 مبرض إصابتهم نتيجة قدرم من 18% إىل 16 من يفقدون السودان يف الزراعيني العمال أن الدراسات
 صاحلة غري تصبح وبذلك الزراعي، الري من العادمة باملياه املياه هذه خلط يتم األحيان بعض ويف .البلهارسيا

 .البشرية لالستخدامات
                                                           

1
  .مرجع سابق ،بن فرحات، وداد عباسساعد  

2
 Sudan Engineering Society JOURNAL, January، المائية الموارد استخدام في والحلول المشاكل ،بّدور منري إهلام ،املاجد عبد حممد عصام 

2005, Volume 51 No.43 68، ص. 
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 وهذا وإزالتها للغابات املرشد غري التعدي إىل تؤدي ئيةاملا األحواض محاية عدم إن : للغابات الجائر القطع – ج
 اإلزالة هذه وكذلك . العربية السطحية املائية للموارد األول املصدر هي اليت األمطار وكثافة كمية على سلًبا يؤثر

 اليت املائية بااري ضارة وآثار الغابات مبنطقة ضارة بيئية آثار له يكون مما وتعريتها، الرتبة اجنراف إىل تؤدي
 من للتخلص كبريًا ومالًيا فنًيا جمهوًدا تتطلب إزالته وإن وتربة، طمي من حتمله مبا الغابات هذه مياه فيها تتعرض

 الصيانة تكاليف من تزيد بالطمي املليئة املياه هذه أن كما البشري، لالستخدام صاحلة املياه هذه لتصبح الرواسب
  .املياه ختزين ةأوعي عمر من وتقلل الري لقنوات
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  : خالصة الفصل

تعترب املياه الركيزة األساسية اليت يعتمد عليها جممل النمو االجتماعي و االقتصادي و العمراين و هي عامل       
منطقتنا  بينما من املتوقع أن تواجه املنطقة عجزا مائيا كبريا يف املستقبل،و . حاسم يف حتقيق األمن الغذائي العريب

يف حال استمرار الوضع احلايل على ما هو عليه أي تزايد و  من احتياجاا للمواد الغذائية الكثريالعربية تستورد 
أن حيث املياه من الكثري ازدياد الفجوة الغذائية، فإن املنطقة العربية ستحتاج إىل تأمني العرب و  عدد السكان

، كما أن اهلطول يف املستقبلاالحتياجات الغذائية مهما بلغت تنميتها  املوارد املائية املتاحة لن تستطيع تلبية
املطري سينخفض نتيجة التغريات املناخية املتسارعة، لذا جيب وضع خمطط استعجايل لتدارك النقص املسجل و 

األول تغيري أمناط استهالك املياه على مستوى كل القطاعات وخاصة يف جمال الري باعتبار الزراعة املستهلك 
 .للمياه

منذ األزل وإىل األبد سيظل األمن الغذائي مرتبطاً باألمن املائي، مهما تغريت األحوال، ويصبح ذلك االرتباط     
، وإذا كان ذلك بصفة العموم فإنه يصبح أوضح ما ميكن يف الدول الشحيحة املوارد األزماتوضوحًا وقت  أكثر

ويف الفصل املوايل سوف  .ذلك لتلبية احلاجات األساسية للسكاناملائية، حيث يكتسب املاء أمهية عظمى، و 
  .باجلزائر حناول إبراز دور استغالل املوارد املائية يف حتقيق األمن الغذائي

 

 

  

  

     



  

  

  : الفصل الثالث

دور الموارد المائية في تحقيق  
التنمية الزراعية المستدامة  
  واألمن الغذائي في الجزائر
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  :تمهيــد

يشكل توفري الغذاء وحتقيق األمن الغذائي للمواطن أهم التحديات اليت تواجه صانعي القرار باجلزائر وذلك        

يتطلب عدة جمهودات ويصطدم بعدة عراقيل مثل التزايد  الغدائي لكن حتقيق األمن. على غرار باقي دول العامل

السكاين الذي يتطلب املزيد من اإلنتاج الغذائي واملوقع اجلغرايف للجزائر الذي يأيت أغلبه يف شكل صحراء قليلة 

   .التساقط باإلضافة إىل االحتكار الدويل إلنتاج بعض السلع الغذائية

تأيت اجلزائر ضمن الدول اليت تدخل يف خانة الدول املعرضة للفقر املائي، ومع تزايد حدة املنافسة على و        

املوارد املائية من خمتلف القطاعات، يف ظل زيادة األفواه الطالبة للغذاء ومع حتسن األوضاع املادية وارتفاع القدرة 

ية نفسها أمام حتد كبري وبسيط يف آن واحد، كبري من حيث العامة على اقتناء خمتلف السلع، جتد الزراعة اجلزائر 

ندرة املوارد املائية وسوء استغالهلا يف الزراعة ومن حيث ضعف السياسات والربامج الزراعية واملائية رغم اهودات 

سوء املبذولة، وبسيطة من حيث اتساع املساحة وتنوع األقاليم، ووفرة الطاقة البشرية الشابة واملؤهلة مع 

 .       االستغالل

يف هذا الفصل سوف نتطرق لوضع املوارد املائية يف اجلزائر مع واقع استخدام املياه يف الزراعة ومسامهة ذلك يف     

   :استنادا للخطة التالية. حتقيق األمن الغذائي

  .نظرة عامة على الموارد المائية بالجزائر :املبحث األول

  .الموارد المائية في تحقيق التنمية الزراعية بالجزائر استخدامواقع : املبحث الثاين

  .مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق األمن الغذائي بالجزائر في ظل استخدام الموارد المائية: املبحث الثالث

  

  

  

  

  

  



الجزائر في الغذائي واألمن المستدامة الزراعية التنمية تحقيق في المائية الموارد دور: الثالث الفصل  

 

96 

 

  مة على الموارد المائية بالجزائرنظرة عا: المبحث األول

    مصادر الموارد المائية بالجزائر: المطلب األول

 الغريب، اجلنوب من وموريتانيا الغربية والصحراء غربا، األقصى املغرب حيدها إفريقيا، غرب مشال اجلزائر تقع  

 ،²كلم 2.381741اجلزائر مساحة تبلغ .مشاال املتوسط األبيض والبحر جنوبا، والنيجر مايل شرقا، وليبيا وتونس

1.شرقا°12 و غربا°9 طول خطي وبني ،°38 و °18 عرض خطي بني وتقع
 ساحلي شريط على اجلزائر حتتوي 

 قلب يف اإلفريقية، القارة يف كلم2000 حبوايل ومتتد كلم، 1622 حبوايل املتوسط األبيض البحر على مطل

2:يلي كما موزعة كربى جغرافية مناطق ثالث على اجلزائر حتتوي كما. الصحراء
 

 .اإلمجالية املساحة من 4% على يسيطر التل،-

 .اإلمجالية املساحة من9% العليا، اهلضاب -

 .اإلمجالية املساحة من 87% ومتثل الصحراء، -

اجلزائر، باإلضافة إىل  به تتميز الذي البيئية واألنظمة املناخية األقاليم يف الكبري والتنوع اجلغرايف، التباين هذا    

 معظم يف كما ندرا فبسبب. ا املتواجدة الطبيعية املوارد ضعف و غىن الوقت نفس يف يفسر اتساع املساحة

 وهو وقلتها، املياه ندرة يشكو الذي العامل يف بلدا 20 ضمن تأيت اجلزائر املتوسط، األبيض البحر جنوب بلدان

 من الضغوطات زيادة خالل من عنها التعبري مت الندرة هذه .االجتماعي للتوتر ومصدر التطور من حيد عامل

 يف تقع فاجلزائر ، ومنه³م 600 من أقل سنويا املياه من اجلزائري الفرد حصة تقدر .انتظامها وعدم توفريها حيث

3.سنويا للفرد ³م 1000عتبة أدىن كحد حيدد الدويل البنك أن علمنا إذا املائية، باملوارد الفقرية الدول خانة
   

  قليدية للموارد المائية بالجزائرالمصادر الت: أوال 

 مليار 13منها السنة،/³م مليار 19.2 حبوايل اجلزائر يف املائية للموارد احلقيقة للموارد اإلمجايل احلجم يقدر      

 4.والسطحية اجلوفية املياه مابني املوارد هذه وتتوزع الصحراوية، اجلهة يف ³م مليار 5.2 و الشمالية اجلهة يف ³م

مياه األمطار، املياه السطحية : وبشكل آخر فإنه ميكن تقسيم املصادر التقليدية للمياه إىل ثالثة أقسام تتمثل يف
                                                           

1
  .39ص ، 1998 اجلزائر، ة،ياجلامع للمطبوعات الوطين وانيالد ،العربي والمغرب الجزائر ايجغراف ، تيبوفات زيالعز  عبد  

2
 SNAT, Loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du Schéma National 

d'Aménagement du Territoire, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, 13 Dhou El Kaada 

1431, 21octobre 2010, p 10. 
3
، 2012 اجلزائر، جامعة واإلعالم ةياسيالس العلوم ةيكل السابع، العدد والقانون، اسةيالس دفاتر ،الجزائر في اهيلما إدارة ةيجيإسترات حاروش، نيالد نور 

  .59ص
4
Ministère des Ressources en Eau, Direction des études et des aménagements hydrauliques, les ressources en eau 

en Algérie, Algérie, 2003, p 11.   
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إن التنوع اجلغرايف والطبيعي الذي مييز اجلزائر عن بقية دول الوطن العريب جعلها تزخر مبوارد مائية و . واملياه اجلوفية

 .صدر األهم وهو مياه األمطارمتنوعة سطحية وجوفية وطبعا ال ننسى امل

  :مياه األمطار .1

وفية اجلياه على املاملصادر التقليدية األخرى تعتمد و  ،لكثري من مناطق العاملللماء  األساسيوهي املصدر         

وتتذبذب  ، ن ارتفاع هطول األمطار يف منطقة ما يعين ارتفاع منسوب املياه اجلوفية واألارإسطحية، إذ الو 

وميكن االستفادة منها إما مباشرة بعد ، األمطار اليت تسقط من منطقة إىل أخرى حبسب الظروف املناخيةكميات 

ها للمزروعات واملسطحات اخلضراء، أو بعد مدة من الزمن من خالل احتجازها خلف هطوهلا من خالل ريّ 

                          .السدود أو يف اخلزانات

 تبخر معدل مع صيفا األمطار سقوط ينعدم ويكاد شتاء بارد إىل ومعتدل صيفا حار مبناخ اجلزائر تتميز       

 مدى على فتتساقط األمطار أما السنني، مبرور الفصول تقلب مع معقد مائي نظام عن يسفر مما االرتفاع شديد

 من أقل يف ملم 100 عن السقوط معدل يزيد قد األحيان بعض ويف أقصى، كحد السنة يف يوم 100 حوايل

 اجلبلية،وقد القمم على أحيانا الثلوج سقوط مع قليلة أيام خالل العام أمطار من كبري جزء يرتكز واحد،وقد يوم

 أحيانا، ملم2000 أو 1500 إىل يصل أن وميكن ملم 500 عن البالد مشال سنويا األمطار سقوط معدل يزيد

 وينعدم للصحراء اورةـا املناطق يف السنة يف ملم 100عن يقل أن إىل جنوبا اجتهنا كلما تدرجييا املطر ويتناقص

1.الصحراوية املناطق يف تقريبا
 

  :2وعموما تتميز األمطار يف اجلزائر مبجموعة من اخلصائص تتعلق بكمية وتوقيت وطبيعة تساقطها  

واجلدول التايل يوضح املقصود هو التفاوت الكبري يف توزيع األمطار بني خمتلف املناطق : من حيث الكمية  .أ 

 .ذلك

  

  

  

  

                                                           
  .237 ، ص1997،أبو ظيبية،جياإلسرتات والبحوث للدراسات اإلمارات ، مركزفی العالم العربی آفاق واحتماالت المستقبل هايالمدون، يرت ليبيرت روجرز، ب1
، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية إشكالية إدارة الطلب على المياه، دراسة حالة الجزائرسهام عليوط، 2

  .156، ص2010/2011وعلوم التسيري، جامعة جيجل، 
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  )ملم: الوحدة(المعدالت السنوية لتساقط األمطار في الجزائر ): 09(الجدول رقم 

  الشرق  الوسط  الغرب  جلهةا                  املنطقة

  900  700  400  الساحل

  1400-800  1000-700  600  األطلس التلي

  400  250  250  الهضاب العليا

  400-300  200  150  األطلس الصحراوي

  150-20  150-20  150-20  الصحراء

، مذكرة "الصحراء" إدارة الطلب على المياه لتحقيق التنمية المستدامة، دراسة حالة وكالة الحوض الهيدروغرافي أمحد يت، : المصدر

  .23، ص2007ماجستري غري منشورة، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، قسم العلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

من خالل اجلدول نالحظ أن كمية األمطار املتساقطة هي أكثر ما تكون يف املنطقة الشمالية، خاصة        

إىل  20السنة وتقل يف اجلنوب مبعدل /ملم1400و 800منطقة األطلس التلي حيث يرتاوح معدل التساقط بني 

حنو الشرق، وهذا يرجع إىل وقوع باإلضافة إىل هذا فالتساقط أيضا يزداد كلما اجتهنا من الغرب . السنة/ملم150

املنطقة الغربية خلف جبال الريف املغربية اليت تقع كحاجز أما تساقط األمطار يف الغرب اجلزائري باإلضافة إىل 

  . التيارات القادمة من أوروبا واليت تقوم بدفع السحب حنو الشرق

إن معظم األمطار تسقط يف فصل اخلريف والشتاء والربيع، حبيث تقل درجة احلرارة  :من حيث التوقيت  .ب 

لكن اجلزائر مؤخرا تعرف تراجعا كبريا  1.وتنعدم األمطار يف فصل الصيف فيما عدا املناطق ذات املناخ املومسي

املياه خاصة وأن  مما خيلق مشكلة يف توفر. يف نسبة التساقط خاصة يف فصل اخلريف فهي تكاد تكون منعدمة

 .اجلزائر ال تتمتع بإمكانيات فيما يتعلق بتجميع مياه األمطار وتعبئتها لالستفادة منها يف فرتات الحقة

يتميز تساقط األمطار يف أغلب األحيان طول كميات كبرية يف وقت قصري  2:من حيث طبيعة التساقط  .ج 

اقط السيلي لألمطار، وما يزيد من حدة هذه مشكلة بذلك سيوال يصعب التحكم فيها، وهو ما يعرف بالتس

املشكلة هو االحندار الذي تتميز به الكثري من املناطق خاصة يف اجلزء الشمايل للبالد وكنتيجة لذلك فإن  

 .    كميات كبرية من األمطار السيلية غالبا ما يكون مصريها أن تصب يف البحر

  
  

                                                           
1
  .114، مرجع سابق، صأمال ينون 

2
  .157سهام عليوط، مرجع سابق،ص  
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 املنحدر من جزء يف أساسا تنحصر اليت

 يف معظمها جمرى 30 بنحو اجلزائر يف

 ،³م مليار 12.4طاقتها حبوايل تقدر حيث

 يف السدود لبناء املالئمة املواقع عدد اخلرباء

 حاليا فيها املتواجدة والكبرية واملتوسطة

  ∗وتتوزع املياه السطحية يف اجلزائر بنسب متفاوتة على مخسة أحواض هيدروغرافية

 توزيع المياه السطحية على األحواض الهيدروغرافية

  
Sources: Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Rapport sur l'état 

et l'avenir de l'environnement, 2005, Alger, 5 Juin 2006, p 163.

وفيما يلي معطيات املياه السطحية يف اجلزائر حسب توزعها على األحواض اهليدروغرافية اخلمسة يف األحوال 

املساحة األرضية اليت يغمرها جمرى املاء وروافده على أنه على أنه
يتبع داخل هذه املساحة يتبع جمراه حىت ايته، وينفصل كل حوض هيدروغرايف عن غريه من األحواض خبط تقسيم 
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  :  

اليت السطحية املياه بندرة تتميز الكبرية مساحتها إىل وبالنظر

يف السطحية املائية ااري عدد يقدر .األطلسية اجلبلية

حيث املنتظم، غري مبنسوا ومتتاز املتوسط البحر يف تصب

اخلرباء ويقدر. ³م مليار 13من بأكثر السطحية املياه جمموع

واملتوسطة الصغرية السدود بينما عدد موقعا، 250 بنحو النظرية

وتتوزع املياه السطحية يف اجلزائر بنسب متفاوتة على مخسة أحواض هيدروغرافية 1.العدد 

  :كما هو موضح يف الشكل املوايل

توزيع المياه السطحية على األحواض الهيدروغرافية): 

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Rapport sur l'état 

et l'avenir de l'environnement, 2005, Alger, 5 Juin 2006, p 163. 

وفيما يلي معطيات املياه السطحية يف اجلزائر حسب توزعها على األحواض اهليدروغرافية اخلمسة يف األحوال 

  2: العادية، ويف حالة اجلفاف

                                         

  .61صمرجع سابق، 
  .133سهام عليوط، مرجع سابق، ص

على أنه:  96/10من الفصل األول من املرسوم التنفيذي رقم 2حسب املادة  
يتبع داخل هذه املساحة يتبع جمراه حىت ايته، وينفصل كل حوض هيدروغرايف عن غريه من األحواض خبط تقسيم بكيفية جتعل كل سيالن ينبع داخل هذه املساحة 

35%

5%

15%

8%

  الحضنة الصومام

  الصحراء 

  زهرز -الشلف

سيبوس-قسنطينة

الشرقي شط

دور: الثالث الفصل  

:  المياه السطحية .2

وبالنظر اجلزائر إن      

اجلبلية للسلسلة الشمايل

تصب وهي التل، إقليم

جمموع يقدر حني يف

النظرية الناحية من اجلزائر

 هذا من يقدر بأقل

كما هو موضح يف الشكل املوايل

):  10(الشكل رقم 

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Rapport sur l'état 

       

وفيما يلي معطيات املياه السطحية يف اجلزائر حسب توزعها على األحواض اهليدروغرافية اخلمسة يف األحوال   

العادية، ويف حالة اجلفاف
 

                                                          
مرجع سابق،  حاروش، نيالد نور1
سهام عليوط، مرجع سابق، ص2

 يعرف احلوض اهلدروغرايف ∗
بكيفية جتعل كل سيالن ينبع داخل هذه املساحة 

  .املياه الذي يتبع املرتفعات

الصومام-الجزائر حوض

 حوض

الشلف حوض

قسنطينة حوض

شط -وهران حوض
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 مالق -سيبوس -قسنطينة: الحوض الهيدروغرافي �

ئية السطحية، يقع يف الشمال الشرقي للبالد، وهو أكرب األحواض اهليدروغرافية من حيث اإلمكانيات املا    

كما هو . من إمجايل املياه السطحية يف اجلزائر موزعة على مخسة أحواض مصب %37حيث يضم ما نسبته 

  :موضحا يف اجلدول التايل

  مالق-سيبوس- المعطيات الخاصة بالحوض الهيدروغرافي قسنطينة): 10( الجدول رقم

  حالة اجلفاف-السنة/هكم(اإلمكانيات   -احلالة العادية-)السنة/هكم(اإلمكانيات   )²كم(املساحة  اسم احلوض املائي

  2753  3250  11566  احلوض القسنطيين

  700  910  8815  الكبري رحيمل

  220  240  7785  جمردة

  359  450  6475  سيبوس

  105  135  9578  اهلضاب العليا القسنطينية

، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري، كلية دراسة حالة الجزائرإشكالية إدارة الطلب على المياه، سهام عليوط، : المصدر

  .134 ، ص2010/2011العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة جيجل، 

" بين هارون"وتتم تعبئة املوارد املائية السطحية يف هذا احلوض اهليدروغرايف بواسطة ستة عشر سد يشكل سد      

  .أمهها

 الصومام-الحضنة-الجزائر: الحوض الهيدروغرافي �

من املياه السطحية يف اجلزائر،  %35هو ثاين أكرب حوض من حيث اإلمكانيات املائية السطحية بنسبة قدرها 

  :يتكون من أربع أحواض مصب كما هو موضح يف اجلدول التايل

  الصومام-الحضنة-الجزائرالمعطيات الخاصة بالحوض الهيدروغرافي ): 11(الجدول رقم

  حالة اجلفاف-السنة/هكم(اإلمكانيات   -احلالة العادية-)السنة/هكم(اإلمكانيات   )²كم(املساحة  اسم احلوض املائي

  1536  2850  11972  الساحل العاصمي

  312  520  4149  يسر

  630  700  9125  الصومام

  156  220  25843  شط احلضنة

، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري،  إدارة الطلب على المياه، دراسة حالة الجزائرإشكالية سهام عليوط، : المصدر   

 .134 ، ص2010/2011كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة جيجل، 

بتيزي وزو " تاكسيدت"سد : يبلغ عدد السدود املخصصة لتعبئة املياه يف هذا احلوض ثالثة عشر سد، أمهها  

  .بالبويرة" تيلسديت"وسد 
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 زهرز -الشلف: الحوض الهيدروغرافي �

. من املياه السطحية يف اجلزائر ويتكون من حوضي مصب %15تشكل املياه السطحية يف هذا احلوض ما نسبته 

  :ويوضح اجلدول التايل املعطيات اخلاصة ذا احلوض اهليدروغرايف

  زهزر-المعطيات الخاصة بالحوض الهيدروغرافي الشلف): 12( الجدول رقم

  حالة اجلفاف-السنة/هكم(اإلمكانيات   -احلالة العادية-)السنة/هكم(اإلمكانيات   )²كم(املساحة  اسم احلوض املائي

  1078  1540  43750  الشلف

  77  110  9102  زهرز

، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري،  إشكالية إدارة الطلب على المياه، دراسة حالة الجزائرسهام عليوط، : المصدر     

 .134 ، ص2010/2011كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة جيجل، 

: زهرز بواسطة مخسة عشر سد أمهها- وتتم تعبئة هذا املوارد املائية السطحية يف احلوض اهليدروغرايف الشلف    

  ".سيدي يعقوب"و" غريب"وسدي " غرغر"سد 

 الشط الشرقي –وهران : الحوض الهيدروغرافي �

من إمجايل املياه السطحية يف اجلزائر، يضم أربع أحواض  %8يقع هذا احلوض يف الشمال الغريب للبالد، وهو ميثل 

  :ويوضح اجلدول التايل املعطيات اخلاصة ذا احلوض. مصب

  الشط الشرقي -وهرانالمعطيات الخاصة بالحوض الهيدروغرافي ): 13(الجدول رقم

  حالة اجلفاف-)السنة/هكم( اإلمكانيات  -احلالة العادية-)السنة/هكم(اإلمكانيات   )²كم(املساحة  اسم احلوض املائي

  33  50  5831  الساحل الوهراين

  966  -  14389  مكتة

  232  335  7245  تافنة

  140  -  49370  اهلضاب الوهرانية

، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري، كلية إشكالية إدارة الطلب على المياه، دراسة حالة الجزائرسهام عليوط، : المصدر

 .135 ، ص2010/2011العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة جيجل، 

 الصحراء: الحوض الهيدروغرافي �

يقع هذا احلوض يف املنطقة اجلنوبية اليت تتميز بقلة املياه السطحية، لذلك فنسبة املياه ذا احلوض من املياه      

 .  رغم املساحة الكبرية اليت يشغلها، وهذا يعود إىل الطبيعة املناخية للمنطقة %5السطحية ال تتجاوز 
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  الصحراءالمعطيات الخاصة بالحوض الهيدروغرافي ): 14(الجدول رقم 

  حالة اجلفاف-السنة/هكم(اإلمكانيات   -احلالة العادية-)السنة/هكم(اإلمكانيات   )²كم(املساحة  اسم احلوض املائي

  200  320  100000  املنطقة الشمالية 

  240  300  68750  املنطقة اجلنوبية

، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة إشكالية إدارة الطلب على المياه، دراسة حالة الجزائرسهام عليوط، : المصدر

     .135 ، ص2010/2011املاجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة جيجل، 

ونظرا لقلة اإلمكانيات املائية السطحية يف هذا احلوض، فإن املنطقة ال تتوفر على عدد كبري من السدود،        

  .أمهها" بشار"إذ تتم تعبئة املياه السطحية بواسطة أربع سدود فقط، ويشكل سد 

  :إىل جماريها وتوازن مصباا حسب وهي تنقسم. جمرى 30يقدر عدد ااري املائية يف اجلزائر حنو        

 األوفر تعترب منطقة يف تقع ألا املياه بوفرة تتميز التلية األودية وهي املتوسط البحر يف تصب :أودية شمالية 

  .وأمهها وادي الشلف، وادي اهلربة ووادي سيبوس. مليار مرت مكعب 12.4مطرا وتقدر طاقتها بنحو 

 الداخلي الصرف بأودية األودية هذه وتسمى شطوط أو سبخات من مغلقة أحواض يف تصب :أودية داخلية 

وادي : وأمهها. إال نادرا مم 400 أمطاره تتعدى ال صرفها إقليم ألن مياه من تصرفه فيما حظا أقل األودية وهذه

  .العرب، وادي جدي ووادي القصب

 جماري هلا وليس اإلقليم هذا مياهها حركات تتعدى ال بالصحراء، تظهر أودية أشباه وهي: أودية صحراوية

 اإلقليم، هذا يف النادرة األمطار سقوط أثناء إال املياه ا تظهر وال عليها االستدالل يصعب ما كثريا بل مضبوطة

 .وادي الساورة، وادي وجارت، الوادي األبيض: وأمهها. كلها السنة خالل ساعة من ألقل فيها املياه جرت ورمبا

 :المياه الجوفية .3

:كاأليت موزعة السنة/³م مليار 7 حبوايل اجلزائر يف استغالهلا املمكن اجلوفية املياه تقدر 
1

 

 .البالد مشال يف السنة/ ³م مليار 2  -

  .البالد جنوب يف السنة/ ³ر مايمل  - 5

  :قسمني إىل اجلزائر يف اجلوفية املائية املوارد تقسيم وميكن

 السنة وهي يف مكعب مرت مليار 2 حبوايل املمكن استغالهلا تقدر املياه اجلوفية:  الشمال في الجوفية المياه  .أ 

 من يتسرب ما طريق عن سنويا وتتجدد) السنة/ ³م مليارات1.8يعادل ما أي (، %90 حاليا بنسبة مستغلة

 اجلوفية الطبقات يف يتمركز اجلوفية املائية املوارد هذه من األكرب احلجم إن .األرض طبقات يف األمطار مياه

                                                           

.168عدالن صدراتي،مرجع سابق، ص 
1
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 إىل العلمية التقديرات تشري وعموما .السطايفية العليا اهلضاب عنابة، سهل الصومام، احلضنة، ملتيجة، الكربى

 املياه كلها جتلب صغري بئر 60000 و ينبوع، 90000بئر عميق، و 23000مائية، و طبقة 147 وجود

 البالد مشال يف االحتياطات فإن اجلنوب، يف اجلوفية املائية املوارد عكس على الطبقات، يف اتمعة اجلوفية

  1.رئيسية طبقة 126 اموع يف متثل أا حيث للتجديد قابلة

  2:وميكن تقسيم املياه اجلوفية يف الشمال جغرافيا إىل املياه اجلوفية يف الشمال إىل

سنويا وتتغذى  ³هكم 1274تقدر حسب وزارة املوارد املائية بنحو : المياه الجوفية في المنطقة الشمالية ����

هذه املستودعات أساسا من اهلطول املطري، وتتميز املياه اجلوفية يف املنطقة بأا قابلة للتجديد، ويوضح 

 .اجلدول التايل توزيع املياه اجلوفية يف املنطقة الشمالية

  في المنطقة الشماليةإمكانيات المياه الجوفية ): 15(الجدول رقم 

  )³هكم( حجم المياه الجوفية   المنطقة الشمالية

  287  املنطقة الشمالية الغربية

  686  املنطقة الشمالية الوسطى

  301  املنطقة الشمالية الشرقية

  1274  اإلجمالي

Source : Ministère de ressource en eau, le plan national de l’eau schéma directeur des grandes 

infrastructures hydrauliques (2006-2025). 

ال تتمتع منطقة اهلضاب العليا بإمكانيات كبرية من املياه اجلوفية، : المياه الجوفية في منطقة الهضاب العليا ����

  :سنويا، موزعة على النحو التايل ³هكم 763حيث تقدرها وزارة املوارد املائية بنحو 

  إمكانيات المياه الجوفية في منطقة الهضاب العليا): 16(الجدول رقم 

  )³هكم( حجم المياه الجوفية   منطقة الهضاب العليا

  221  اجلزء الغريب من اهلضاب العليا

  310  اجلزء األوسط من اهلضاب العليا

  232  اجلزء الشرقي من اهلضاب العليا

  763  اإلجمالي

Source : Ministère de ressource en eau, le plan national de l’eau schéma directeur des grandes 

infrastructures hydrauliques (2006-2025). 

                                                           
 العلوم يف رياملاجست شهادة ليلن مقدمة مذكرة ،"الصحراء" اهليدروغرايف احلوض وكالة حالة دراسة املستدامة، ةيالتنم قيلتحق اهيامل على الطلب إدارة ،يت أمحد1

  .29- 28،ص ص ، 2007 ورقلة،– مرباح قاصدي جامعة ة،ياالقتصاد العلوم قسم ة،ياالقتصاد والعلوم احلقوق ةيكل ة،ياالقتصاد
  .131سهام عليوط، مرجع سابق، ص2
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 مائية موارد على تتوفر سطحيا، سليانا تعرف تكاد ال اليت الصحراء منطقة إن:  الجنوب في الجوفية المياه  .ب 

 ماعدا يف م 2000 حنو إىل عمقها يصل حيث األرض، سطح من أعماق كبرية على هامة وتوجد جوفية

 املياه احتياطات تقدر. م 300 و 200 بني ما يرتاوح عمق على اجلوفية املياه ا توجد اليت أدررا منطقة

 حشدها أن حيث ،)للتجديد قابلة غري اجلوفية املائية املوارد هذه أغلب( السنة/ ³م ماليري 5 حبوايل اجلوفية

 :التالية العوامل بفعل مقيد واستغالهلا

 .%0.001جتددها معدل ضعف  - 

 .األعماق إىل الوصول كلفة ارتفاع - 

 .األمالح من عالية نسبة على الحتوائها املياه جودة ضعف -

 .مئوية درجة 60 إىل تصل اليت املياه حرارة درجة ارتفاع -

 الشمال مناطق يف املالحظ النقص على للتغلب مهما مصدرا اجلزائرية الصحراء يف اجلوفية املائية املوارد تشكل    

 يف تتواجد: وهي الغالب، يف متجددة غري اجلزائرية الصحراء يف اجلوفية املياه وتعترب .استغالهلا أحسن ما إذا

  1:مائيتني أساسيتني طبقتني أو حوضني

 هي طبقة أحفورية غري متجددة، وتعرف باسم الطبقة األلبية تغطي مساحة قدرها : الطبقة القارية الوسطى -

 .مرت2000مرت و1500وعمقها يرتاوح بني  ²كم700000

 .مرت500مرت و100ويرتاوح عمقها بني  ²كم330000تغطي مساحة قدرها : طبقة املركب النهائي -

وما جتدر اإلشارة إليه هو أن هذا النظام املائي مشرتك بني اجلزائر وتونس وليبيا حيث ميتد على مساحة        

 60000 ويوفر هذا احلوض حوايل . يف تونس ²كم  250000و يف ليبيا ²كم  80000يف اجلزائر و ²كم  700000

ويبلغ  .مرة الطاقة االستيعابية جلميع سدود اجلزائر 12000مليار مرت مكعب من املياه سنويا، وهو ما يعادل 

مليار  0.33مليار مرت مكعب للجزائر،  1.33مليار مرت مكعب سنويا موزعة بواقع  2.2حجم االستغالل احلايل 

  2.مليار مرت مكعب لتونس 0.55ومرت مكعب لليبيا 

  

  

                                                           
1
 Slaimi Ahmed, Contraintes et gestion rationnelle de l’eau en Algérie, communication présenté dans le 

séminaire international sur l’environnement en Algérie organisé par Département des Sciences Economique/ 

FSEG Sidi Achour, Annaba, 2009, p7. 
2
 Mokhtar Bzioui, Rapport sous régional sur le developpement des ressources en eau en Afrique du Nord, UN 

water-Africa, 2005, p63. Disponible sur le site : http://www.tanmia . 
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   الجزائر في المائية للموارد ادر غير التقليديةالمص: ثانيا

 النقص معاجلة بغرض و املائية املوارد حيث من الفقرية الدول عادة إليها تلجا اليت الطرق من جمموعة هناك       

 مياه ةحتلي :طريقيت جند التقليدية غري املصادر هاته أبرز ومن .تغطيته التقليدية املصادر تستطع مل الذي و الوارد

  .الصرف مياه استخدام وإعادة البحر

 :البحر مياه تحلية .1

 نتيجة املالئم االقتصادي املستوى إىل تصل أن املتوقع من أنه إال التكاليف، مرتفعة مازالت تقنية هي       

 65% ) خاص بوجه العربية األقطار يف و اآلن العامل يف انتشارا الطرق أكثر من ولعل السريع، التكنولوجي التقدم

 حتتل عربية دول أربعة وهناك العربية بالدول توجد العامل يف التحلية لوحدات العاملية اإلمجالية اإلنتاجية الطاقة من

 املتحدة، العربية اإلمارات الكويت، السعودية، العربية اململكة :الرتتيب على وهي العامل يف األوىل املراكز

 اختيار يف حمددات عدة وهناك العكسي، التناضخ وطريقة املراحل متعدد الوميضي التبخر طريقة (الليبية اجلماهريية

 1.احملالة املياه من الواحد مكعب املرت تكلفة حيدد الذي االقتصادي املعيار أو احملدد وأمهها التحلية طريقة

 تنميةعن طريق  وذلك ملحوظا، تقدما اجلزائر يف األخرية السنوات يفر البح مياه حتلية تقنية عرفت لقد        

 التنفيذ حيز التكنولوجيا هذه لوضع وحمفزة جمتمعة عوامل عدة هناك حاليا .العملية ذه املتعلقة اإلجراءات خمتلف

 2:منها نذكر بالدنا، يف

 .كلم 1200 عن يزيد ساحلي شريط -

 .للنضوب قابل غري موردا تعد واليت البحر مياه توفر -

 .البحر من بالقرب للمياه االستهالك الكبرية الصناعات وكذا األفراد من كبرية جمموعة وجود -

 .إنتاجها من مزيج أو الطاقوي املورد توفر -

 حول لغاز وسونا طراك سونا شركيت مابني اتفاق عقد مت أنه جند اجلزائر، يف التحلية مشاريع خيص ففيما       

  بطاقة آرزيو وحدة ازــإجن يف واملناجم الطاقة وزارة انطلقت جهتها ومن اه،ـاملي ةحتلي يف االستثمار

 كما ،اليوم/³م ألف 140 و 80 بني ما طاقتها ترتاوح حيث التحلية بوحدة احلامة حمطة وربط اليوم،/³م ألف40 

 إنشاء اإلستعجايل الربنامج قرر كما .اليوم/³م ألف 100 بطاقة وهران حمطة إجناز يف املائية املوارد وزارة ستشرع

 :واليات مخس يف حمطة 12 خصت منوذجية عملية يف شرع وقد الكتلة أحادية البحر مياه لتحليت حمطات

 وتبلغ احلرارية، الطاقة هي باجلزائر املستعملة التحلية وطريقة وتلمسان، تيبازة بومرداس، سكيكدة، العاصمة،
                                                           

1
  .170عدالن صدراتي، مرجع سابق، ص  

2
  .171-170نفس المرجع، ص ص،  
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 يف املنتهجة الناجعة الطرق بني من البحر مياهحتلية  وتعترب .دوالر 1 إىل 0.8 مابني الواحد مكعب املرت تكلفة

  1.املستدامة التنمية وأهداف متطلبات تلبية على تعمل واليت املائية احلوكمة إطار

 الصرف مياه استخدام إعادة .2

 أو الصناعي أو الصحي، املنزيل الصرف مياه استخدام بإعادة االهتمام العامل دول من العديد شرعت     

 السطحية املياه إىل معاجلة دون تصريفها والن واالستخدام املعاجلة من خمتلفة ضوابط إىل حيتاج منها وكل الزراعي،

ويعد اهلدف األساسي املرجو من عملية معاجلة وتصفية املياه املستعملة هو محاية  .بيئية خطرية مشاكل يسبب قد

 اجلزائرية الدولة عملت وقد 2.االقتصادية واالجتماعيةالبيئة بطريقة تتناسب مع شروط الصحة العامة واملسائل 

 .اال هذا يف االجنازات من مبجموعة القيام طريق عن وذلك املياه، من النوع ذا االهتمام على

 3:المنزلي أو الحي الصرف مياه �

 من الكبرية الكمية إن  .³م مليون 600 حبوايل يقدر املبعوثة املستعملة للمياه السنوي اإلمجايل احلجم إن      

 هاما موردا يشكل ما وهو بالتل، الرئيسية املناطق الكائنة السكانية التجمعات من تأيت املستعملة املياه هذه

 خيص ففيما .نادرا موردا ذاا حد يف تعد واليت املياه على حىت وإمنا املناطق هذه على فقط ليس وذلك للتلوث،

 مياه ربط خيص فيما جهود عدة تسجيل مت قد 1970 سنة ومنذ فإنه املياه، لصرف العمومية بالقنوات اإليصال

 قد املدن سكان من %85 أن جند ، 1995سنة ففي املياه لصرف العمومية بالقنوات املنزيل أو الصحي الصرف

 .املياه صرف بقنوات مجيعا ربطهم مت

 4المياه تصفية أنظمة �

 الصرف مياه ربط جمال يف املبذولة اجلهود بنفس حيظى مل التنفيذ حيز املعاجلة أو التصفية أنظمة وضع إن       

 أساسا وضعه مت الذي والالمركزي املركزي القطاعي الربنامج إطار ففي .املياه لصرف العمومية بالقنوات الصحي

 و تأهيلها، إعادة مت وحدة 28 منها الصحي، الصرف ملياه تصفية حمطة 45 حوايل إجناز مت ، 1980سنة منذ

 من %17 يعادل ما أي ساكن، ماليني 4 يعادل مبا املنجزة احملطات طاقة تقدر .هيكلتها إعادة متت حمطات9

 عمل عدم نتيجة وذلك ضعيف حد يعد احملطات هذه مردودية إن .التطهري بشبكات ربطهم مت الذين األفراد

 :التالية لألسباب هذاو  احملطات هذه مغلب واشتغال

                                                           
1
  .171المرجع السابق، ص   
ترشيد  بوسعادة جليلة، ماضي بلقاسم، 2012الطبعة األوىل، ،دار اء الدين للنشر، إستراتيجية األمن الغذائي بالعالم العربي ،كتاب امللتقى،إبراهيم التوهامي2

  .207، صاستعمال المياه العادمة المعالجة لتحقيق تنمية زراعية وأمن غذائي
3
  .171عدالن صدراتي، مرجع سابق، ص  

4
  .172، ص عرجلما سفن  
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 .املعدات من النوع هذا مثل صيانة أو استغالل تسيري، خيص فيما واضحة سياسة أي وضع يتم مل -

 .املرات من عديد يف حتديدها يتم مل البلديات أو املياه ملؤسسات التقديرية املسؤوليات -

 املوجودة التسعريات مع جتتمع أن ميكن ال التصفية حمطات تكاليف لتغطية الالزمة املالية واإلمكانات الوسائل -

 :حاليا

  يعد الذي املياه سعر ويبقى .املياه لفاتورة اإلمجايل املبلغ من %20 تعادل اليت الصحي، الصرف مستحقات -

 تكاليف لتغطية ضعيف جد) pollueur- payeur( يدفع-امللوث مبدأ االعتبار بعني يأخذ ال مدعم، جد

 نذكر اال، هذا يف املعتربة االجنازات من جمموعة تسجل بقيت اجلزائرية الدولة أن إال هذا كل مقابل يف .التسيري

 :منها

 وربط إيصال معدل 2011 نوفمرب 30 يف اجلزائر يف الصحي الصرف أنظمة استغالل وضعية سجلت لقد -

 .الوطين املستوى على %87 حبوايل يقدر املياه صرف بقنوات

 .الشبكة من كلم 41000 حبوايل يقدر مبعدل سنويا جتميعها يتم املستعملة املياه من ³م مليار - 1.2

 والباقي الوطين الديوان طرف من مسرية 75 منها االستغالل، يف تصفية حمطة 134 هنالك املياه، هذه ملعاجلة -

 األربعة املسامهة للتطهري (ONA) شركات طرف من أو االجناز مؤسسات طرف من مسرية حمطة، 59 ب املقدر

 38 ساحلية، والية14 يف  - ONA  حمطة 13 و .الكربى مدن األربع يف والتطهري املياه لتسيريوضعها  مت اليت

 املؤسسات أو األسهم ذات الشركات طرف من أخرى طرف من مسرية 25 منها االستغالل، يف للتصفية حمطة

 .باالجناز املكلفة

 من بانتظام ومراقبة احملطات، هذه خمابر قبل من حتليلها يتم وجودا املياه، صرف ملعايري مطابقة املصفاة املياه -

  .االستغالل ملنظمات املركزية املخابر طرف

 1:المياه استيراد أو المياه نقل. 3

 إىل نسبيا أوفر مائية موارد متلك اليت األماكن من جغرافيا املياه توزيع إعادة على األسلوب هذا يعتمد و      

 احلدود عرب املياه نقل مشاريع تواجه و أكثر أو بلدين بني أو الواحد البلد داخل مائيا عجزا تعاين اليت األماكن

 من و .كبرية مشاكل املشاريع هذه متويل يواجه كما املصاحل، مجاعات من قوية سياسية اعرتاضات الوطنية

 :املياه نقل مشاريع

 .ليبيا يف العظيم الصناعي النهر -

                                                           
1
  .173ابق، صالمرجع الس 
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 .العربية األقطار إىل الرتكية املياه نقل مشروع -

 .الدولية و الوطنية املشاريع من غريها و العربية اخلليج دول إىل اللبنانية املياه نقل اقرتاح -

 الفكرة هذه للشرب، الصاحلة املياه باسترياد املتعلق املشروع إحياء بإعادة الوزاري الس عن قرار اختذ اجلزائر يف -

 الصاحلة املياه من يوميا ³م ألف 50 حبوايل اجلزائر تزويد تقتصي التسعينات، بداية للمياه مرسيليا شركة طرحتها

 .للشرب

 املمكن من و املياه من كبرية كميات ختزن اجلوفية املستودعات من العديد نوجد اجلوفية للمياه بالنسبة أما -

 هذا لتطوير عمليات عدة جتري حاليا و الواسعة، اجلزائرية الصحراء يف اجلويف املياه خمزون :مثل منها االستفادة

 االستخدام و األحواض هذه استغالل بشأن الدراسات إلجراء احلاجة إىل إضافة اجلوفية، املستودعات من النوع

 استغالل طرق بشأن دولية، اتفاقات عقد املعنية السلطات على جيب كما .استنزافها ومكافحة املوارد هلذه األمثل

 وليبيا تونس بني املشرتك الشمايل الصحراوي احلوض و واجلزائر،ر النيجو  وموريتانيا مايل بني املشرتكة اجلوفية املياه

 بني االجتاهني كال يف كلم 750 ملسافة الباطنية املياه نقل يف اآلن حد إىل مائي مشروع أكرب يتمثل و .واجلزائر

 السهول إىل العميقة الصحراء مياه نقل اجلزائرية احلكومة تنوي كما البالد، جنوب متنراست و صاحل عني منطقيت

 أخرى، دراسات جتري فيما املشاريع تقييم عمليات و األوىل اجلدوى دراسات استكملت وقد .الشمال يف العليا

  .للمشروعني دوالر مليار 1.8 بلغت أولية إمجالية مبيزانية احلفر عمليات فعال بدأت و

  اإلطار التنظيمي للموارد المائية بالجزائر : المطلب الثاني

من خالل كتابة الدولة للهندسة الريفية والري  صالحيات قطاع الري إىل وزارة الفالحة 1992أوكلت سنة       

حيث أصبح تسيري القطاع من صالحيات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية،  1994الزراعي لديها، حىت سنة 

  .الذي حيدد صالحيات الوزارة 1994أوت  10املؤرخ يف  240-94ضى املرسوم التنفيذي رقم مبقت

 1:تتكفل بـ 2000مت إنشاء وزارة خاصة باملوارد املائية سنة  :وزارة الموارد المائية .1

  .تقرتح عناصر السياسة املائية وتتوىل متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانني والتنظيمات -

 .املستمر كما وكيفا للموارد املائيةالتقومي  -

االتصال بالقطاعات املعنية باألحباث املائية املناخية واجليولوجية على املوارد السطحية واجلوفية وتقوميها وحتديد  -

 .مواقع السدود واملنشآت األخرى للتخزين

                                                           
، 1يف قانون املؤسسات،كلية احلقوق، جامعة اجلزائر ، رسالة لنيل شهادة املاجستريالتسيير المفوض والتجربة الجزائرية في مجال المياهمصطفى بودراف، 1

  .25- 24،ص ص،2011-2012
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استغالل وصيانة أجهزة التطهري االتصال مبؤسسات إنتاج املياه املنزلية والصناعية والفالحية ومبؤسسات إجناز و  -

 .ووحدات تصفية املياه املستعملة، ومبؤسسات إجناز واستغالل وتسيري منشآت السقي وصرف املياه

تتابع وتنظم تنفيذ كل التشريعات والتنظيمات يف جمال اختصاصها وتسهر على محاية املوارد املائية واحملافظة  -

 .ة حشد املياه ونقلهاعليها واستعماهلا الرشيد، وتعّد ضمن سياس

 .تسهر على صيانة ومحاية جماري األار واملياه والبحريات واستغالل احملاجر -

تبادر بسياسة تسعري املياه وتقرتحها وتنفذها، وتعد ضمن املخططات الوطنية واجلهوية إلنتاج املياه وختصيصها  -

 .وتوزيعها

عاون مع اهليئات الوطنية والدولية املختصة يف جمال املوارد تتوىل يف إطار السياسة اخلارجية للبالد، التشاور والت -

 . املائية وتشارك مع قطاع البحث العلمي يف امللتقيات والندوات اليت م قطاع املياه

  .وينظم ويبني هذه املهام اهليكل التنظيمي للوزارة

 :يكلف مبا يلي:  المجلس الوطني للماء .2

  .للماء عن طريق التشاورحتديد وسائل تنفيذ السياسة الوطنية  -

ية، وجلبها وتوزيعها الكربى املرتبطة مبشاريع يئة املوارد املائ اإلسرتاتيجيةالفصل يف اخليارات الوطنية  -

 .وإىل جانب ذلك تقومي تطبيق النصوص التشريعية التنظيمية املتعلقة باملاء تقوميا منتظما واستعماهلا،

 . سائل املاء اليت يعرضها الوزيرالفصل يف امللفات اخلاصة املتعلقة مب -

 1:توضع هذه املؤسسة حتت وصاية وزارة املوارد املائية وتقوم بالوظائف التالية: الجزائرية للمياه .3

  .ضمان توفري املياه للمواطنني يف ظروف مقبولة عامليا -

املياه الصاحلة للشرب واملياه استغالل األنظمة واملنشآت الكفيلة باإلنتاج واملعاجلة والتحويل والتخزين وتوزيع  -

 .الصناعية 

 .التقييس ومراقبة نوعية املياه املوزعة وتطوير مصادر غري عادية للمياه عند احلاجة -

 .اللجوء إىل أعوان حملفني من شرطة املياه، دف محاية املياه عند احلاجة -

التوزيع ومكافحة التبذير، ونشر املبادرة بكل عمل يهدف إىل اقتصاد املياه عن طريق حتسني فعالية شبكات  -

 .ثقافة اقتصاد املياه يف املصاحل العمومية الرتبوية

 .دراسة كل إجراء يدخل يف إطار سياسة تسعري املياه، واقرتاح ذلك على السلطة الوصية -

                                                           
1
 .33-32المرجع السابق، ص ص،  
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دولة تنظيم تسيري امتياز اخلدمة العمومية للمياه املمنوحة لألشخاص املعنويني العموميني أو اخلواص حلساب ال -

 .أو اجلماعات احمللية

ويندرج إنشاؤها يف إطار سياسة شاملة للتسيري املتكامل تسمح بوضع األولويات الضرورية، وضبط        

التكاليف ومردودية اهلياكل واملصاحل، من خالل توضيح وحتديد مسؤوليات اهلياكل املكلفة بإجناز املهام والربامج، 

 :مومية من خالل ليتم إعادة االعتبار للخدمة الع

 .ال مركزية واسعة لنظام القرار -

 .إصالح نظام تسعرية املاء وترقية الشراكة وتشجيع عقود التسيري والتنازل -

 .تشاور أكرب مع اجلماعات احمللية وختلي الدولة عن اإلشراف على املنشآت املائية -

 : تتمثل هذه الوكالة فيما يلي : وكاالت الموارد المائية  .4

وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري واختصاص علمي تقين، تتمتع  :الوطنية للموارد المائيةالوكالة   .أ 

بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وتوضع الوكالة حتت وصاية الوزير املكلف بالري، وحيدد مقرها 

 1:االجتماعي يف مدينة اجلزائر إذ تتمثل مهامها يف

  .الد وتسهر على احلفاظ عليهاحتصي موارد املياه اجلوفية يف الب -

 .تصمم وتركب وتسري شبكات مراقبة طبقات املياه اجلوفية -

 .تضع اخلرائط اخلاصة بالينابيع واملوارد املائية اجلوفية -

 .تضبط حصيلة موارد املياه اجلوفية باستمرار إىل جانب مدى استخدامها -

 .تسهر على حفظ املوارد املائية اجلوفية كيفا وكما -

 :2بما يلي الوكالة في ميدان المياه السطحيةإذ تكلف 

 .تصمم وتركب وتسري الشبكة الوطنية لعلم املناخ املائي املخصصة إلعداد احلصيلة الوطنية للمياه -

 .تقوم بالدراسات املنهجية العامة فيما يتعلق بأنظمة املناخ املائي قصد جرد موارد املياه السطحية -

 .اه املرتبطة بأجهزة تعبئة موارد املياه السطحيةتقوم بالدراسات اخلاصة بعلم املي -

 .تدرس الظواهر املائية يف األحواض التجريبية كاالحنراف والسيالن والتسرب وتبخر املياه -

                                                           
1
كلية العلوم االقتصادية وعلوم ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، ختصص تسويق،  -دراسة حالة -أساليب التنبؤ بالمبيعات  خليدة دهلوم،  

  .113، ص 2008/2009التسيري، جامعة باتنة، 
  
2
  .114صنفس املرجع،   
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 .تقييم الشبكة وتراقب توقع الفيضانات وتسيريها -

 :كما تتكلف الوكالة يف ميدان الري وتصريف املياه مبا يأيت     

 .األرض املخصصة لالستصالح عن طريق الري وتصريف املياهتُعد جردا مبوارد  -

 .حتدد وترسم باالتصال مع املعهد الوطين لرسم اخلرائط اخلاصة بالقوة املائية لألراضي القابلة للري -

تدرس قابلية األراضي املسقية للزراعة، واحتياج الزراعة للمياه ومقاييس الري وتصريف املياه املخصصة إلعداد  -

 .جهزة الري وتصريف املياهمشاريع أ

تدرس تطور ملوحة األراضي والطبقات السطحية يف املساحات املسقية، ويوفر العناصر املتعلقة حبمايتها  -

 .ووقايتها

يعدل القانون األساسي للوكالة الوطنية للسدود، املؤسسة العمومية : الوكالة الوطنية للسدود والتحويالت  .ب 

الوكالة "القانونية إىل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري تسمى  ذات الطابع اإلداري، يف طبيعتها

، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وتوضع املؤسسة حتت وصاية "الوطنية للسدود والتحويالت

سسة الوزير املكلف باملوارد املائية وحيدد مقرها االجتماعي يف مدينة اجلزائر، تتمثل مهامها يف تكليف املؤ 

بإنتاج املاء وتوفريه للمؤسسات ووكاالت البلدية املكلفة بتوزيعه وبضمان التكفل بنشاطات تسيري املنشآت 

 .املستغلة واستغالهلا وصيانتها يف إطار حشد املوارد املائية السطحية وحتويلها

ؤساء االس م من خالل جلان مكونة من ر 1996مت إنشاؤها سنة : الوكاالت المختصة باألحواض المائية  .ج 

الشعبية الوالئية، وكذا عدد من رؤساء البلديات، وممثلي اتمع املدين املهتمني بالقطاع، إذ تتمحور مهامها 

وغرايف، وكذا املشاركة يف إعداد املخططات ر يف إعداد وضبط املساحات املائية والتوازن املائي، يف احلوض اهليد

 .تها وختصصيهاالرئيسية لتهيئة املوارد املائية وتعبئ

 :وتتمثل فيما يلي : دواوين الموارد المائية .5

؛ الذي هو عبارة عن مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وجتاري ويتمتع الديوان الوطني للتطهير  .أ 

بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وهو موضوع حتت وصاية الوزير املكلف باملوارد املائية، وأبرز مهامه 

لتحكم يف إجناز واستغالل منشآت التطهري األساسية التابعة ال اختصاصه، إىل جانب مكافحة  تتمثل يف ا

 .كل مصادر تلوث املياه التابعة لتدخله
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م، ويتمتع بالشخصية املدنية واالستقالل املايل، 1987أنشئ سنة : وصرف المياه الديوان الوطني للسقي  .ب 

يف الري الزراعي وتكاليفها، إىل جانب إعداد مدونة املعطيات وهو مكلف بإعداد دراسات اهلياكل األساسية 

 .االقتصادية اليت تدخل يف تسعري املاء املستعمل يف الفالحة

وقد خص االهتمام باملوارد املائية عدٌد من التشريعات والربامج املسطرة على خمتلف أشكاهلا، من خالل حماولة 

غالل والتلوث، وبالتايل استدامتها وحتقيق أمن مائي والوصول إىل استغالل أمثل، واحلفاظ عليها من سوء االست

مستويات أعلى من األمن الغذائي، من خالل الرتكيز على التجنيد املعترب لالستثمارات العمومية، ودف األمهية 

ماعي اليت توليها السلطات العمومية هذا القطاع احلساس واحليوي إىل ضمان منو اقتصادي مناسب، وحتسن اجت

  .لضمان التنمية املستدامة

  الجزائر في المائية الموارد مشاكلاستخدامات و :المطلب الثالث

  الجزائر في المائية الموارداستخدامات : أوال

 عدد يف السنوية الزيادة جند العذبة املائية املوارد على االستهالك تزايد إىل تؤدي اليت اآلليات أهم من إن        

 وتوسيع جهة، من للشرب الصاحل املاء لتوزيع العمومية بالشبكة املنازل ربط نسبة زيادة إىل أدت اليت السكان

 املتنامية واالحتياجات التنمية حبركة املرتبطة الصناعية األنشطة وتطور ، ثانية جهة من املسقية الفالحية املساحات

  .ثالثة جهة من للسكان

 :المنازل قطاع .1

 مرت مليون 500 و ماليري 3 حوايل 2009 سنة خالل الشروب للماء الوطين املخزون كمية بلغت       

 توصيل نسبة انتقلت كما نسمة، 35.100.000 حوايل إىل السنة ذات يف السكان عدد وصلو  مكعب،

 معدل فإن وبالتايل .2008سنة 93%  إىل 1999 سنة %78 من للشرب الصاحلة باملياه التزويد بشبكة السكان

 ويقدر ،2008 سنة لرت165 إىل ارتفع مث لرت 123 ب 1999 عام بلغ املياه من اجلزائريللفرد  اليومي االستهالك

 الصني لرت، 140 من أقل كاهلند أخرى بدول مقارنة املعدالت أعلى من يعد املعدل وهذا .لرتًا 171 ب حالياً 

 الدولية املعايري بأن علماً  .موزامبيق يف لرتات 10 عن يقل و لرت 50 من أقل كينيا و لرت، بنغالديش 90 من أقل

 لرعاية املتحدة األمم وصندوق  (OMS)العاملية الصحة منظمة مثل دولية هيئات قبل من املوضوعة

 20  هو يومياً  املياه من الرئيسية الفرد باحتياجات للوفاء األدىن احلد يكون بأن قدرت،  (UNICEF)الطفولة

 إىل الشخصية العتبة ترتفع املالبس وغسيل ألغراض االستحمام املياه من األفراد احتياجات احتساب وعند لرتاً،

  .يومياً  لرتاً  50
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 نسبة ترتاوح ولكن اجلزائر، يف العمومية التوزيع شبكات من املياه تسرب أو لضياع دقيقة تقديرات توجد ال        

 ،50% إىل أحياناً  وتصل بل ، 40% إىل   20% بني عموًما النقل قنوات و التوزيع شبكات من املياه تسرب

 اليت كاليابان أخرى لدول بالنسبة جداً  عالية تزال ال النسبة وهذه يوميا مكعب مرت ألف 400 حبوايل يقدر ما أي

 و الشرب مياه استهالك يف املواطن إسراف ذلك إىل ضفأ  10% عن ا يعالتوز  شبكات من املياه فقد يقل

 ليس الرئيسة القنوات من املياه املشروعة كسرقة غري ستهالكاتاال عن ناتج وهذا استخدامها،يف  الزائد التبذير

 ، اخلضراء واملسطحات احلدائق الكمالية كرش ستهالكاتواال صناعية أو جتارية مشاريع لتموين إمنا و للشرب

 عن األول املسؤول يضيف وأخرياً  املنازل و البيوت داخل مسابح وإقامة السيارات، وغسل اخلاصة، املزارع وري

 عام يف ، 1541 أصل بلدية من 130 تقريباً  هناك أن "سالل عبد املالك" السيد اجلزائر يف املائية املوارد قطاع

رمزية  مبالغ يدفع دفع وإذا مبلغ، أي الشروب املياه استهالك مستحقات خبصوص ال يدفع فيها املواطن ، 2006

 1.جزافية تسعرية أي

 :الفالحة قطاع .2

 هذا يستهلك إذ الغذائي، األمن عماد كونه للمياه استهالكاً  القطاعات أكثر من الفالحي القطاع يعد       

 من  92% إىل  %85مابني و العامل،  يف العذبة املياه موارد من  80% إىل  70% مابني تقريًبا لوحده القطاع

 السبب ويرجع. اجلزائر يف املتاحة املائية الثروة إمجايل من 50% وحوايل العريب، الوطن يف املستغلة املائية املوارد

 اجلزائر كالري يف الفالحني قبل من املستخدمة التقليدية أو القدمية السقي أساليب استعمال إىل ذلك يف الرئيسي

 2.بالتنقيط الري و بالرش للماء كالري املقتصدة احلديثة الري أنظمة إىل واالفتقار باألنابيب، بالغمر والري

 :الصناعة قطاع .3

 التربيد، عمليات يف تستخدم حيث الصناعي، اإلنتاج عمليات يف تدخل اليت الوسيطة السلع من املياه تعترب  

 املشروبات و الغازية املياه صناعة يف كما الصناعة يف خام كمادة تدخل قد و بل النفايات، من والتخلص

 الدول فمثال .الغرض هلذا املستخدمة املياه كميات زادت الصناعة على الدول اعتماد زاد وكلما. الطبية واألدوية

 والوسطى الشمالية أمريكا ويف الصناعية، األغراض يف مياهها من 55% حوايل تستخدم أوروبا يف الصناعية

 فيقدر العربية، الدول يف احلال هو كما الزراعة على اقتصادياا يف تعتمد واليت النامية الدول يف أما ،%42

 نسبة وصلت ولقد .الدول بتلك املياه استخدامات إمجايل من 6% حبوايل الصناعية لألغراض املياه استخدام

                                                           
  .2، صقباحممد بلغايل، مرجع س 1
  .3- 2، ص ص جعر ملا فسن 2
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 هو حالًيا اال هذا يف األكرب املستهلك ويبقى6% إىل 2002 عام باجلزائر الصناعة قطاع يف املياه استهالك

 احلد هذا إىل باجلزائر الصناعة قطاع يف املياه على الطلب نسبة تدين من يبدو مما الرغم على و . النفط استخراج

 يف الصناعية األقطاب و امعات و الكربى الصناعية كاملركبات الصناعية  األنشطة معظم متركز أن إال املذكور،

 تدهور و املياه تلوث إىل أدى املائية، للمواقع واحملاذية السكنية التجمعات من القريبة الوطن من الساحلية املناطق

 اجلزائري الفرد استهالك معدل فإن األوضاع، هذه أمام  الصناعية املخلفات و السوائل و النفايات بفعل البيئة

 ظروف مع تتفق ال معدالت وهي العالية، املعدالت من والصناعية والفالحية املنزلية االستخدامات يف للمياه

 واإلفراط التبذير من منط على تعود قد تاجراً، أو صناعياً  أو مزارعاً  أو عادياً  فرداً  كان سواء فاملواطن .املائية البالد

 و تصرفاته خلطورة إدراك أو وعي حىت وال مياه، من يستهلكه ملا اهتماما يعطي ال أصبح حبيث املياه، استعمال يف

 ترشيد و وتطوير لتقومي شاملة خطة وجود عدم أو غياب إىل ذلك يعود و .إضافية مالية تكلفة من عنها ينجم ما

 1.واإلسرتاتيجية احليوية املادة هذه إزاء املتبع البشري السلوك

  الجزائر في المائية الموارد مشاكل: ثانيا

 الذي للواقع طبيعي نتاج وكانت املياه جمال يف الرئيسية املشاكل تشابه يف العربية، الدول مع اجلزائر تشرتك      

 إىل تقسيمها وميكن فيها املباشر السبب كان اإلنسان أن املشاكل، جيد هذه لنوعية واملتتبع.الدول هذه تعيشه

 2:نوعني

 :يف حصرها وميكن العربية، املنطقة أقطار بني املوجود التشابه ذلك جتسد اليت تلك وهي :عامة مشاكل  .1

 بعض يف تصل الدميوغرايف النمو معدل يف مستمرة زيادة االستقالل منذ اجلزائر شهدت :السكاني التزايد  .أ 

 .الصحية اخلدمات ميدان يف التدرجيي التحسن بعض خاصة الوفيات معدل اخنفاض قابلها ،%3 إىل احلاالت

 تزايد إىل أدى هذا املدينة، كل إىل الريف من البالد شهدته الذي السكاين النزوح هو تعقيدا األمر وما زاد

 عكسية، ويتطلب عالقة هي واملياه السكان عدد بني الكامنة العالقة فإن مث ومن .املائي املورد على الضغوط

 السكان؛ حجم يف التحكم ندرته من والتخفيض املورد هذا على احملافظة

 لتساقط السنوي املعدل يزيد ال اجلزائر،حيث مساحة من %80ما يوازي  الصحراء تشغل :والتصحر الجفاف  .ب 

 على أثر ما وهذا .السنة يف ملم 1500 إىل لتصل الشمال يف النسبة وتزيد  %10 عن الصحراء يف األمطار

                                                           
1
  .3حممد بلغايل املرجع السابق، ص  

2
أحباث املؤمتر الدويل تقييم أثار برامج االستثمارات العامة  تقييم أثر برامج االستثمار العامة في قطاع الموارد المائية في الجزائر،أمال كحيلة وأمال ينون،   

  .8-7ص، ، ص 2013 مارس 11/12، 1، جامعة سطيف2014- 2001وانعكاساا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة 
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املتجددة،  وغري املتجددة بشقيها اجلوفية املياه حجم على وانعكس اجلزائرية األرض تتلقاها اليت املياه حجم

 والوديان؛ األار وخاصة السطحية املياه وكذلك

 أساليب اجلزائر يسود حيث وإداريا، قانونيا سليمة غري ممارسات من اجلزائر يف املياه قطاع عايني: الفساد  .ج 

 عقدين من أكثر منذ عرفته الذي املائي التشريع من الرغم على حيث املائية املوارد قطاع وتسيري إدارة يف خمتلفة

 الكربى املؤسسات وخاصة املنشآت من العديد يف ختضع ال منها واالستفادة املياه استخدام عملية أن إال

 واملساءلة الشفافية وغياب رخصة دون للمياه استغالل  هناك ذلك عن فضال به، املعمول للنظام والشركات

 يف دف أطراف على العملية واقتصار الفارق هلا تصنع أن ميكن اليت املدين اتمع من أطراف ومشاركة

 البسيط؛ املواطن حساب على ولو أطماعها وإرضاء رغباا لتلبية األحيان غالب

 يكن مل بل املاضية، العقود خالل بالضعف املائية املوارد لقطاع املوجهة االستثمارات متيزت :التمويل ضعف  . د

 مرجعه التمويل ضعف ورمبا.اجلزائر ا تقوم كانت اليت االستثمار برامج يف باألولوية حيظى القطاع هذا

 على بني تأثري له كان ما القطاع،وهذا هذا على واالستثمار باإلنفاق تقوم اليت هي احلكومة أن إىل باألساس

 ورمبا.التسعينيات فرتة خالل خاصة املسئولة اجلهات قبل من املقدمة اخلدمات وتذبذب التحتية البىن ضعف

 التمويل؛ فرص من اال،قلص هذا يف كبري بشكل اخلاص القطاع غياب

 العاملي املستوى على حبدة تطرح اليت املناخ تغري العربية،مشكلة الدول كباقي اجلزائر تواجه :المناخي التغير  . ه

 كبري بشكل ستقلص واليت األبعاد املتعددة الظاهرة ذه ستتأثر اليت الدول مقدمة يف العربية الدول تعترب واليت

 ملواردها حرجا وضعا تشهد اجلزائر فإن املناخ تغري على النظر وبصرف أنه هلا،حيث املائية املوارد من املتاح من

 2025. سنة حدود يف التوقعات حسب خطرية ملستويات يصل سوف؛ املائية

 اجلوانب بعض جتمعها كانت وإن العربية الدول من غريها دون باجلزائر، تتعلق وهي: خاصة مشاكل  .2

 1:املشرتكة

 هلذه التخزين قدرة على أثرت حيث طويلة عقود منذ املشكلة هذه من اجلزائر تعاين: السدود توحل  .أ 

    معظمها املستغلة للسدود منحدرا حوضا 35 مابني املائية،فإن للموارد الوطنية الوكالة وحسب.املنشآت

   ،%53 سد فرقوق، %71 مساحتها،مثل سد بورومي من %40 بنسبة االجنراف تعاين

                                                           
1
  .9-8املرجع السابق، ص ص، أمال كحيلة وأمال ينون،   
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 عدم إىل الظاهرة هذه سبب ، ويعود³م مليون 29,45 بنحو السدود مل السنوي التوحل ويقدر حجم       

 اجناز بني جتمع متكاملة سياسة غياب عن ا،الناتج  األمساك وتربية السدود وروافد أحواض بتشجري االهتمام

  .املقامة املائية واملنشآت اهلياكل واستغالل وجتهيز

 الصناعة وتعترب ،)وفيزيائي بيولوجي،كميائي(اجلوانب  متعدد تلوث من اجلزائر يف املياه تعاين: المياه تلوث  .ب 

 وطنية دراسات وحسب .واملزارعني للسكان السليمة غري املمارسات عن فضال التلوث هلذا الرئيسي املصدر

 مرضية، نوعية ذات %44 و جيدة نوعية ذات املياه من %44أن  تبني املتوفرة املائية املوارد نوعية على أجريت

 تفعيل وعدم األكرب التأثري له املياه،كان وجودة نوعية ملراقبة وطين مرصد غياب ورمبا رديئة؛ نوعية ذات %02و

 املبذولة اجلهود رغم املشكلة هذه تفاقم يف الرئيسي السبب ، هو2005 املياه قانون تضمنها اليت القانونية املواد

 .املختصة السلطات قبل من

 للتوعية، إسرتاتيجية هلا تكون أن دون املياه توزيع على أدوارها واقتصار فعاليتها وعدم :المؤسسات ضعف  . ج

 منذ اجلزائر طبقتها اليت واإلصالحات املراحل ملختلف نتاج كان هذا وكل.املياه ملورد احليايت الدور وإبراز

 بشكل ولو نظم اجلديدة األلفية مطلع وأخرى،ورمبا خمطط وبني وأخرى فرتة بني ترنح شهدت االستقالل،واليت

  .القطاع تسيري مؤسسات مستوى على املوجود الضعف هذا يسري

  املائية املوارد إن :الطلب ترشيد دون العرض تنمية على توفيرها سياسات تركيز و المائية الموارد ندرة  . د

 باالخنفاض أيضا استخدامها كفاءة تتسم و كبرية، بدرجة شحيحة و حمدودة اجلزائر ومنها الدول من كثري يف

 االهتمام توجيه دون املائية املوارد عرض إدارة على املاضية الفرتة خالل املائية السياسات ركزت وقد الواضح،

 .استعماله عملية ترشيد مبسالة

 الموارد المائية في تحقيق التنمية الزراعية بالجزائر استخدامواقع : المبحث الثاني

يعترب املاء من أهم العوامل اليت جيب توفرها بدرجة كافية لتوفري الغذاء الضروري والكايف خاصة يف املناطق       

اجلافة وشبه اجلافة مثل ما هو احلال يف اجلزائر اليت تعاين كغريها من الدول العربية من ندرة هذا املورد احلساس 

تاجه من مياه على املياه السطحية خاصة يف حني تلجأ إىل وتعتمد هذه اجلزائر يف إمداد قطاع الزراعة مبا حت

  . املخزون اجلويف يف املناطق الصحراوية أين تقل أو تنعدم األمطار
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     الجزائرية الموارد المائية في الزراعة استخدام: المطلب األول

يتميز اهلطول املطري يف اجلزائر بعد االنتظام يف الزمان واملكان مما جيعل هذه األخرية أمام ضرورة اللجوء إىل       

  .وإىل تنظيم الطلب على املياه من أجل الزراعة استعمال املوارد املائية يف الري الصناعي

   المائيةوارد ة بالجزائر وإشكالية نقص المالمالمح األساسية للزراع: أوال

، 2011تبعا ملا ورد يف خمتلف التقارير اإلحصائية الصادرة عن وزارة الفالحة والتنمية الريفية باجلزائر سنة        

؛ حتتّل األراضي القاحلة وشبه مليون هكتار 238فإّن املساحة الكّلية لألراضي العاّمة يف اجلزائر تقّدر حبوايل 

مليون هكتار، أي  43 حوايلاإلمجالية تبلغ املساحة الزراعية  يف حني من املساحة الكلية، %80القاحلة ما نسبته 

مليون هكتار، أي ما  8.5حوايل  من املساحة الكلية للبالد، وتشغل املساحة الزراعية املستغّلة %17.8ما نسبته 

وما نتج عنه  التضاريس نوعللجزائر وت الواسع االمتداد حيث أنه رغم .من املساحة الزراعية اإلمجالية% 20يقارب 

 .. ومتكاملة متنوعة بشرية أنشطة قيام على يشجع مما الطبيعية، املوارد وتعدد يف املناخية األمناط من تباين يف

 وزارة ممثل ،"شباح مسعود" الزراعي اخلبري اعرتف .اجلزائر ا تتمتع اليت اإلمكانات من هذه الرغم على ولكن

 8.5 تتعدى ال اجلزائر يف زراعيا املستغلة املساحة أن " :قائال املؤمتر خالل له مداخلة يف الريفية، يةوالتنم الفالحة

 230 الزراعي لالستغالل القابلة اإلمجالية املساحة تتجاوز حني يف ، مزارع مليون  1.14 طرف من هكتار ماليني

 وال ضعيفة ةياملسق املساحات فإنّ  ويف املقابل ؛." هائلة وتكنولوجية مادية استثمارات إىل حتتاج هكتار مليون

 %88هكتار، ما يعين خضوع أكثر من  985.220ما قيمته  أي املستغّلة، املساحة الزراعية من %12تتجاوز 

وهذا يف ظل املناخ الذي . من الزراعات إىل التغريات والتقلبات املناخية، وبالتايل إنتاجية متدنية يف بعض األحيان

يسود البالد من مناخ جاف وشبه جاف يف الشمال، ومناخ صحراوي باجلنوب اجلزائري، وكذا التنوّع الذي تعرفه 

اف النباتية، احليوانية وتربية احليوانات، حيث يقّدر نصيب الفرد اجلزئر يف النظام البيئي، ممّا خلق تنّوعا يف األصن

إمكانيات اجلزائر من املياه  تقّدرقص املوارد املائية، حيث وهذا ناتج عن نهكتار،  0.24من املساحة املزروعة ب 

من املساحة الكّلية عبارة عن صحراء أين تنعدم  %80؛ أضف إىل ذلك فإّن حوايل سنويا ³مليار م 19إمجاال ب 

بلدا إفريقيا يعاين من عجز يف  17اجلزائر تقع على غرار ناهيك على أّن  . األمطار، وترّكز معظمها يف الشمال

ج األمم عتبة الندرة اليت حددها برنام االعتباراملياه يف خانة البلدان اليت تفتقر إىل املوارد املائية إذا ما أخذنا بعني 

ومع ذلك، فإن التقلبات . سنويا لكل ساكن ³م 1000 ددة من طرف البنك العاملي بــاملتحدة للتنمية، أو تلك احمل

املناخية غري املتحكم فيها و املالحظة يف العشريتني األخريتني أظهرت الطابع العشوائي حلصص السدود و 

مثل حتلية مياه البحر و إعادة استعمال    الطبقات اجلوفية ممّا حّسس ذوي القرار بضرورة اللجوء إىل املوارد األخرى
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حيث تعتمد اجلزائر بشكل أساسي على املياه الناجتة من تساقط األمطار، اليت تتميز بالندرة  1.املطهرةاملياه القذرة 

خاصة يف العشريتني األخريتني نتيجة اجلفاف، وبالتوزيع غري املنتظم خالل فرتات وفصول السنة هذا من ناحية، 

 .عا مرتبط بالتقلبات املناخية والطبيعية واجلغرافيةوغري املتساوي بني أحناء ومناطق الوطن من ناحية ثانية، وهذا طب

. من األراضي الزراعية املستغّلة %88وذا فالزراعة اجلزائرية تتمّيز يمنة الزراعة املطرية، حيث أّا متّثل ما يقارب 

  2:وهذه اخلاصّية األساسية تزداد بسبب

مليون هكتار فقط من األراضي الزراعية املستغلة تتلّقى كمّية من  1.2ضعف التساقط، حيث أّن حوايل  - 

  .ملم، مّم تسمح باستغالل زراعة مطرية مستدامة 450األمطار تفوق 

 .إليه آنفاافّة، كما أشرنا ــافّة وشبه اجلــسيطرة املناطق اجل - 

املطلقة للموارد املائية، وذلك لضمان إّن هذين املؤّشرين يكشفان مدى هشاشة القطاع الزراعي وتبعيته        

استقرار اإلنتاج بالتوافق مع االحتياجات الوطنية، ويبّينان كذلك وجوب عقلنة استعمال املياه نظرا حملدودية 

  .االحتياطات املائية

مساحات القطاع الزراعي يف اجلزائر ال يزال جيابه متاعب نقص املياه املخصصة للسقي، مما أدى إىل بقاء ف        

واسعة بورا غري مستغلة، مع هجرة العشرات من الفالحني للقطاع احليوي تعرض فضاءات أخرى لإلمهال، مما أدى 

  .إىل تراجع اإلنتاج الزراعي واعتماد املستثمرين على احلفر العشوائي لآلبار لغرض توفري احلاجيات

طلب اجتماعي لتكثيف شبكة تربية : أساسا يف كما جتدر اإلشارة، فإّن متطلبات القطاع الزراعي تتمّثل      

املواشي وتزويد سكان األرياف النائية واملنعزلة باملياه ؛ إضافة إىل طلب اقتصادي لتعزيز أجهزة اإلنتاج وتأمني 

  .اإلنتاج الزراعي، هلدف اسرتاتيجي لألمن الغذائي

ب املتزايد على املياه الستقرار سكان األرياف وعلى صعيد آخر، فإّن هذه الوضعية املزدوجة املّتسمة بالطل       

واإلنتاج الزراعي بتحقيق اهلدفني السلم االجتماعي واألمن الغذائي، حيث أّن العرض قليل ويف أغلب األحيان 

حمصورا، فمن املستعجل التحّكم من خالل وضع إطار للتشاور والتنسيق ما بني القطاعات، للوصول إىل ختصيص 

  3.وارد املائيةوتلبية أمثل للم

                                                           
، حبث مقدم يف اليوم - 2005/2011 دراسة تحليلية للفترة- الجزائري االقتصادواقع ومكانة القطاع الفالحي في خري الدين معطى اهللا، سفيان عمراين، 1

  .03: ، ص2013أفريل  25، يوم 1العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيفالدراسي حول واقع ومؤشرات القطاع الفالحي يف اجلزائر، كلية 
2
، نشرية خاّصة، اجلزائر، منشور وزاري مشترك يتعلق بالتدابير التسهيلية لتقديم رخص حجز المياه الجوفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية، وزارة املوارد املائية،  

  .01ص
   .نفس الصفحة، نفس املرجع3
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  في القطاع الزراعي الموارد المائيةالطلب على : ثانيا

طلب لري املساحات الكربى، وطلب لري املساحات : ينقسم الطلب على املياه ألغراض الري إىل قسمني     

  .الصغرية واملتوسطة

  :في المنطقة الشمالية الطلب على المياه .1

 :(GPI)الري الكبرى  بالنسبة لمساحات -

        .   يل تطور مساحة األراضي املروية الكربى والطلب على املياه املوافق هلااجلدول املوا يوضح

  الطلب على المياه لري المساحات الكبرى في المنطقة الشمالية ) : 17(الجدول رقم 

  المنطقة الشمالية
2006  2010  2025  

  ) ³هكم( الطلب   )هكتار( املساحة   ) ³هكم (الطلب   )هكتار( املساحة   ) ³هكم( الطلب   )هكتار( املساحة 

  807.7  92689  503.86  57530  269.4  30860  اجلزء الغريب
  1276.35  163908  878.2  115033  373.8  48600  الوسط

  753.1  96641  487.6  64641  186.7  26900  اجلزء الشرقي
  2837  353238  1870  237204  830  106360  اإلجمالي

، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة إشكالية إدارة الطلب على المياه، دراسة حالة الجزائرسهام عليوط، : المصدر: المصدر

  .150 ، ص2010/2011املاجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة جيجل، 

املروية هي أقل من نسبة الزيادة يف الطلب على إن أهم ما ميكن مالحظته هو أن نسبة الزيادة يف األراضي       

ارتفعت  )2010- 2006(فبعملية حسابية بسيطة جند أن مساحة األراضي املروية خالل الفرتة . املياه املقابلة هلا

، يف حني ارتفع %123بنسبة زيادة تقدر بـ  2010هكتار سنة  237204إىل  2006هكتار سنة  106360من 

%. 125بنسبة زيادة تعادل  2010سنة  ³هكم 1870إىل  2006يف سنة  ³هكم 830الطلب على املياه من 

ويقابلها % 48.92فإنه من املتوقع أن ترتفع مساحة األراضي املروية بنسبة  )2025-2010(وبالنسبة للفرتة 

  %.52ارتفاع يف الطلب على املياه بنسبة 

  .يف القطاع الزراعي ياهكفاءة استخدام امليدل على ضعف  وهذا إن دل على شيء فإمنا ميكن أن        
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 : (PMH)بالنسبة لمساحات الري الصغيرة والمتوسطة

  الطلب على المياه لري المساحات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشمالية )  : 18(الجدول رقم

  المنطقة الشمالية
  األفق الزمني

  )هكم (  2025الطلب   )هكم (  2010الطلب   )هكم (  2006الطلب 

  299.8  259.6  247.2  اجلزء الغريب
  532.1  460.7  438.8  الوسط

  188.5  163.2  155.4  اجلزء الشرقي
  1020.4  883.5  841.4  اإلجمالي

املاجستري، كلية ، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة إشكالية إدارة الطلب على المياه، دراسة حالة الجزائرسهام عليوط، : المصدر

  .150 ، ص2010/2011العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة جيجل، 

واجلدول . إن النتائج السابقة تضعنا حتت التساؤل عن مدى إمكانية تغطية هذا الطلب املتزايد على املياه       

  ).2025-2005(التايل يوضح اإلجابة عن هذا التساؤل حسب املخطط الوطين للماء 

  في المنطقة الشمالية  2025وتوقعات  2010الطلب المتوقع ونسب التغطية لسنة ) : 19(الجدول رقم
  2010الطلب المتوقع ونسبة التغطية لسنة 

  حالة التساقط
 اإلمكانيات

  )³هكم(

  القطاع احلضري

  )منازل+ صناعة( 

  القطاع الزراعي

GPI  PMH  
الطلب 

  )³هكم(
  (%)التغطية  )³هكم(الطلب  (%)التغطية  )³هكم(الطلب   (%)التغطية

  100  883.5  100  1869.7 100 1808 5171.3  املتوسطة السنوات
  51.9  883.5  57  1869.7 100 1808  3337.4  السنوات اجلافة

  2025الطلب املتوقع ونسبة التغطية لسنة   

  حالة التساقط
 اإلمكانيات

  )³هكم(

  القطاع احلضري

  )منازل+ صناعة( 

  القطاع الزراعي

  املساحات الصغرية واملتوسطة  مساحات الري الكربى

الطلب 

  )³هكم(
  (%)التغطية

الطلب 

  )³هكم(
  (%)التغطية  )³هكم(الطلب  (%)التغطية

  98  1020.4  100  2837.2 100 2048 6225  املتوسطة السنوات
  45.8  1020.4  50.7  2837.2 100 2048  3954.6  السنوات اجلافة

، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري، كلية إشكالية إدارة الطلب على المياه، دراسة حالة الجزائرسهام عليوط، : المصدر

  .151 ، ص2010/2011العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة جيجل، 
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  الطلب على المياه في منطقة الهضاب العليا .2

 :(GPI)الري الكبرى  لمساحاتبالنسبة  -

   الطلب على المياه لري المساحات الكبرى في منطقة الهضاب العليا)  : 20(الجدول رقم

المنطقة الهضاب 

  العليا

2006  2010  2025  

  ) ³هكم( الطلب   )هكتار( املساحة   ) ³هكم( الطلب   )هكتار( املساحة   ) ³هكم( الطلب   )هكتار( املساحة 

  113  30010  25  13010  25  13010  اجلزء الغريب
  67.7  10047  49.1  6518  33.1  3770  الوسط

  513.3  71000  175.96  23000  -  -  اجلزء الشرقي
  694  111057  250  42528  58  16780  اإلجمالي

Source : ministre de ressource en eau, le plan national de l’eau schéma directeur des grandes  

infrastructures hydrauliques (2005-2006). 

نالحظ تزايد الطلب على املياه لري املساحات الكربى يف منطقة اهلضاب العليا بنسب أكرب من الزيادة يف     

املساحات املروية على غرار املنطقة الشمالية، لكن بقدر أكرب بكثري، فقد تزايد الطلب على املياه لري املساحات 

مقابل زيادة يف مساحة األراضي املروية ال تتجاوز  2006عما كان عليه سنة   2010سنة % 331سبة الكربى بن

ورمبا يعود ذلك إىل تقنيات الري املستخدمة أو املعدالت احلرارة أو طبيع . يف املائة خالل نفس الفرتة 154

  .احملاصيل وعوامل أخرى

ويالحظ أن هذا التزايد على طلب املياه سيستمر بنسب أكرب من نسب التزايد يف املساحات اليت سيتم       

بنسبة  2025، حيث ستزداد مساحة األراضي اهزة عام 2010ريها لكن مبعدالت أقل عما هي عليه يف 

كفاء استخدام املياه يف الزراعة وميكن أن يعود هذا إىل حتسني  ، %178ويقابلها زيادة يف الطلب بنسبة % 161

  .عن طريق التوجه إىل تقنيات الري املقتصدة للمياه، أو إىل تغيري طبيعة احملاصيل

 )PMH( بالنسبة لمساحات الري الصغيرة والمتوسطة -

  :املوافق هلايوضح اجلدول التايل الزيادة املرتقبة يف مساحة األراضي الصغرية واملتوسطة املروية والطلب على املياه 
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  الطلب على المياه لري المساحات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الهضاب العليا )  : 21(الجدول رقم

منطقة الهضاب 

  العليا

  األفق الزمني

  )هكم (  2025الطلب   )هكم (  2010الطلب   )هكم (  2006الطلب 

  183.2  158.7  151.1  اجلزء الغريب

  299.1  259  246.6  الوسط

  388.9  336.7  320.7  اجلزء الشرقي

  871.3  754.3  718.4  اإلجمالي

Source : ministre de ressource en eau, le plan national de l’eau schéma directeur des grandes 

infrastructures hydrauliques (2005-2006). 

يالحظ من خالل اجلدول أن منطقة اهلضاب ستشهد ارتفاعا يف الطلب على املياه ألجل الري، وإذا أخذنا       

يوضحه  وهو مايف االعتبار الزيادة األخرى املطلوبة يف القطاع احلضري، مما سِيؤثر على إمكانية االستجابة له، 

 :  يلاجلدول املوا

في منطقة الهضاب  2025وتوقعات  2010ية لسنة الطلب المتوقع ونسب التغط): 22(الجدول رقم 

  العليا
  2010الطلب المتوقع ونسبة التغطية لسنة 

  حالة التساقط
 اإلمكانيات

  )³هكم(

  القطاع احلضري

  )منازل+ صناعة( 

  القطاع الزراعي

GPI  PMH  
الطلب 

  )³هكم(
  (%)التغطية  )³هكم(الطلب  (%)التغطية  )³هكم(الطلب   (%)التغطية

  76  754.4  100  250.1 88.6 897 1655.4  املتوسطة السنوات
  37.3  754.4  63.7  254.1 76.6 897  1130  السنوات اجلافة

  2025الطلب املتوقع ونسبة التغطية لسنة   

  حالة التساقط
 اإلمكانيات

  )³هكم(

  القطاع احلضري

  )منازل+ صناعة( 

  القطاع الزراعي

  الصغرية واملتوسطةاملساحات   مساحات الري الكربى

الطلب 

  )³هكم(
  (%)التغطية

الطلب 

  )³هكم(
  (%)التغطية  )³هكم(الطلب  (%)التغطية

  73.5  871.2  100  694 100 834 2225.1  املتوسطة السنوات
  34  871.2  42.1  694 100 834  1422.4  السنوات اجلافة

، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري، كلية حالة الجزائرإشكالية إدارة الطلب على المياه، دراسة سهام عليوط، : المصدر  

   .153 ، ص2010/2011العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة جيجل، 
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  الطلب على المياه في المنطقة الجنوبية  .3

  :(GPI)الري الكبرى  بالنسبة لمساحات -

  لري المساحات الكبرى في المنطقة الجنوبيةالطلب على المياه ) : 23(الجدول رقم 

المنطقة 

  الجنوبية

2006  2010  2025  

  ) ³هكم( الطلب   )هكتار( املساحة   ) ³هكم( الطلب   )هكتار( املساحة   ) ³هكم( الطلب   )هكتار( املساحة 

  138  8178  138  8178  138  8178  اجلزء الغريب
  25.5  1680  25.5  1680  25.5  1680  اجلزء الشرقي
  -  -  -  -  -  -  اجلنوب الكبري

  2837  353238  1870  237204  830  9858  اإلجمالي

Source : ministre de ressource en eau, le plan national de l’eau schéma directeur des grandes 

infrastructures hydrauliques (2005-2006). 

 

 )PMH( بالنسبة لمساحات الري الصغيرة والمتوسطة -

  الطلب على المياه لري المساحات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الجنوبية): 24(الجدول رقم

  المنطقة الشمالية
  األفق الزمني

  ) ³هكم(  2025الطلب   ) ³هكم(  2010الطلب   ) ³هكم(  2006الطلب 

  376  325  310  اجلزء الغريب

  1431  1239  1180  اجلزء الشرقي

  103  89  85  اجلنوب الكبري

  1910  1653  1575  الطلب اإلجمالي

Source : ministre de ressource en eau, le plan national de l’eau schéma directeur des grandes 

infrastructures hydrauliques (2005-2006). 

نظرا لكون املنطقة غين باملياه اجلوفية فإن تغطية الطلب املتزايد على املياه ستكون ممكنة من خالل اللجوء إىل      

ميكن أن تكون هناك سيناريوهات  2025فبعد أفق . سحب املزيد من املياه اجلوفية، لكن هذا لن يكون لألبد

أخرى فاملياه اجلوفية املتواجدة بالصحراء هي مياه متواجدة يف طبقات عميقة صعبة التجدد أو غري قابلة للتجدد 

ائيا مما سيجعل األراضي الزراعية عرضة للتملح، وسوف يضع األجيال القادمة أمام مواجهة ندرة حادة يف املياه 

    .وجل عزا كانت هناك تغريات أخرى على مستوى التساقط ال يعلمها إال اهللا ذه املنطقة إال إذ
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  في المنطقة الجنوبية 2025وتوقعات  2010الطلب المتوقع ونسب التغطية لسنة ): 25(الجدول رقم
  2010الطلب المتوقع ونسبة التغطية لسنة 

  حالة التساقط
 اإلمكانيات

  )³هكم(

  القطاع احلضري

  )منازل+ صناعة( 

  القطاع الزراعي

GPI  PMH  
  (%)التغطية  )³هكم(الطلب  (%)التغطية  )³هكم(الطلب   (%)التغطية  )³هكم(الطلب 

  100  1653  100  163.2 100 391 3259.5  املتوسطة السنوات
  100  1653  80.3  163.2 100 391  3198.5  السنوات اجلافة

  2025الطلب املتوقع ونسبة التغطية لسنة   

  التساقط حالة
 اإلمكانيات

  )³هكم(

  القطاع احلضري

  )منازل+ صناعة( 

  القطاع الزراعي

  املساحات الصغرية واملتوسطة  مساحات الري الكربى

  (%)التغطية  )³هكم(الطلب  (%)التغطية  )³هكم(الطلب   (%)التغطية  )³هكم(الطلب 

  100  1910  100  163.2 100 163.2 3229  املتوسطة السنوات
  100  1910  89  163.2 100 163.2  3163.5  اجلافة السنوات

، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة إشكالية إدارة الطلب على المياه، دراسة حالة الجزائرسهام عليوط، : المصدر  

   .154 ، ص2010/2011املاجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة جيجل، 

  في الجزائر تطور الزراعة المروية: ثالثا

فقط من املساحة اإلمجالية للجزائر وتراجعت هذه املساحة منذ % 3للزراعة سوى  ةال تغطي املساحات القابل     

  . 1هكتار 200000الستينات إىل يومنا هذا بنحو 

 : وتتوزع املساحات الزراعية املروية يف اجلزائر إىل نوعني

 500هي أراضي مروية تابعة للسلطات وتفوق مساحة كل منها :  ( GPI)محيطات الري الكبرى .1

هكتار تكون مسرية من طرف الديوان الوطين للري والتطهري وتدار جتهيزات الري فيها من طرف دواوين الري 

إىل اآلبار،  الفرعية ، وغالبا ما يتم االعتماد يف ريها احمليطات املتواجدة يف مشال البالد على مياه السدود باإلضافة

هكتار، يف  200000تبلغ مساحتها  الكلية احلالية . أما يف اجلنوب فيتم تأمني الري باستخدام اآلبار العميقة

هذه املساحة أقل من املساحة الكلية بسبب ( هكتار 150000حني أن املساحة القابلة للسقي ا متثل حوايل 

هناك برامج استصالح  –رهكتا 40000املروية فعليا تعادل فقط فإن املساحة ) الفواقد الناجتة عن تدهور الرتبة

  2.زيادة هذه املساحة دفوجتديد ألنظمة التوزيع جتري 

                                                           
1
 M .T. Halilat. Situation de L’Irrigation/ Fertigation en Algérie, Laboratoire de Bio ressources Sahariennes : Présentation 

et Valorisation .Département de Sciences Agronomiques. Université d’Ouargla, p6. Disponible sur le site : [ http :// www. 

Ipipotash.org/udocs/Irrigation%20fertigation%20Status%20in%20Algeria.pdf.  

Consulté le : 30/01/2014.    
2
M.Benblidia, L’efficience d’utilisation de l’eau et approche économique, Etude Nationale, plan bleu, juin2011.   
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 :واجلدول التايل يوضح توزيع احمليطات الري الكربى على خمتلف املناطق         

 .توزيع مساحات محيطات الري الكبرى في الجزائر): 26(الجدول رقم

  املساحات اهزة  املناطق
املساحات 

  القابلة للري

املساحات 

  املروية فعليا

املساحة 

  %اهزة 

املساحة القابلة 

  %اهزة/للري

املساحة 

 /املروية

  اهزة

  وهراين

  الشلف

  اجلزائر

  قسنطينة

  صحراء

28930.00.  

75438.00.  

44088.  

34612.  

7660  

.13500  

61383.  

34963.  

30446.  

6939  

9459.50.  

11513.54.  

3717.11.  

8460.42.  

6772.00  

15,2%  

39.6%  

23.1%  

18.1%  

4.0%  

46.7%  

81.4%  

79.3%  

88.0%  

90.6%  

32.7%  

15.3%  

8.4%  

24.4%  

88.4%  

  %20.9  %77.2  %100  39922.57  147231  190728  اموع
Source : Mohamed Benblidia, L’efficience d’utilisation de l’eau et approche économique, 

étude nationale, Algérie, plan bleu, Sophia Antipolis, Juin 2011, p1.     

 وتتوزع أنواع الزراعات املطبقة يف احمليطات الزراعية الكربى بني زراعة األشجار، زراع البقول، الزراعات     

الصناعية، وزراعة احلبوب واألعالف واجلدول املايل يوضح توزيع األراضي على خمتلف األنواع الزراعية لسنة 

2008.  

  . 2008لسنة (%) على مختلف المحاصيل الزراعية  توزيع المساحة المروية): 27(الجدول رقم   
  نوع المحاصيل

  
  واألعالفاحلبوب   الزراعات الصناعية  البقول  األشجار والشجريات

  النسبة المؤوية

  
64.6%  28.5%  6.1%  0.8%  

  : على من إعداد الطالبة باالعتماد :المصدر    
Mohamed Benblidia, L’efficience d’utilisation de l’eau et approche économique, étude 

nationale, Algérie, plan bleu, Sophia Antipolis, Juin 2011.  
ونالحظ من اجلدول تغلب زراعة األشجار على باقي األنواع األخرى باإلضافة إىل ضعف الزراعات الصناعية      

. بالرغم من توكيل هذه الزراعة هلذه احمليطات وحيتمل أن يعود هذا إىل ضعف التقدير من طرف شعب التحويل

اد الكبرية للحبوب من اخلارج مما كما يالحظ أيضا ضعف زراع احلبوب واألعالف وهذا ما يفسر نسب االستري 

  .يضع اجلزائر يف تبعية غذائية للخارج
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هي أراضي ذات مساحات صغرية ومتوسطة، غالبا ما يتم ريها : محيطات الري الصغيرة والمتوسطة .2

سنوات بفضل  10ويالحظ تطور هذه املساحات منذ أكثر من . باالعتماد على احملاجز املائية والسدود الصغرية

كل أنواع الري زيادة على تلك احملددة يف إطار :وتشمل . اإلدارة وعلى خاصة مببادرة املنتجني اخلواص مبادرة

خمطط التنمية ( PNDARلقد مسحت اإلعانات املقدمة من طرف الدولة يف إطار. مساحات الري الكربى

ت الري باحتالل مساحة باإلضافة إىل تسهيل إجناز اآلبار هلذا النوع من مساحا )2006 -  2000( الزراعية

 PMHالـ ,2000هكتار سنة  350000، يف حني أا مل تكن سوى 2008هكتار يف سنة  720000قدرها 

سامهت بفاعلية يف سد %  44وزراعة األشجار بـ% 32وبفضل زراعاا الرئيسية من زراعة البقول بنسبة 

 PMHومع ذلك جيب التنبيه ومالحظة أن هذا التطور السريع للـ. حاجيات السكان من الفواكه واخلضر الطازجة

أحيانا االستغالل املفرط لبعض قد ترافق باستغالل ضخم وغري مراقب بشكل جيد ملصادر املياه التحتية و  

  .الطبقات املائية الكبرية

  .واجلدول املقابل يوضح تطور املساحات املسقية بنوعيها

  2012- 1962تطور المساحات المسقية في الجزائر خالل الفترة ): 28(الجدول رقم

  )مليون هكتار: الوحدة( 

توقعات   2012  2011  2009  2004  1999  1962  السنوات
2014  

 املسقية املساحة
  باهلكتار

PMH 120000  350000  652860  920950  923849  955138  1200000  

GPI  44000  50500  47588  53200  82357  97310  270000  

  1470000  1052448  1006198  974150  700448  400500  164000  ةاإلمجالياملساحة  

Source : note  de synthèse sur agricole 2013, direction de l’hydraulique agricole, 

MRE, 2013, p04. 

  :وهذا ما يفسره أكثر الشكل املوايل
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2014 -1962تطور مساحة األراضي الزراعية  المسقية خالل الفترة ): 11(الشكل رقم 

  
Source : note  de synthèse sur agricole 2013, direction de l’hydraulique agricole, 

MRE, 2013, p04. 

من خالل الشكل الزيادة احملتشمة يف املساحات املسقية مما يؤكد اعتماد الزراعة اجلزائرية على ما نالحظه        

بالنظر إىل  2014األمطار، كما يلفت انتباهنا التفاؤل املفرط يف توقعات املساحة املسقية املنتظر بلوغها مع اية 

ما وضعته احلكومة من خمططات لتطوير استخدام املياه يف الزراعة وزيادة املساحات املروية، لكن السياسات 

  . واقعيا املسطرةاجلزائرية غالبا ما تكون حربا على ورق ال تصل إىل األهداف 

  في الزراعة الجزائرية وارد المائيةدام الماستخ وكفاءة ترشيد: المطلب الثاني

تعامل املياه على أا سلع حرة وهبة من اهللا ميكن استخدامها يف األنشطة املختلفة وبغض النظر عن حسابات     

التكلفة والعائد، وقد أبرز مؤمتر األرض يف جدول أعمال القرن الواحد والعشرين انعدام التخطيط وسوء إدارة 

قطاع الزراعي باعتباره املستخدم الرئيسي للموارد املائية، املوارد املائية املتاحة يف الدول النامية وبصفة خاصة يف ال

ويرتتب على اخنفاض الكفاءة يف إدارة املوارد املائية .  من محلة املوارد املائية املتاحة% 86حيث يستخدم حنو 

هذا فضال والدعم املفرط ملياه الري، سوء استخدام املياه من خالل استخدامها يف زراعة حماصيل كثيفة من املياه، 

عن كمية املياه اليت يتم فقدها قبل وصوهلا إىل مستخدميها بسبب سوء حالة نظم الري، حيث متثل نسبة 

  1.فقط من مجلة املياه اليت تصرف للزراعة يف الدول النامية% 45االستخدام الفعلي ملياه الري حنو 

  

  

                                                           
1
  .183، ص مرجع سابقإميان عطية ناصف، هشام حممد عمارة،  
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  ارد المائية في الزراعة بالجزائرمميزات استخدام المو : أوال

  أساليب الري المستعملة  .1

واجلدول التايل يوضح توزيع مساحات الري الصغرية  يف اجلزائر أسلوب الري السطحي، يغلب على الري   

  .واملتوسطة حسب منط الري 

  حسب نمط الري  PMHتوزيع أراضي الـ): 29(الجدول رقم

  املنطقة
( املساحة املروية 

  )اهلكتار
  %الري باخلزانات  %بالتنقيطالري   %الري بالرش  %الري السطحي 

  %0.9  %15  %22  %62  221200  الشمال

  %0.4  %20  %16  %64  258482  اهلضاب العليا

  %0.0  %23  %7  %70  216482  اجلنوب

  %0.4  %19  %15  %65  696380  اموع

Source : Source : Mohamed Benblidia, L’efficience d’utilisation de l’eau et approche économique, 

étude nationale, Algérie, plan bleu, Sophia Antipolis, Juin 2011, p13.      

، لكن مع هذا فإن PMHنالحظ من اجلدول أن الري السطحي ال يزال هو الغالب يف املساحات الزراعية      

 . أساليب الري املقتصدة للمياه مطورة إىل حد ما، خاصة الري بالتنقيط يف اهلضاب العليا والصحراء

 928955تقدر بـ  –لوزارة الزراعة  2008-2000حسب ميزانية  - )PMH+GPI(املساحة الكلية املروية  �

ري % 20ري سطحي، % 63: لري  التاليةمن املساحة املروية الكلية مستغلة بأمناط ا% 11هكتار، حيث أن 

 .   ري بالتنقيط% 17بالرش و
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  .حسب نمط الري) الهكتار( 2008إلى  2000تطور المساحات المروية من ): 30(الجدول رقم

  املساحة املروية الكلية  السنـة
  نظام الري املطبق

  الري بالتنقيط  الري بالرش  الري السطحي 

2000  350000  275000  70000  5000  
2001  617427  458421  102978  56028  
2002  644978  433561 127570  83877  
2003  722320  485019  138301  99000  
2004  793334  516108  159739  117487  
2005  825206  524503  153006  147697  
2006  835590  481046  175056  179488  
2007  907293  557327  183182  166784  
2008  928955  583002  185080  160873  

 155873 178080 308002 578955  س &

  %31.17  %25.44 1.12% 16.54%  س/س&

  : على من إعداد الطالبة باالعتماد :المصدر
Mohamed Benblidia, L’efficience d’utilisation de l’eau et approche économique, étude nationale, 

Algérie, plan bleu, Sophia Antipolis, Juin 2011, p15.   
  .2008و 2000متثل التغري يف املساحة املروية بني سنيت : س&

من اجلدول نالحظ ارتفاع نسبة األراضي املروية بالطرق املقتصدة للمياه يف حني اخنفضت نسبة  مساحة        

أنه مع أن نسبة األراضي املروية قد ارتفعت أكثر من  األراضي املروية بالطريقة التقليدية من سنة ألخرى، حيث

فقط، يف حني زادت نسبة % 1.12فإن نسبة األراضي املروية بالطريقة التقليدية قد ارتفعت مبا يساوي % 16

  .بالنسبة لتقنية الري بالتنقيط% 30وبأكثر من % 25األراضي املروية بتقنية الرش بأكثر من 

ديث التقنيات املعتمدة يف الري من أجل رفع كفاءة استخدام املياه يف قطاع الري الذي تبدل اجلزائر جمهودا لتح  

وعليه فإن التطور يف استخدام التقنيات احلديثة ساهم يف حتسني كفاءة .يشكل أكرب نسبة من الطلب على املياه

  .استغالل مياه الري وهذا ما يوضحه املطلب املوايل

 :ضعف كفاءة استخدام المياه في الري  .2

ميكن تعريف نظام الري بأنه الصورة العامة لنظام التحكم والتوزيع والتوصيل ملياه الري منذ خروجها من       

وقد أكد املهتمون بقضايا املياه على أن نظام الري يف الدول . منابعها األصلية وحىت وصوهلا إىل مكان استخدامها

نظام الري بقدرته على توصيل املياه إىل مكان وتقاس كفاءة . النامية بصفة عامة يتميز باخنفاض الكفاءة
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استخدامها بأقل قدر ممكن من الفاقد يف املواعيد املالئمة، فكلما زادت كفاءة نظام الري كلما اخنفض مقدار 

     1.الفاقد املائي خالل عملية التوصيل

دات املبذولة مؤخرا من أجل يتميز استخدام املياه يف ري املزروعات يف اجلزائر على العموم ورغم اهو و     

وتعترب كفاءة استغالل موارد املياه احلالية من أكرب التحديات اليت  حتسينها بالضعف باملقارنة مع دول أخرى،

إىل احلقل اليت تتسم  تؤدي إىل استنزاف هذا املورد، وذلك نتيجة لتدين كفاءة نقل وتوزيع املياه من املصادر

يما يلي بعض اجلداول توضح كفاءة استخدام املياه من أجل ري خمتلف املساحات وف. بواسطة القنوات الرتابية

  .الزراعية يف اجلزائر

 .كفاءة الشبكات في مساحات الري الكبرى): 31(الجدول رقم
 )% (الكفاءة 

  اإلمجايل  كفاءة شبكات التوزيع  كفاءة نظام النقل

78.36 84.57  68.64  
 Source : Mohamed Benblidia, L’efficience d’utilisation de l’eau et approche économique, étude 

nationale, Algérie, plan bleu, Sophia Antipolis, Juin 2011, p15.     

  .كفاءة استخدام الماء في مساحات الري الكبرى): 32(الجدول رقم
  الكليةالكفاءة   الكفاءة  في الحقل  كفاءة شبكات التجميع والتوزيع  السنة

2007  84.6  74  62.60  
2008  87.5  74  64.75  

Source : Mohamed Benblidia, L’efficience d’utilisation de l’eau et approche économique, étude 

nationale, Algérie, plan bleu, Sophia Antipolis, Juin 2011, p15.      

من خالل اجلدول حتسنا يف كفاءة استخدام املياه املستعملة لري املساحات الكربى خالل سنة  نالحظ     

وتتميز كفاءة الشبكات اخلاصة بالنقل والتوزيع للمياه يف هاته املساحات . باملقارنة مع السنة اليت سبقتها 2008

واجلدول التايل %.86ر يف املتوسط ببالضعف باملقارنة مع كفاءا فيما خيص مساحات الري الصغرية واليت تقد

يبني كفاءة الشبكات يف مساحات الري الكبرية يف حني اجلدول الذي يليه يبني كفاءة استغالل املياه املستعملة يف 

مساحات الري الصغرية واملتوسطة والذي من خالله ومن خالل اجلدول رقم يتوضح أنه هناك تقارب يف الكفاءة 

 .  ياه على مستوى كل من مساحات الري الكربى واملساحات الصغرية واملتوسطةاإلمجالية الستخدام امل

  

                                                           
1
  .192 -  191، ص ص مرجع سابق، ، ، هشام حممد عمارةإميان عطية ناصف  
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  كفاءة المياه في مساحات الري الصغيرة والمتوسطة): 33(الجدول رقم
  2ك×1ك: الكفاءة اإلجمالية  2ك: كفاءة الشبكات المغذية للحقول  1ك: الكفاءة في الحقول

72%  86%  62%  
Source : Mohamed Benblidia, L’efficience d’utilisation de l’eau et approche économique, 

étude nationale, Algérie, plan bleu, Sophia Antipolis, Juin 2011, p15.     

يف كفاءة استغالل املياه يف وعلى العموم فإن اجلدول املوايل يوضح أكثر أنه هناك حتسن ولو حمتشم       

مساحات الري الكربى، حيث نالحظ ارتفاع نسبة املياه املوزعة يف احلقل باملقارنة مع املوفرة يف شبكات النقل 

والتوزيع مما يدل على ارتفاع كفاءة استغالل املياه على مستوى احلقول ورمبا يعود هذا إىل اللجوء إىل استعمال 

لكن رغم هذا يبقى هذا التطور تطورا حمتشما وغري كايف . وفرة للمياه مثل الري بالتنقيطتقنيات الري احلديثة امل

  .   من املياه املوزعة إىل احلقل ذهبت سدى %20مانسبته  2009حيث أنه هناك خالل سنة 

  GPIتطور أحجام المياه الموزعة في ): 34(الجدول رقم
األحجام املوفرة على مستوى = 1ح  السنوات

  )³هكم( الشبكات

األحجام املوزعة يف = 2ح

  )³هكم(احلقول

  1ح/2النتيجة ح

2000 255 129.5  0.50  
2001  308.5  201.3  0.65  
2002  177.3  155.66  0.87  
2003  349.34  278.41  0.79  
2004  308.5  246.52  0.80  
2005  186  168.02  0.90  
2006  246.72  210.79  0.85  
2007  240.5  194.93  0.81  
2008  248.6  247.56  0.99  
2009  355  286.81  0.80  

Source : Mohamed Benblidia, L’efficience d’utilisation de l’eau et approche économique, 

étude nationale, Algérie, plan bleu, Sophia Antipolis, Juin 2011, p15.  

يؤدي إىل  املياه وعدم إدراكهم وجود عجز كبري يف توفر املياه غالبا ما مستخدميإن نقص الوعي لدى         

أمناط استخدام غري مستدامة ملوارد املياه، حيث حتتل اجلزائر مراكز متقدمة من حيث ضعف كفاءة استخدام املياه 

  1.سواء يف القطاع احلضري أو الزراعي مقارنة ببقية الدول العربية

  

                                                           
1
  .166مذكرة ماجيستري غري منشورة ، ص إشكالية إدارة الطلب على المياه، حالة الجزائر، سهام عليوط، 
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 استخدام المياه في بعض الدول العربيةكفاءة ): 35(الجدول رقم

كفاءة استخدام المياه في القطاع   

  (%)الحضري

كفاءة استخدام المياه في القطاع 

  (%)الزراعي

الكفاءة الكلية الستخدام المياه 

(%)  

  2005  1995  2005  1995  2005 1995  الدول

  40  37  36  35  50  40  اجلزائر

  50  35  48  34  71  52  املغرب

  59  38  58  36  68  55  تونس

  64  64  63  63  70  70  ليبيا

  39  38  38  38  6  40  مصر

 Source : Gaëlle Thivet, Mohamed Blinda, Améliorer l’efficience d’utilisation de l’eau pour faire 

face aux crises et pénuries d’eau en Méditerranée, plan bleu, centre activités d’activités régionales, 

Sophia Antipolis, 2007, p4. Disponible sur le site : [http// www. Planbleu.org/ 

publications/Note_efficience_eau_dec07/pdf/ consultée le 25/03/2013.]   

                                                                                                     :تسعير المياه في القطاع الزراعي  .3

الفالح كغريه من املنتجني، يهدف إىل اختيار جمموعة وكميات  :سعر المياه كمدخل من مدخالت اإلنتاج  .أ 

 ىنعناصر اإلنتاج اليت حتقق له أقصى ربح ممكن أو اليت متكنه من احلصول على قدر معني من اإلنتاج بأد

تكلفة ممكنة تشمل جمموعة العناصر اإلنتاجية املستخدمة يف اإلنتاج الزراعي إىل جانب العمل واألرض ورأس 

املياه كأحد املدخالت احليوية وعليه فإن اخنفاض تكلفة احلصول على مياه الري، أو احلصول عليها . املال

بدون مقبل مادي، سوف يغري الفالح على التوسع يف استخدام تلك املياه بل وإحالهلا كلما كان ذلك ممكنا 

، باإلضافة إىل االبتعاد عن استعمال األنظمة 1األمسدة الزراعية إنتاجية أخرى كرأس املال مثال أوحمل عناصر 

فإن اخنفاض تكلفة احلصول على املياه لك كذ  .بالطرق التقليدية األقل تكلفة واالحتفاظاملقتصدة للمياه 

اليت تعود عليه بأكثر األرباح حىت ولو كانت  حيفز الفالح على اللجوء إىل اختيار احملاصيل الزراعية  سوف

   .للمياه االستهالككثيفة 

ه فإنه من يعترب القطاع الزراعي املستهلك الرئيسي للمياه العذبة، ومن :تطور تسعير المياه الزراعية في الجزائر  .ب 

ية مناسبة لتعزيز وتنظيم استخدام املياه يف هذا القطاع، ولكن وبالرغم من ذلك فإن ري سعتسياسة  تطبيقاملهم 

تسعري املياه لألغراض الزراعية مل حيظ باالهتمام إال يف السنوات األخرية، فقد ظل استخدام املياه لألغراض 

                                                           
1
  .45أمال ينون، مرجع سابق، ص  
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لفرتة طويلة، يف حني مت تطبيق أسعار رمزية على مساحات الزراعية خاصة يف ري املساحات الكربى جمانيا 

  .الري الصغرية واملتوسطة

ويعود ذلك إىل نظرة الدولة إىل أسعار املياه ألغراض الري، حيث ينظر إليها على أا وسيلة لتعويض اخنفاض     

ان بقائهم يف املناطق الريفية ، وبالتايل حتسني دخل املزارعني وضم)اليت تقوم الدولة بتحديدها(أسعار املنتجات 

 .   1واالستمرار يف النشاط الزراعي

وعموما فإن الرسم على مياه الري ضعيف جدا، وليس له أي تأثري على اسرتجاع التكاليف الناجتة عن توفري    

د املطلوب من القوانني تقليل الفواقد واقتصاد املوارد املائية مل يبلغ بعد احلن املياه لألغراض الزراعية، باإلضافة إال أ

  3:وسيتم تلخيص لتطور سياسة تسعري املياه ألغراض الري يف النقاط التالية   2.السياسات املوضوعة ألجل ذلك

 :1985في عام  �

، وحسب هذا املرسوم حددت أسعار املياه 1985أكتوبر  29املؤرخ يف  267-85مت إصدار املرسوم التنفيذي رقم 

  : لألغراض الزراعية يف املساحات املسقية كما يلي

   1958نظام تسعير المياه في القطاع الزراعي لعام ): 36(الجدول رقم

  )دج(األتاوى الثابتة   )³م////دج(األتاوى الحجمية  المساحة المسقية

  بوناموسة

  الشلف األعلى

  احلميز

  الشلف األوسط

  األسفلالشلف 

  مينة

  اهلربة

  سيق

0.17 

0.15 

0.12 

0.12 

0.12 

0.12 

0.12 

0.12 

 

200 

200 

150 

150  
150 

150 

150 

150  

، الصادر يف اجلريدة الرمسية 1985أكتوبر  29، املوافق 1406صفر  15املؤرخ يف  267-85املرسوم التنفيدي رقم : المصدر

  .1671، ص1985املؤرخة يف أكتوبر  45عدد 

  

  
                                                           

1
 Abdel Aziz Salem, la tarirification de l’eau au centre de la régulation publique en Algérie, Laboratoire LAREGE, 

Université d’Oran Es-Sénia, 2007, p2.Disponible sur le site :[ http://www.infotheque.info/fichiers/JSIR-AUF-

Hanoi07/article/AJSIR_4-6_Salem.pdf. consulté le: 01/01/2014]  
2 Mohamed Benblidia, op-cit, p11.  

  .187-186ص،  ص مرجع سابق، سهام عليوط،  3
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 :1996في عام  �

، ومبوجب هذا املرسوم مت رفع أسعار 1996جانفي  15املؤرخ يف  43- 96مت إصدار املرسوم التنفيذي رقم    

  :املياه املطبقة ألغراض الري، وأصبحت كما يلي

   1996تسعير المياه في القطاع الزراعي لعام نظام ): 37(الجدول رقم
  )دج(الثابتة األتاوى   )³م////دج(األتاوى الحجمية  المساحة المسقية

  سيق

  اهلربة

  املينة

  الشلف األسفل

  الشلف األوسط

  الشلف األعلى

  املتيجة الغربية

  احلميز

  الصفصاف

  بوناموسة

1.20 

1.20 

1.00 

1.00 

1.15 

1.25 

1.00 

1.25 

1.00 

1.20 

 

250 

250 

250 

250 

250 

400 

400 

400 

400 

400  

، الصادر يف اجلريدة الرمسية 1996جانفي  15، املوافق 1416شعبان  24املؤرخ يف  43-96املرسوم التنفيدي رقم : المصدر

  .29، ص1996أكتوبر  17املؤرخة يف 4عدد 

  1:وبالنسبة للمساحات املسقية غري الواردة يف اجلدول أعاله فقد مت حتديد األسعار كما يلي   

 .دج لكل مرت مكعب 1.00: األتاوى احلجمية  −

 .دج للرت يف الثانية للهكتار 250: األتاوى الثابتة −

 :2005في عام  �

من قانون املياه اجلديد تتضح سياسة تسعري املياه لألغراض الزراعية يف ما  158-155استنادا إىل أحكام املواد 

  2:يلي

يستند تسعري املياه لألغراض الزراعية إىل مبادئ التثمني األمثل للماء، وضبط الطلب حسب أنظمة املزروعات  −

 .لريوطرق ا

                                                           
  .187مرجع سابق، ص سهام عليوط،1
  .187، صنفس املرجع2
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 .لكل مساحة مسقية على أساس عوامل التكلفة األسعارحيدد سلم  −

، وجزء متغري يتناسب مبلغه مع حجم املاء )أتاوى ثابتة( تشمل فاتورة املياه املستهلكة جزأين، جزء ثابت −

 .املستهلك

 2005جانفي سنة  9، املوافق 1425ذي القعدة عام  28املؤرخ يف  14-05وقد أصدر املرسوم التنفيذي رقم 

ومبوجب هذا املرسوم مت تعديل التسعري كما هو موضح يف . الذي حيدد األسعار اجلديدة للمياه ألغراض الري

  :اجلدول التايل

     2005نظام تسعير المياه في القطاع الزراعي لعام ): 38(الجدول رقم
  )دج(األتاوى الثابتة   )³م////دج(األتاوى الحجمية  المساحة المسقية

  سيق
  اهلربة
  املينة

  الشلف األسفل
  الشلف األوسط
  الشلف األعلى
  املتيجة الغربية

  احلميز
  بوشقوف- قاملة

  الصفصاف
  بوناموسة

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

 

250 

250 

250 

250 

250 

400 

400 

400 

400 

400 

400  

، الصادر يف اجلريدة 2005جانفي  09، املوافق 1425ذي القعدة  28املؤرخ يف  14-05املرسوم التنفيدي رقم: المصدر

  .9، ص2005جانفي  12املؤرخة يف  5الرمسية عدد 

  :1أما بالنسبة للمساحات املسقية غري املذكورة يف اجلدول فتطبق عليها األسعار التالية

 .دج لكل مرت مكعب 2.00: تسعرية حجمية −

  .ثانية يف اهلكتاردج لكل لرت يف ال 250: تسعرية ثابتة −

  : الموارد المائية في مجال الغذاء من استخدام كفاءةال عوامل تساعد على تحقيق. 4

حيث أن  يعترب تبذير الغذاء من طرف املستهلك األخري مبثابة تبذير للمياه الداخلة يف توفري هذا الغذاء،   

فقط من األغذية اليت تنتج يتم استهالكها، وهذا ال يعين هدر للغذاء فقط، بل هو  %50الدراسات أثبتت أن 

.     إن إنتاج سعرة حرارية واحدة من الغذاء يتطلب لرتا واحدا من املياه. هدر للمياه أيضا إذا كان املنتج مرويا

                                                           
1
  .187المرجع السابق، ص  
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سعرة حرارية للشخص الواحد، مما يعين أن املياه  2800غذاء اليومية عامليا حنو فيما يبلغ متوسط متطلبات ال

وعليه يعد  .لرت من املياه 2800الالزمة لتلبية متطلبات الغذاء اليومية لكل شخص على وجه األرض تبلغ حنو 

كما أن عدم ترشيد استخدام املياه  .احلد من هدر الغداء مسألة جوهرية لتحسني كفاءة استخدام املياه يف الزراعة

أيضا يؤثر سلبا على مردود وحدة املياه املستعملة يف هذه الصناعات ، يات الصناعات التحويلية الغذائيةملأثناء ع

 .اليت بدورها تتعلق بتحقيق األمن الغذائي

  ودعم الزراعة الجزائرية  وارد المائيةالمستقبلية لترشيد استخدام الماآلفاق : نياثا

 إمجالية بقدرة سدا 84 على  2014اية مع ستتوفر اجلزائر أنّ  "نسيب حسني" املائية املوارد وزير أعلنلقد       

 املوارد ملدراء اجتماع هامش على صحفي لقاء خالل الوزير وأوضح .املياه من مكعب مرت مليار 8.9 ب تقدر

 باتنة من بكل سدين اجناز أشغال إطالق ويتمّ  ،2013 سنة سدود أربعة استالم سيتم أنه للواليات املائية

 مت أخرى جهة من .وزو تيزي و أهراس بسوق سدين إجناز أشغال إطالق متّ  كما  السنة، هذه خالل الطارفو 

 الشروب باملاء البلديات من ديدالع بتزويد األمر يتعلق و السنة، هذه الصغري و الكبري للري مشروعا 157 إطالق

وبالتايل سيتّم إنشاء سدود يف املستقبل القريب مهمتها األساسية سقي األراضي  .التطهري و البحر مياه حتليةو 

 من بكل املياه لتصفية حمطات تسليم مت كما  .الفالحية، وذلك يف إطار سياسة تقليل الضغط على بعض السدود

 يف يساهم مما الفالحية األراضي لسقي املصفاة املياه تستعمل حيث تيموشنت وعني وتيسمسيلت وغرداية جباية

  .1احملطات هذه من املعاجلة املياه بفضل هكتار 25000 سقي 2013 سنة سيتم كما  ".املياه اقتصاد"

عميم السقي وزارة الفالحة والتنمية الريفية برناجما خاصا يهدف إىل تويف هذا الشأن، فقد وضعت      

من األراضي املسقية حاليا  %70علما أّن ). السقي احملوري والسقي بالرش(االقتصادي لألراضي الفالحية 

الشيء الذي دعا إىل وضع برنامج  ية تتطلب كميات كبرية من املياه،تستعمل فيها تقنيات سقي غري اقتصاد

 % 78حاليا إىل أكثر من  %30خاص من طرف الوزارة لرفع نسبة اعتماد الفالحني على السقي االقتصادي من 

  2014.2يف آفاق 

مت اقرتاح من جهة أخرى تطوير األنظمة املقتصدة للمياه عن طريق التوسيع وإعادة حتويل أنظمة السقي كما        

باجلاذبية املتوفرة اىل أشكال أخرى مقتصدة للمياه، وختصيص لقطاع الفالحة ما يعادل حجم املياه املعبئة بواسطة 

هذا وستصل . عن طريق معاجلة املياه املستعملة حمطات التحلية واللجوء إىل املياه غري الطبيعية احملصل عليها
                                                           

  :، على الموقع  2013ألف هكتار من األراضي المسقية في  120توقع بلوغ مليون و، "جزايرس"موقع األخبار1

 http://www.djazairess.com/elhiwar/23551        25/04/2013: تاريخ الزيارة    
  :، على الموقع 2014مليون هكتار من المساحات الفالحية المسقية بالجزائر مع آفاق  1أكثر من ، "جزايرس"موقع األخبار2

http://www.djazairess.com/elmouwatan/6218 25/04/2013: تاريخ الزيارة  



الجزائر في الغذائي واألمن المستدامة الزراعية التنمية تحقيق في المائية الموارد دور: الثالث الفصل  

 

137 

 

 %78، حيث ستمثل 2013ألف هكتار يف آفاق  810األراضي املسقية عن طريق األنظمة املقتصدة للمياه إىل 

 120املقدرة حسب األهداف اليت حددا وزارة الفالحة والتنمية الريفية مبليون و ،من املساحة اإلمجالية املسقية

وأشار تقييم مايل قامت به الدولة ضمن برنامج تنمية تقنيات . ألف هكتار حسب ما أشار اليه ذات املصدر

، مع العلم أن هذه املرافقة املالية 2013مليار دج إىل غاية  31السقي املقتصد للمياه إىل تعبئة غالف مايل قدره 

وسيتطلب تزايد األراضي املسقية املربجمة . م يف التجهيزاتال تأخذ بعني االعتبار العوامل اخلارجية املرتبطة بالتحك

مليار مرت مكعب، األمر الذي يفوق الكمية املتوفرة من املياه املتوقعة من  8.9أيضا حجما من املياه يقدر ب 

ّن أل 1.للمياه طرف وزارة املوارد املائية يف إطار املخطط الوطين للماء مما يستوجب اللجوء إىل األنظمة املقتصدة

حتقيق األهداف املسطرة من طرف الدولة يف جمال توسيع املساحات املسقية، وضمان األمن الغذائي يتطلب تعبئة  

  .كافة املوارد املائية، مبا فيها املياه القذرة املرسّكلة

 النتائج من بالرغم املشاريع استكمال تعرتض اليت العراقيل من الكثري هناك أنّ  بالذكر، اإلشارة وجتدر        

 ونقص الكهربائية بالطاقة التزويد و امللكية مشاكل و االجناز أجال احرتام عدم" العراقيل هذه بني منو  احملققة،

 ."كربى  مشاريع إجناز على القادرة احمللية املؤسسات

 العمومية، اخلدمة حتسني و املائية للموارد العقالين التسيري تستوجب املياه ندرة مكافحة فإنّ  أخرى، جهة من     

 كما  الطارف و عنابة من بكل أجنبية مؤسسات قبل من املياه لتسيري وطنية مناقصة إطالق عن اإلعالن متّ  حيث

 تسيري جمال يف الدولية املعايري إىل االستجابة إىل العملية ههذ ودف وهران، و العاصمة للجزائر بالنسبة األمر هو

 العديد الجناز توجه دينار مليار 120 بقيمة خملفات ختصيص أجل من املالية لوزارة طلب تقدمي مت وقد هذا املياه،

  2.املشاريع من

لكافة ) من مياه الشرب والري(تلبية كافة احلاجيات  3:إّن كل هذه العمليات تتوّخى مواجهة احتمالني اثنني    

من حاجيات  %60املناطق يف حالة هطول األمطار بنسبة متوسطة؛ تغطية جممل احلاجيات من مياه الشرب و 

وبالتايل تنمية املردود الفالحي وتنويعه سعيا لتحقيق األمن الغذائي من منطلق حتقيق الوفرة  .الري يف حال اجلفاف

  .أو األمن املائي املائية

وعموما فإن الزراعة يف اجلزائر يغلب عليها الطابع التقليدي، مع اعتمادها بشكل أساسي على كمية التساقط   

ملم يف السنة؛ هذه الكمية ال  450إال أن الزراعة املطرية جتدي نفعا عندما تتجاوز كمية األمطار . السنوية

                                                           
 .المرجع السابق 1

 :، جريدة الجمهورية، الجزائر، على الموقع2014مليار متر مكعب سنة  8ر9سدا وقدرة احتياط تقدر ب  84 الجزائر ستتوفر على" مقال حول 2

http://www.eldjoumhouria.dz/ar/article.php?id=14779  25/04/2013: تاريخ الزيارة. 
 .92: ، مرجع سبق ذكره، ص تقرير حول تنفيذ البرنامج الوطني في مجال الحكامةج ج د ش،  3
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يف املئة من  13.8مليون هكتار أي حوايل  1.16تستفيد منها إال مساحات زراعية قليلة يف الشمال تقدر بـ 

وعليه فإنه جيب النهوض بالزراعة املروية دون املساس  2008.1األراضي الصاحلة للزراعة حسب إحصائيات سنة 

األمثل لتحقيق ذلك، خاصة فيما خيص احلبوب  ويعترب ما يعرف بالري التكميلي الوسيلة.بالتوازن البيئي الضروري

  .وهذا ما سنتطرق له الحقا

مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق األمن الغذائي بالجزائر في ظل استخدام الموارد : المبحث الثالث

  .المائية

تتحمل الزراعة املسؤولية األوىل يف توفري الغذاء للمواطن اجلزائري، وذا الصدد عكفت احلكومات املتتالية     

على وضح السياسات واالسرتاتيجيات املناسبة من أجل ذلك، حماولة الرتكيز على ختصيص املوارد الطبيعية 

هلدف األول وهو حتقيق األمن الغذائي وباخلصوص املياه بشكل أفضل وفعال من أجل البلوغ بالزراعة إىل ا

  . اجلزائري بشكل آمن ومستدام

  التنمية الزراعية المستدامةدور السياسات الزراعية المتبعة في الجزائر في تحقيق : المطلب األول

 وذات واملكان الزمان يف وحمددة دقيقة إسرتاتيجية ذات زراعية سياسة وضع تتطلب القطاع الزراعي تنمية إن  
  2.إسرتاتيجية خلفيات وهلا وعقالنية واقعية أهداف

 الجزائر في المستدامة الزراعية التنمية: أوال

  القطاع الزراعي الجزائري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة .1

 يف مسامهته خالل من املستدامة الزراعية التنمية يف هاما دورا اجلزائري الزراعي القطاع يلعب اإلطار هذا يف   

 يف به، واالستقرار نشاطام يزاولون الذين السكان لدخل الرئيسي املورد باعتباره وكذا احمللي، الوطين الناتج تكوين

 وإن األرياف، يف والتعليمية الصحية اخلدمات مستويات تطوير مع هلم املعيشي ستوىامل من والرفع الريفية، املناطق

 واملوارد ،)واملاء األرض(طبيعية  موارد من األساسية املوارد باستدامة يسمح وتنميته القطاع هذا على احملافظة

 الزيادة وفق املتزايدة الغذائية االحتياجات تلبية مع وتنميتها، )الدقيقة والكائنات واحليوانية النباتية املوارد(احليوية 

 النامية الدول حتارب املتطورة دولال أن علمنا إذا خاصة الغذائي، األمن ميثل ما وهو ومستقبال، حاليا السكانية

 املفاوضات يف ملزارعيها املقدمة واملعونات الدعم بإلغاء ترغب ال حبيث الزراعية، منتجاا أسعار على وتنافسها

                                                           
1
أطروحة مقدمة لنيل شهادة ، )1980/2009( تحليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل المؤثرة على قيمة الناتج المحلي الفالحي خالل الفترة  رياض عماري،  

  107، ص 2013/2014-جامعة محمد خيضر بسكرة -دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية
2
  .114جامعة اجلزائر،ص  ،2الباحث،عدد جملة اإلصالح، متطلبات و الواقع بين الفالحي القطاعشي  أمحد، با 
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 2001 من ابتداء الشأن هذا يف تفاوضية جوالت عدة عقدت اليت للتجارة العاملية املنظمة يف بالزراعة اخلاصة

   . 1لتخفيضها

 من املستدامة الزراعية التنمية وحتقيق الزراعي القطاع تنمية مبحاولة األخرية السنوات يف اجلزائرية الدولة تقومو     

 2:خالل

 ومحايتها؛ الطبيعية املوارد على احملافظة مع واحليواين النبايت بشقيه الزراعي اإلنتاج زيادة على العمل-

 الصناعات إنشاء تشجيع الطرق، الطاقة، املياه، مرافق خاصة الريفية املناطق يف التحتية البنية حتسني على العمل-

 األرياف؛ لسكان الالزم الدعم توفري مع واملتوسطة الصغرية

 هدرها؛ من واحلد املياه استغالل كفاءة لرفع احلديثة الري وأساليب الزراعية املمارسات حتسني-

 للمزارعني؛ اإلرشادية الربامج تكثيف مع التصحر من واحلد البيئة على حفاظا والغابات املراعي وتطوير تنمية-

 لألسعار حوافز نظام ووضع الزراعة، يف األمد الطويلة االستثمارات تشجيع دف امللكية حقوق تعديل-

  املتدهورة؛

 والتنمية للضبط الوطين املخطط تطبيق خالل من الزراعية األنشطة خمتلف يف لالستثمار اخلاص القطاع حتفيز-

     ودعم وضماا، فوائد بدون القروض وتقدمي اإلنتاج، ملدخالت املباشر وغري املباشر الدعم وفّر الذي الفالحية

 األساسية؛ الزراعية املنتجات أسعار

 من والتقليل العضوية واألمسدة احلديثة الري طرق استخدام يف خاصة املستدامة الزراعية املمارسات حتسني-

 البيولوجية؛ باملكافحة واالهتمام الكيميائية املبيدات استخدام

 الزراعة؛ يف استخدامها وإعادة الصحي الصرف مياه ومعاجلة األمطار مياه جتميع على العمل-

 التحتية؛ البنية وتوفري األراضي استصالح طريق عن الزراعية لألراضي األفقي التوسيع-

 واخلدمات والتسويق اإلنتاج للنظم والتحديث التطوير متطلبات بتوفري الزراعي لإلنتاج الرأسية التنمية تدعيم-

 لذلك؛ الالزم والدعم املساندة

 الربية؛ واحلياة النبايت والغطاء األراضي شاملة الزراعية البيئة على احملافظة على العمل-

 الزراعية؛ األراضي تدهور من للحد واالجنراف التصحر مبكافحة االهتمام-

                                                           
1
  .27ص ، مرجع سابق األشرم،حممود  

2
العلوم االقتصادية،  ، أطروحة دكتوراه يف القطاع الزراعي الجزائري وإشكالية الدعم واالستثمار في ظل االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةحممد غردي،  

  .46، 45ص ص  ،2012-2011، 1كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة اجلزائر
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 إنتاج دف استخدامها وكفاءة البيئية املوارد على باحلفاظ احلكومية غري واملنظمات اإلعالم وسائل عرب التوعية-

  .الطبيعية املوارد من القادمة األجيال حقوق حفظ مع وكايف، صحي غذاء

  :الجزائر في المستدامة الزراعية التنمية معوقات .2

 وبعضها البشرية، املوارد إىل يعود بعضها ومتعددة، كثرية املستدامة الزراعية التنمية معوقات إن :معوقات عامة  .أ 

 إىل يعزى ما هناك أن كما البالد، وصلته الذي والتكنولوجي العلمي التطور مستوى ضمن يدخل اآلخر

 1:ومها صنفني، ضمن أمهها اختصار وميكن السائدة، والبيئية الطبيعية املوارد طبيعة

 الغذاء على الطلب زيادة من صاحبه وما السريع الدميوغرايف النمو إن :عنها يرتتب وما السكانية الزيادة �

 ذلك أدى حيث الطبيعية البيئية النظم على مباشرا تأثريا أثر املرافق، وتطوير والعمل اإلسكان إىل واحلاجة

 جالللم التدمري مظاهر من الكثري ولعل .الطبيعية واملصادر واألرض النبايت للكساء الشديد التدهور إىل

 والرعي النباتات مناطق يف احملاصيل زراعة واستبدال احمللي النبايت للكساء املفرط واالستغالل الطبيعي

 اليت اخلطط بعض سامهت جهتها ومن. والتصحر الرتبة تآكل إىل تؤدي كلها املراعي مناطق يف اجلائر

 النبايت، الكساء من املزيد تدمري إىل النقل، وسائل كثرة جانب إىل الزراعات بعض لتشجيع وضعت

 التكنولوجيا إدخال أن كما .والرياح الفيضانات بفعل النبايت الغطاء من اخلالية املساحات وزيادة

 يف ساهم مما االحندار شديدة أراضي زراعة من سهل املتاحة املوارد الستغالل احلديثة املعدات باستعمال

 من الزراعية التنمية وأصبحت. النبايت الغطاء يف شديد تدهور إىل أدى ذلك وكل وتآكلها، الرتبة تعرية

 .واستنزافها الطبيعية املوارد لتدهور الرئيسية األسباب

 الغذاء إلنتاج الداعمة الزراعية السياسات أدت لقد :املستدامة التنمية على وأثرها الزراعية السياسات �

 .أحيانا ضارة بيئية آثار إىل النبايت، الغطاء حساب على ا والتوسع األراضي واستخدام حيازة وسياسة

 إىل يعود طبيعي  اختياري بعضها كثرية عوامل بفعل املدن إىل الريف من الزراعية العمالة هجرة أن كما

 الظروف فرضته إجباري اآلخر وبعضها املدن، يف العمل لسوق املغري واالستقطاب اجلذب عوامل

 .التسعينيات فرتة يف الريف عامل وخباصة اجلزائر عرفتها اليت الالأمنية

 السياسات هذه كل تدهورها، وبالتايل املختلفة التعرية لعوامل وتعرضها بورا الزراعية األراضي ترك أن كما     

 هذه وليست .املستدامة الزراعية التنمية جناعة من واحلد وتدهورها، املتاحة املوارد استنزاف إىل أدت والتحوالت

 :ومنها تدليلها، جيب أخرى، بيئية معوقات هناك بل التدهور، يف تساهم اليت هي وحدها العوامل

                                                           
1
  .9، ص2009، جوان31، العدد بالجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية الغذائي األمن وإشكالية المستدامة الزراعية التنميةفوزية غريب،  
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 .الزراعية األراضي يف العمراين الزحف ووقف األراضي استخدام ترشيد تفرض إسرتاتيجية غياب •

 .الضارة واحلشائش باملبيدات الريفية الزراعية البيئة تلوث •

 .والكيميائية احليوية بامللوثات األار وجماري اجلوفية واملياه البحرية البيئة تلوث •

 الصحراوية واألراضي الرباري تلوث وكذلك الصحي، والصرف الصناعية باملخلفات السواحل مياه تلوث •

 .الصناعية والنفايات الصحي الصرف مبخلفات

 .املزروعات وإزالة األشجار قطع متنع صارمة سياسة غياب •

  .الري مياه استخدام سوء •

 .السائدة البيئية الظروف حتت واحليوانية النباتية السالالت من العديد إنتاجية تردي •

 .العلمي بالبحث االهتمام قلة •

كما سبق الذكر تعترب املياه من املوارد األكثر ندرة من بني املوارد الزراعية   :معوقات تتعلق بالموارد المائية . ب

الطبيعية بالنسبة للجزائر، ومن مث فإن ما يلحق ا من مظاهر التدهور الكمي والنوعي إمنا ميثل خطرا إضافيا 

الزراعة يف ريها على تطوره ومنوه املنشود،حيث تعتمد معظم مساحات  القطاع الزراعي وإمكانيات أوضاعيتهدد 

األمطار رغم ندرا وتذبذب سقوطها من حيث الكمية والكثافة، إضافة إىل عدم انتظام توزيعها من منطقة 

كما تتمثل املوارد املائية غري التقليدية يف إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي، . ألخرى

ندرة املوارد املتجددة للمياه وغياب اإلرادة املناسبة هلا، تشكل عائقا أساسيا إضافة إىل حتلية املياه املاحلة وعليه فإن 

يف مواصلة ومتابعة التنمية الزراعية املستدامة؟، وعدم االستغالل الكامل لألراضي الزراعية، إذ أن االستمرار يف 

وضعف فعالية األجهزة املنوط ا االستعمال غري املراقب للمياه اجلوفية واستنزافها واخنفاض كفاءة استخدام الري 

ياه وكلفة تطوير قسم كبري من مصادرها، كل هذا تنفيذ السياسة املائية، وضعف التنسيق فيما بينها وملوحة امل

   .إىل نتائج سلبية يف جمال توفري الغذاء ألفراد اتمع -ال حمالة - يؤدي

  يق التنمية الزراعية المستدامةمن أجل تحق الجزائرالسياسات الزراعية المتبعة في : ثانيا

  :2004  -2000 المخطط الوطني للتنمية الفالحية .1

حسب األجندة الصادرة عن وزارة الفالحة والتنمية الريفية، فإن املخطط الوطين للتنمية الفالحية هو        

إسرتاتيجية كلية دف إىل تطوير وزيادة فعالية القطاع الفالحي يف اجلزائر، وهو مبين على سلسلة من الربامج 

سلة من الربامج املتخصصة واملكيفة مع املناخ وهو مبين على سل. املتخصصة واملكيفة مع املناخ الفالحي اجلزائري

حتت عنوان األمن الغذائي  2000وقد بدأت اجلزائر بتنفيذ هذا املخطط انطالقا من سنة . الفالحي اجلزائري
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الدائم، حيث متحورت إسرتاتيجيته حول حتسني مستوى األمن الغذائي بالدرجة األوىل، وذلك بتمكني السكان 

الغذائية حسب املعايري الدولية املتفق عليها، وحتسني مستوى تغطية االستهالك باإلنتاج الوطين، من اقتناء املواد 

وتنمية قدرات اإلنتاج بالنسبة للمدخالت الفالحية وأيضا االستعمال العقالين للموارد الطبيعية، وترقية املنتجات 

   1.ذات املزايا النسبية، وذلك من أجل تنمية زراعية مستدامة

، مت توسيع املخطط الوطين للتنمية الفالحية ليشمل تقدمي الدعم إىل املناطق الريفية ويتحول 2002ويف عام       

 2.إىل املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية ويشمل أهدافا أوسع

ية يف وتتمثل األهداف احملورية للمخطط الوطين للتنمية الفالح: المخطط الوطني للتنمية الفالحية أهداف

  3:النقاط الرئيسية التالية

 :خلق تنمية فالحية متطورة ومستدمية وذلك من أجل �

 .رفع اإلنتاج وعوائده −

 .الوصول إىل االكتفاء الذايت يف الغذاء للسكان −

 .وضع حد للتدهور الكبري لألوساط الطبيعية وتقدم التصحر �

 .محاية البيئة �

 .اجلفاف املدقعتكييف الفالحة مع املتغريات املناخية خاصة  �

 . حتسني األمن الغذائي للعائالت الريفية مع إعطاء األولوية للعائالت القاطنة يف املنطقة املعزولة �

 .تأهيل املستثمرات الفالحية، وتدعيم أنشطتها الفالحية �

 .ترقية وتثمني احلرف الريفية بالرتكيز على أنشطة التنمية وسكان الريف �

 .العودة إىل املناطق األصلية خلق شروط مالئمة ودائمة لضمان �

  .دفع الفضاءات أو األقاليم الريفية من أجل حتسني احلياة اليومية لسكان الريف �

تتجلى مناهج تنفيذ هذا املخطط فيما وضحه املنشور املؤرخ : مناهج تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفالحية

  :كما يلي 18/07/2000يف 

                                                           
  .110ص جع سابق، مر  ،الجزائرية بين االكتفاء والتبعية الزراعةفوزية غريب،   1

2
 Ministère de l’agriculture et développement rural , Le renouveau agricole et rural en marche : revue et 

perspectives , Mai 2012 , p05. 
واقع : امللتقى الوطين االول حول التنمية احمللية يف اجلزائردور المخطط الوطني للتنمية الفالحية في دعم التنمية المحلية، أمحد مداين، عبد القادر مطاي،  3

  . 3-2، ص15/04/2008ـ14وأفاق، املركز اجلامعي برج بوعريريج، اجلزائر، 
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جية يف خمتلف فروعها، حيث ستوظف املزارع النموذجية كوحدات لتكثيف دعم تطوير اإلنتاج الوطين واإلنتا �

املدخالت الفالحية واحملافظة على املوارد الوراثية يف إطار تقليص الفاتورة الغذائية ودعم اإلنتاج الوطين، كما أا 

اضلية اليت ميكن ستصبح وحدات للتجارب ونشر التقنيات، وسوف توىل عناية خاصة للمنتوجات ذات املزايا التف

 . أن تكون حمل تصدير

وهلذا فغن التغريات، اليت أدخلت مؤخرا على نظام الدعم املقدم من طرف الصندوق الوطين للضبط والتنمية       

الفالحية، دف إىل بسط اإلجراءات وإضفاء أكثر شفافية ومرونة وسرعة يف تقدمي مساعدات ممنوحة 

توجيهية للواليات وحسب املناطق املتجانسة من جهة، وغلى بلوغ األهداف للمستفدين يف إطار املخططات ال

  .املرجوة حسب الفروع من جهة أخرى

برنامج تكييف أنظمة اإلنتاج، ويعتمد يف تنفيذه على نظام دعم خاص ومالئم، وعلى مشاركة الفالحني  �

 :ه يف كونهويستمد هذا النظام ميزات. باعتبارهم املتعاملني االقتصاديني األساسيني

املساعدة يف إجياد نشاطات ذات مداخيل آنية أو ( يقدم دعما مباشرا ألنشطة تسمح بتأمني مداخيل للفالحني −

 ).على املدى املتوسط من أجل تغطية اخلسائر النامجة الظرفية واملتتالية إلجناز برنامج إعادة حتويل األنظمة الزراعية

 . يف جمملها ووحدا خالفا لربامج تطوير الفروع اليت دف املنتوج نفسهيأخذ بعني االعتبار املسثمرة الفالحية  −

برنامج استصالح األراضي عن طريق االمتياز، والذي مت من خالله إدخال تعديالت على نظام املصادقة وتنفيذ  �

ومدراء املصاحل املشاريع دف دفع وترية اإلجنازات يف امليدان، وتشرك هذه التعديالت بطريقة مباشرة الوالة 

 .الفالحية وحمافظي الغابات يف عملية قبول تنشيط ومتابعة املشاريع

الربنامج الوطين للتشجري، والذي يقوم على أن إعطاء األولوية للتشجري ميثل املعرب االقتصادي عرب أصناف  �

من خالل استغالل  األشجار املثمرة املالئمة من أجل محاية متجانسة للرتبة وضمان مداخيل دائمة للفالحني

 .املناطق الغابية وكذا توفري مناصب شغل

برنامج التشغيل الريفي، ويهدف إىل خلق فرص عمل دائمة يف املناطق الريفية يف إطار مكافحة البطالة والنزوح  �

 .الريفي

وقد  استصالح األراضي باجلنوب، وقد مت إعادة توجيه هذا الربنامج من حيث األهداف والشروط وطرق تنفيذه، �

أصبح إصالح األراضي حول الواحات يتم يف إطار برنامج االمتيازات الفالحية، أما اإلصالحات الكربى أو 

. الفالحة املؤسساتية اليت تتم بوسائل مادية وتقنيات كربى فستخصص مستقبال لالستثمارات الوطنية واألجنبية
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على اإلمكانيات القائمة من خالل صيانة النخيل  ويتناول هذا الربنامج تطوير الزراعة املروية، ويهدف للحفاظ

 .  هكتار 350.000واحلماية ضد األمراض ونقص املياه، وتوسيع أو حتديد واحات النخيل على مساحة قدرها 

برنامج تنمية ومحاية مناطق السهوب، ويهتم بإدارة املراعي ومحاية املوارد العلفية اخلاصة بالسهوب، ويعمل بشكل  �

 .كافحة التصحرأساسي على م

  :2008-2004 إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة  .2

، مت حتويل وزارة الزراعة والصيد البحري إىل وزارة الفالحة والتنمية الريفية، كما 2002عقب انتخابات ماي        

ويف عام . مت تعيني نائب وزير التنمية الريفية دف تطوير وتنفيذ األدوات والسياسات احملددة للتنمية الريفية

لتعزيز وتنشيط املناطق الريفية من خالل  تبىن نائب وزير التنمية الريفية إسرتاتيجية التنمية الريفية املستدامة، 2004

األنشطة االقتصادية وتنمية املوارد الطبيعية والبشرية، مع األخذ بعني االعتبار تنوع األقاليم، ونقاط القوة احملددة 

  .واحملتملة لكل إقليم

      1:من أهم أهداف هذه اإلسرتاتيجية ما يلي: أهداف إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة  . أ

واخلدمات اإلنتاجية واالجتماعية، واملؤسسات االقتصادية، : إدخال تعديالت جذرية على وسائل اإلنتاج �

 .والتعاونيات احلرفية العاملة باألرياف

الرتكيز على البعد االجتماعي للتنمية الزراعية من خالل تقدمي الدعم الفين واملادي لصغار املزارعني يف املناطق  �

 .يف رفع كفاءم اإلنتاجية وتنويع أنشطتهم الزراعية ورفع دخوهلم وحتسني مستويام املعيشيةالريفية مبا يسهم 

 .تنويع األنشطة اإلنتاجية غري الزراعية لتعزيز مداخيل السكان وتوفري الشغل الريفي �

غار املزارعني التغلب على التحديات اليت تواجه صغار املزارعني يف املناطق الريفية واليت أمهها اخنفاض دخل ص �

وصائدي األمساك فيها، وارتفاع تكلفة اإلنتاج وتدين الكفاءة اإلنتاجية الزراعية، واملنافسة احلادة اليت يواجهوا من  

كبار املستثمرين، وحمدودية املعلومات السوقية والبىن األساسية للتسويق الزراعي وغريها من ااالت اليت م 

 .ر املزارعنياجلانب الزراعي الريفي وصغا

 .حتسني املستوى الغذائي للسكان القرويني بزيادة إنتاج املواد الغذائية، مع إمكانية تصريف الفائض يف السوق �

 .رفع الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسات الزراعية الريفية �

 .تنويع النشاطات الزراعية لصغار املزارعني �

                                                           
امللتقى الدويل حول إسرتاتيجية احلكومة للقضاء لبطالة لتحقيق تنمية مستدامة، إستراتيجية التنمية الريفية كآلية للحد من اعبد الصمد سعودي، صاحل سراي،  1

  .4، ص16/11/2011- 15على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة املسيلة، اجلزائر،
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  1:هذه اإلسرتاتيجية على أربعة حماور رئيسية هيتقوم : محاور استراتيجية التنمية الريفية المستدامة  .ب 

 .إنشاء الشركات احمللية والتكامل بني القطاعات املتعددة يف املناطق الريفية �

 .الدعم من أجل تعزيز وتنفيذ العديد من األنشطة االقتصادية املبتكرة �

 .التنمية املتوازنة واإلدارة املستدامة للموارد والرتاث يف املناطق الريفية �

 .التآزر االجتماعي واالقتصادي وتنسيق اإلجراءات �

  :2014-2009سياسة التجديد الفالحي والريفي  .3

جاءت سياسة التجديد الفالحي والريفي للتأكيد على اهلدف األساسي الذي مت تبنيه يف ظل كل السياسات 

الغذائي الوطين من خالل التأكيد على  لألمنيز املستدام ز التع" واملتمثل يف  1962الزراعية املعمول ا منذ عام 

واحلد من مواطن الضعف بني القطاع العام واخلاص من  2،"أمهية حتويل الزراعة إىل حمرك أساسي للنمو االقتصادي

  3:خالل إشراك أصحاب املصلحة القوية وظهور احلكم اجلديد يف السياسات الزراعية، وذلك من خالل دعم

 .من االحتياجات% 75لتغطية ....) احلليب، القمح،( يف السلع االستهالكية العامة الزيادة يف االنتاج احمللي  −

 ).تكييف الري، التسميد وامليكنة( التحديث ونشر التقدم التكنولوجي يف املزرعة −

 .2014مليون هكتار حبلول عام  1.6حتديث وتنظيم شبكات الري الزراعي لـ  −

 .لذايت يف تغطية االحتياجات من البذور واملواشيتطوير القدرات الوطنية لتحقيق االكتفاء ا −

 .التنمية الزراعية املتوازنة واملستدامة للمناطق الريفية −

  4:وترتكز سياسة التجديد الفالحي والريفي على ثالثة حماور أساسية هي

يركز برنامج التجديد الفالحي على البعد االقتصادي ومردودية القطاع الفالحي لضمان  :التجديد الفالحي  . أ

وذلك من خالل العمل على تعزيز قدرات اإلنتاج، زيادة إنتاج احملاصيل : استدامة األمن الغذائي للبالد

. تهالك الواسعواملنتجات اإلسرتاتيجية، تعزيز وتوسيع نطاق اجلهاز التنظيمي اجلديد للمنتجات ذات االس

تعزيز إنتاجية رأس املال، البنية التحتية الفالحية والريفية، : ويعتمد يف ذلك على ثالثة برامج رئيسية هي

 :وبرامج التنظيم، وتنفيذ هذه الربامج عن طريق األدوات التالية

                                                           
1
 Ministère de l’agriculture et développement rural , Le renouveau agricole et rural en marche : revue et 

perspectives , Mai 2012 ,p6. 
2
 I. bid , p7 .  

  .114- 113سفيان حنان، مرجع سابق، ص 3
 املاجستري، شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة مذكرةآثار سياسات التحرير التجاري على األمن الغذائي المستدام لدول المغرب العربي، مرمي عرييب ،  4

  .237-235، ص .2012/2013، -سطيف – عباس فرحات جامعة التسيري، وعلوم والعلوم التجارية االقتصادية العلوم كلية الدكتوراه، مدرسة
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 .وحدات االستبيان احلقلية −

 ).املستثمرات الفالحية الرائدة(مراكز االمتياز املتكاملة  −

 .ملهارات والبنيات التحتيةا −

 .التكوين −

احلبوب واخلضر اجلافة، احلليب، اللحوم احلمراء والبيضاء، : وقد مت إعطاء األولوية لعشر منتجات رئيسية هي 

  .البصل، الطماطم الصناعية، النخيل والزيتون، البذور، الشتالت

مة يف األقاليم الريفية، ومحاية وصون ويهدف إىل حتقيق تنمية متجانسة ومتوازنة ومستدا :التجديد الريفي  . ب

 :وتعزيز املوارد الطبيعية الرعوية، املوارد النباتية واملوارد املائية عن طريق أربع برامج تستند على األدوات التالية

نظام املعلومات لربامج دعم التجديد الريفي، من أجل جتمع املعلومات املنتجة يف إطار عملية التشخيص خالل  −

 .املختلفة لتنفيذ الربامج واملشاريع وحتديد نسبة جناحهااملراحل 

. النظام الوطين لدعم اختاذ القرارات من أجل التنمية املستدامة، ألغراض التشخيص والربجمة لتنمية خمتلف املناطق −

 . يتيح هذا النظام رؤية واضحة لقدرات خمتلف املناطق، توجيه وبرجمة التدخالت

ية الريفية املدجمة واملشاريع اجلوارية ملكافحة التصحر من اجل احلماية واحلفاظ على املوارد املشاريع اجلوارية للتنم −

، وقد أسفرت هذه أخرىالطبيعية من جهة، واستغالل وتثمني املعرفة واألنشطة احمللية املولدة للثروة من جهة 

 .السياسة على التوقيع على عقدي كفاءة خلمس سنوات مع مجيع واليات الوطن

عقد كفاءة للتنمية الزراعية مت توقيعه مع مديريات املصاحل الفالحية، والغرض منه حتديد أهداف اإلنتاج سنويا  −

يتم األداء بالرتكيز على التغريات يف . استنادا يف ذلك على تاريخ التنمية الزراعية وخصوصيات وقدرات كل والية

 .معدل اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية

ة الريفية مت توقيعه مع حمافظات الغابات، والغرض منه حتديد املساحات الريفية املعنية، حتديد عقد كفاءة للتنمي −

، حتديد األثر على محاية وتثمني املوارد الطبيعية، تقييم األداء يستند )األسر( اتمعات الريفية اليت يغطيها املشروع

عرة واملنفذة، توسيع جمال اإلنتاج، محاية املوارد الطبيعية وعدد على عدد املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املدجمة املش

 .فرص العمل اليت مت خلقها

وقد جاء هذا احملور استجابة للصعوبات اليت تواجهها : برنامج تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني  . ج

األطراف الفاعلة يف تنفيذ هذه السياسة اجلديدة، ويهدف الربنامج إىل تعزيز القدرة اإلدارية لإلطارات املسؤولة 

 : ويرتكز هذا الربنامج على. عن تنفيذ وتطبيق خمتلف الربامج
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 .حتديث أساليب اإلدارة الزراعية −

 .ر يف جمال التدريب والبحوث والتمديد لتسهيل تطوير التكنولوجيات اجلديدةزيادة االستثما −

 .تقدمي الدعم للمزارعني واملشغلني يف القطاع −

تعزيز الرقابة واحلماية البيطرية، خدمات إصدار شهادات الصحة النباتية من البذور والشتالت من مراقبة تقنية  −

 .ومكافحة حرائق الغابات

الفالحي  التجديد اسةــسي خالل من إسرتاتيجية اــأهداف زائرـباجل ةــــــالريفي والتنمية الفالحة وزارة حددت قد �
 ريتمحو  أساسا ذلك من واهلدف )2014-2010(للفرتة  للتنمية اخلماسية اخلطة إطار يف وذلك ، والريفي

 المائية الموارد مجال في .اجلزائر يف الغذائي األمن حتقيق أسس ودعم ككل، الفالحي القطاع إنعاش حول

 الفالحي، الري لتطوير العمومية االستثمارات توجيه إىل اإلسرتاتيجية هذه خالل من اجلزائرية الدولة تسعى
 توسيع على العمل خالل من ذلك ويتّجلى الربنامج، فرتة خالل خالل معتربا تقدما ّحيقق أن املتوقع من الذي

 مشال عرب موزعة سدود 10 حوايل تّوفرها اليت املياه بفضل هكتار، ألف 20 من أزيد على املسقية املساحات
 املياه تثمني مع اآلبار، وحفر اجلبلية احملاجز شبكة حجم رفع ذلك إىل ضف العليا، اهلضاب وكذا كله البالد
 لتحويل اهلامة وبفضل العمليات متقدم، مستوى التصفية تكنولوجيا بلغت حيث املعاجلة، حمطات تّوفرها اليت
1.العليا اهلضاب إىل الصحراوية اجلوفية املياه

 

  في تحقيق األمن الغذائي بالجزائرمساهمة القطاع الزراعي : المطلب الثاني

التنمية، تتجّلى من خالل الوظائف اليت يقوم ا  دفع عجلةإّن أمهّية الزراعة ومسامهتها يف توفري الغذاء و        

أي  2012مليار دوالر سنة  29جتاوزت قيمة اإلنتاج الفالحي يف اجلزائر القطاع الزراعي يف االقتصاد الوطين، 

ة، ـــــة الريفيـــحسب األرقام اليت قدمتها وزارة الفالحة والتنمي 2011باملقارنة مع سنة  باملائة 32ارتفاع بنسبة تقارب 

قيمة اإلنتاج الفالحي احملقق خالل املوسم الفالحي  أنحيث أكد مدير اإلحصائيات الفالحية للوزارة 

مليار دوالر سنة  22مليار دوالر مقابل  29.3مليار دينار أي ما يعادل  2.223بلغت  2012_2011

من اإلنتاج اإلمجايل متبوعة  %29.2 ومن حيث القيمة فان اخلضر سامهت يف رفع اإلنتاج الوطين بنسبة .2011

) %8.7(و الفواكه  )%4.8(التمور و  %8.11بنسبة ) احلبوب(الزراعات الكربى و  )%2.18(باللحوم احلمراء 

ر ــــــاالقتصادية وتوفي مهات املمكنة للزراعة يف التنميةوميكن ابراز املسا )% 7.6( احلليبو  )%9.5( واحلمضيات

  :املؤّشرات اآليت ذكرها الغذاء يف اجلزائر من خالل 

                                                           
1
حبث مقدم يف إطار امللتقى الدويل التاسع حول استدامة األمن الغذائي يف ، سياسة التجديد الفالحي كإستراتيجية لكسب رهان األمن الغذائيسفيان عمراين،   

  .09، ص2014نوفمرب  24- 23، - الشلف –يات االقتصادية الدولية، جامعة حسيبة بن بوعلي ضوء املتغريات والتحد
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   مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي: أوال

 البلدان، حسب متفاوتة بدرجات ولكن الوطين، االقتصادي النمو يف مباشراً  تأثرياً  الزراعي القطاع أداء يؤثر   

 وثيقًا مبعدالت ارتباطا املرتبط الزراعي القطاع حيقق ومل .اقتصادها تنوع ودرجة الزراعة، على اعتمادها وحسب

  )2010−2005(  الفرتة يف الكلي اإلمجايل احمللى الناتج يف كبرية مسامهة األمطار هطول

باجلزائر مسامهة بسيطة جّدا، وذلك ملا تزخر به اجلزائر من موارد  اإلمجايليساهم اإلنتاج الزراعي يف الناتج احمللي   

ومن خالل اجلدول املوايل، سوف نستعرض تطور الناتج الزراعي يف  1.%9.2برتولية ضخمة، إذ ال تتعّدى نسبة 

  :اجلزائر، مربزين مدى مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل ونصيب الفرد منه كما يلي

  )2010-2005(تطور الناتج الزراعي في الجزائر باألسعار الجارية): 39(لجدول رقما
  *2010  *2009  2008  2007  2006  2005  السنوات                               البيان                  

  13.471  12.751  11.197  10.105  8.805  7.902  )مليون دوالر(الناتج الزراعي

  9.0  9.2  6.6  7.5  7.5  7.7  )%(المحلي اإلجماليمساهمة الناتج الزراعي في الناتج 

  376  362  323  297  263  240  )دوالر(نصيب الفرد من الناتج الزراعي

  :، اعتمادا علىطالبةمن إعداد ال :المصدر

  .287، ص2009، التقرير االقتصادي العربي الموّحد صندوق النقد العريب،           
  .323، ص2011 التقرير االقتصادي العربي الموّحد،صندوق النقد العريب، *               

 2005نالحظ ارتفاعا حمسوسا يف الناتج الزراعي، حيث قّدر سنة ) 01(من خالل معطيات اجلدول رقم        

ما قيمته  2010مسّجال سنة  سنوات،مليون دوالر، إىل أن وصل حوايل الضعف خالل مخس 7.902بــ

مليون دوالر، وقد صاحبه يف ذلك ارتفاع يف نصيب الفرد من ذلك الناتج، حيث نسّجل ارتفاعا 13.471

 يف سبب هذا النمو ، ويعود2010دوالر سنة  376إىل غاية  2005دوالر سنة  240خالل هذه الفرتة من 

 دوالر، إىل 13.471 بقيمة ، حيث بلغ ذروته2009/2010هذه الفرتة خاّصة عامي  خالل الزراعي الناتج

 األمطار وسقوط املناسبة املناخية الظروف الفالحي يف اجلزائر، كما سامهت النشاط أداء يف امللحوظ التحسن

تطبيق اإلصالحات اليت عرفها القطاع يف هذه  ائججيدة يف حتسن أداء الناتج الزراعي، ضف إىل ذلك نت بكميات

 %7الناتج احمللي، حيث بقيت ترتاوح بني  إمجايلة الناتج الزراعي ضعيفة يف غري أّن مسامه .الفرتة واليت سبقتها

                                                           
، جملة الباحث، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، دور القطاع الفالحي في تحقيق األمن الغذائي في الوطن العربيالطاهر مربوكي،  1

  .16، ص2007، 05العدد
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مّم يوّضح أّن الزراعة تسهم  .احملروقات واخلدمات لقطاعي النسبية األمهية ارتفاع جراء باطراد تتناقص وهي، %9و

  .بقليل يف تكوين الدخل الوطين

  )العمالة(مساهمة الزراعة في توفير فرص العمل: ثانيا

 تأثري هلا يكون جمال ختّصصها، حبيث ويف بالفالحة للمشتغلني العمل فرص توفري إىل الزراعية التنمية دف      

 وسائل باستخدام ومعرفة تدريب هلا الزراعية العمالة كانت إذا وخاصة واتمع، للعامل الدخل زيادة يف كبري

 هلا عالقة مشاريع وإقامة جديدة أراضي زراعة يف األفقي بالتوسع العمل فرص إضافة عملية وتتم العمل، وحوافز

 منها االستفادة ميكن العامل من خالل التدريب واكتساب التقنيات احلديثة، كذلك فإنه إنتاجية رفع أو بالزراعة

  1.الزراعة يف العاملة البشرية القوة فائض العمل من عنصر من حاجاا على احلصول أي األخرى، القطاعات يف

كما ميكن مالحظة مدى استيعاب القطاع الزراعي يف اجلزائر حلجم العمالة، وكذا حصة العامل من الناتج        

  :الزراعي من خالل اجلدول املوايل

  ألف نسمة: الوحدة )2011-2005(مساهمة الفالحة في توفير العمالة في الجزائر): 40(الجدول رقم 
  السنوات

  البيان
2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

  9599 9735  9472  9146  8594  8869  8044  )ألف نسمة(القوى العاملة الكلية

  1034 1136  1242  1252  1171  1610  1380  )ألف نسمة(يةزراعالقوى العاملة ال

ة إلى زراعنسبة العمالة في ال

  )%(العمالة الكلية
17.16  18.15  13.63  13.69  13.11  11.67  10.80  

القيمة المضافة نصيب العامل من 

  * * *)دوالر(يزراعفي القطاع ال
5.744  5.484  8.670  8.803  10.267  12.011   -------  

، مداخلة الزراعة الجزائرية بين شح الموارد المائية وتحديات األمن الغذائي، عمراين خري الدين معطى اهللا، سفيان :المصدر

كمدخل لتحقيق األمن املائي، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  اجلزائريف إطار امللتقى الوطين األول حول حوكمة املياه يف 

  .2013ماي 28−27التسيري، املركز اجلامعي مبيلة، يومي 
  .  عدد العاملني الزراعيني/قيمة الناتج الزراعي: عبارة عن **     

                                                           
 حالة إلى اإلشارة مع العربية الدول حالة"البطالة حدة من والتقليل المستدامة الريفية التنمية تحقيق في الزراعي القطاع دورحممد راتول، حممد مداحي، 1

املستدامة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ، حبث مقدم اىل امللتقى الدويل الثالث حول اسرتاتيجيات احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية "الجزائر
  .09، ص2011نوفمرب15/16جامعة املسيلة، يومي 
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العاملة الكلية، يصاحبها تغريات متذبذبة  تصاعد يف وترية القوى ) 02(يتبّني من خالل بيانات اجلدول رقم     

، ويعزى ذلك إىل استمرار اهلجرة الداخلية من )2011-2005(يف نسبة اليد العاملة الزراعية، وذلك طيلة الفرتة

تعليم، (الريف إىل املدينة، نظرا لضعف مستوى األداء اخلدمايت للمواطن يف الريف باملقارنة مع نظريه يف املدينة 

، وبالتايل البحث عن الرفاهية واالستقرار، وكذا ارتباط العمل بالنشاط املومسي لإلنتاج )ه شرب، كهرباءصّحة، ميا

كما .الزراعي الذي يعتمد على الظروف املناخية، وبالتايل ترتفع مستوى البطالة املقنعة خاّصة يف الزراعة املطرية

العائد من النشاط الفالحي باملقارنة مع العائد من ميكن تربير نزوح العمالة من الريف إىل املدينة باخنفاض 

 وهلذا سعت احلكومة يف اآلونة األخرية وسعيا منها. النشاطات االقتصادية األخرى، ونقص احلوافز يف هذا القطاع

الستجابة سوق العمل لإلصالحات الزراعية اليت شهدا الفرتة، وكذا التسهيالت اليت منحتها الدولة يف هذه 

ثبت أن العمل يف هذا القطاع يبقى مرهونا بالظروف ت للفالحني وصغار املستثمرين، إّال أّا يف كل مرّة الفرتة

املناخية وتساقط األمطار، وهو ما يشري أن أغلب العمال مؤقتني يتأثرون بالتقلبات اليت يشهدها القطاع من سنة 

  .ملة يف الزراعة متدنية مقارنة بالقطاعات األخرىوبالرغم من بعض هذه الزيادات تبقى نسبة القوى العا. ألخرى

 إرجاعهذا، وسّجل نصيب العامل يف القطاع الزراعي من القيمة املضافة تزايدا من موسم إىل آخر، وميكن       

هذا التزايد إىل اخنفاض عدد العاملني يف الزراعة يف ظل زيادة الناتج الزراعي، مع التوّسع يف استخدام املكننة 

  .اإلنتاجيةتغالل التقنيات احلديثة يف الزراعة، واليت حّسنت من واس

  مساهمة الزراعة في توفير االحتياجات الغذائية: ثالثا

للزراعة أمهية عظيمة، حيث أّا املصدر األساسي الذي ميّد العامل بالغذاء باملواد األولية، كما أّن النباتات        

واحليوانات هي املصدر الوحيد الذي يعتمد عليه اعتمادا أساسيا يف احلصول على الربوتينات والنشويات والدهون 

  1.بالكميات والنسب اليت حيتاجها العنصر البشري

وذا تعّد قضّية األمن الغذائي وتوفري الغذاء قضية راهنة، فحسب وزارة الفالحة والتنمية الريفية؛ فإّن األمن      

املواد الغذائية حسب املعايري املتفق عليها دوليا وحتسني مستوى تغطية  اقتناءالغذائي يصبو إىل متكني السكان من 

 االستعمالرات اإلنتاج للمدخالت الفالحية من بذور وشتائل وكذا االستهالك باإلنتاج الوطين، وتنمية قد

وتعكس حالة األمن  2.العقالين للموارد الطبيعية، دف تنمية مستدامة وترقية املنتجات ذات املزايا النسبية املؤكدة

                                                           
  .44: ، ص2010، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، التخطيط والتنمية الزراعيةجواد سعد عارف، 1
، مداخلة مقدمة إىل امللتقى الدويل السادس حول إشكالية األمن -دراسة حالة الجزائر-الغذائيأثر السياسات الزراعية على تحقيق األمن عيسى بن ناصر، 2

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سكيكدة، يومي -التحديات املستقبلية يف ظل تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية-الغذائي بالعامل العريب
   .03، ص2011نوفمرب15/16



الجزائر في الغذائي واألمن المستدامة الزراعية التنمية تحقيق في المائية الموارد دور: الثالث الفصل  

 

151 

 

تيجة عجز معدالت منو الغذائي جمموعة من املؤّشرات، كالفجوة الغذائية واالكتفاء الذايت، فالفجوة الغذائية تظهر ن

اإلنتاج احمللي للغذاء عن مواكبة معدالت منو استهالك الغذاء، أّما مؤشر االكتفاء الذايت فيعين قدرة البلد على 

  1.توفري احتياجاته من السلع الغذائية عن طريق اإلنتاج احملّلي

  )اليين األطنانم) ( 2011 -2004(األغذية المتاحة لالستهالك في الجزائر ): 41(الجدول رقم 

2011 2010 2004-2008    
نسبة االكتفاء  املتاح لالستهالك  التسمية

 الذايت
نسبة االكتفاء  املتاح لالستهالك

 الذايت
املتاح 

 لالستهالك
نسبة االكتفاء 

 الذايت
 القمح  والفرينة 30.08 7600.57 36.82 8018.49 33.53 7620.72
 الذرة 0.06 2159.33 0.01 2588.70 0.02 2588.92
 األرز 0.00 72.49 0.00 104.87 0.00 104.87

 الشعري 88.25 1154.50 90.83 1663.90 87.34 1264.21
 البطاطا 94.72 2092.74 96.38 3413.52 97.15 3975.4
 اخلضر اجلافة 21.91 228.66 25.99 278.29 27.68 884.79
 اخلضر 99.65 4747.92 99.70 8665.87 99.73 9594.8

 الفواكه 90.30 2704.36 90.65 3695.87 91.47 4054.05
 السكر املكرر 0.00 1005.48 0.00 1233.89 0.00 1233.89

   .2012، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية، :  من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر

يف بعض املنتجات الزراعية إىل حد ما  جيدة من اجلدول أعاله نالحظ أن مسامهة الزراعة احمللية يف توفري الغذاء   

اخلضر والفواكه، لكنها ضعيفة يف حماصيل أخرى وخاصة احملاصيل اإلسرتاتيجية اليت تدخل يف النباتية على غرار 

اجلافة اليت عرفت بدورها ارتفاعا كبريا يف أسعارها على تركيبة غذاء املواطن اجلزائري خاصة احلبوب والبقول 

وما ميكن مالحظته من اجلدول هو الثبات النسيب ملسامهة اإلنتاج احمللي يف حتقيق األمن . مستوى السوق احمللية

ة مما ميكن أن يدل على عدم التحسن املرغوب يف كفاءة استخدام املوارد املائي 2011-2004الغذائي خالل الفرتة 

  .يف القطاع الزراعي وبقاء االعتماد املفرط على ما جتود به عيون السماء

القطاع الزراعي يف اجلزائر ال يزال جيابه متاعب نقص املياه املخصصة للسقي، مما أدى إىل بقاء مساحات ف     

لإلمهال، مما أدى واسعة بورا غري مستغلة، مع هجرة العشرات من الفالحني للقطاع احليوي تعرض فضاءات أخرى 

ضف إىل ذلك  .إىل تراجع اإلنتاج الزراعي واعتماد املستثمرين على احلفر العشوائي لآلبار لغرض توفري احلاجيات

وميكننا تتّبع تطور منو اإلنتاج  .اإلنتاج الزراعي تأثريا كبريا بالتقلبات املناخية مما جيعله يتغري من سنة إىل أخرىتأثّر 

  : من خالل الشكل التايل) 2011-2005( خالل الفرتة الزراعي يف اجلزائر

                                                           
1
، جملة حبوث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، السياسات الزراعية وأثرها في األمن الغذائي في بعض البلدان العربيةرقية خلف محد اجلبوري،  

 .123، ص2012، 58- 57بريوت، العددان
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  )2011-2005(الزراعي في الجزائر خالل الفترة  اإلنتاجتطور نمو ): 12(الشكل رقم

  
، الزراعة الجزائرية بين شح الموارد المائية وتحديات األمن الغذائي، عمراينخري الدين معطى اهللا، سفيان  :المصدر      

كمدخل لتحقيق األمن املائي، معهد العلوم االقتصادية  امللتقى الوطين األول حول حوكمة املياه يف اجلزائرمداخلة يف إطار 

  .2013ماي 28−27والتجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي مبيلة، يومي 

، )2011-2005( ، يتجّلى لنا التطور الذي عرفه اإلنتاج الزراعي خالل الفرتة)01( من خالل الشكل رقم      

حيث شهد تغريات كثرية خالل هذه الفرتة، بتسجيله مستويات إنتاج مرتفعة يف أغلب احملاصيل الزراعية، فاملقارنة 

ويعود هذا االرتفاع أساسا إىل الزراعات . %10.5، بلغ معدل منو اإلنتاج نسبة 2009/2010باملوسم الزراعي 

نتيجة إلدارة احملاصيل احملّسنة، والسعر التحفيزي لإلنتاج، وإىل نظام الدائمة، مع زيادة املساحات املرويّة، كذلك 

ضبط أسعار املنتوجات الزراعية الواسعة االستهالك اليت تسمح بامتصاص فائض اإلنتاج، أيضا تأمني الفالحني 

ّجل تراجعا وقد س. وكنتيجة كذلك لسياسات اإلصالح املطّبقة يف اآلونة األخرية 1.على جانب التمويل واألراضي

ويعزى ذلك الخنفاض مستويات الغّلة موعة احملاصيل املطرية، وخاّصة احلبوب نتيجة ، %6بنسبة  2010سنة 

اليت تأثّرت كثريا بالتغريات  2008عدا سنة ) 2011-2005( كذلك خالل الفرتة. للظروف املناخية غري املواتية

هذا . الت منو اجيابية غري منتظمة، بفعل تقّلب تساقط األمطاراملناخية كاجلفاف، فقد سّجل اإلنتاج الزراعي معدّ 

  .النمو املسّجل يعّد األفضل، ويعود السبب يف ذلك إىل حتّسن التقنيات الزراعية، وبالتايل حتّسن اإلنتاجية

 الغذاء من الكافية اإلمدادات على توفري الدول بقدرة وتقاس العرض، جانب الغذاء إتاحة كما متثل         

 السلع أهم من احلبوب جمموعة حماصيل وتعترب. اخلارجية األسواق من أو احمللي إنتاجها من سواء لسكاا

     2.الرئيسية الغذائية السلع فجوة قيمة يف األكرب بالنصيب الغذائية، واليت تساهم

                                                           
1 Amal Belkessam, La production agricole en Algérie a augmenté de 10% en 2011, sur site web :  

http://www.econostrum.info/La-production-agricole-en-Algerie-a-augmente-de-10-en-2011_a8482.html 
visiter le : 07/09/2012 

2
 .12، ص22، العدد2010أوضاع األمن الغذائي العربياملنظمة العربية للتنمية الزراعية،  
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حيث تشّكل احلبوب ومشتقاا الغذاء األساسي يف كثري من الدول النامية، خاّصة يف بلدان املغرب 

العريب؛ ويف اجلزائر حتتّل حماصيل احلبوب مكانة إسرتاتيجية يف النظام الغذائي ويف االقتصاد الوطين، وهي واحدة 

أّا تشّكل النمط االستهالكي للمجتمع اجلزائري، وهي 

تأيت يف الصدارة، ولعّل القمح ومركباته أكثرها أمهّية، ألنّه ميّثل القاسم املشرتك األكرب للغذاء اليومي لكل 

مليون  3.2وترتبع زراعة احلبوب حاليا على مساحة متوسطة تقدر ب

 يف املزروعة احلبوب حماصيل جمموعة وتضم

كيلوغرام من احلبوب   180و يستهلك اجلزائري معدل 

ألف مزارع من  600مليون قنطار، ويضم قطاع احلبوب حوايل 

والشكل التايل يوّضح  3.ألف منصب شغل يف السنة

                                                          مليون قنطار: الوحدة 

 

  . 2014أفريل  28وكالة األنباء اجلزائرية يوم 

1 Abdelkader Djermoun, La production céréalière en Algérie : les principales caractéristiques
Technologie , Université de Chlef, Algérie, n° 01, Juin 2009, p46.

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة -فرع اقتصاد

  :، على املوقع
http://www.aps.dz/spip.php?page=article&id_article=54473  14/09/2012: الزيارةتاريخ 
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حيث تشّكل احلبوب ومشتقاا الغذاء األساسي يف كثري من الدول النامية، خاّصة يف بلدان املغرب 

العريب؛ ويف اجلزائر حتتّل حماصيل احلبوب مكانة إسرتاتيجية يف النظام الغذائي ويف االقتصاد الوطين، وهي واحدة 

أّا تشّكل النمط االستهالكي للمجتمع اجلزائري، وهي إذ  1.من األصناف الرئيسية لإلنتاج الزراعي يف اجلزائر

تأيت يف الصدارة، ولعّل القمح ومركباته أكثرها أمهّية، ألنّه ميّثل القاسم املشرتك األكرب للغذاء اليومي لكل 

وترتبع زراعة احلبوب حاليا على مساحة متوسطة تقدر ب 2.اجلزائريني، وخباصة منهم عاّمة الشعب

وتضم مليون هكتار، 1.2 ار مع مساحة ذات قدرات حقيقية تقدر ب

و يستهلك اجلزائري معدل  .القمح بنوعيه، الشعري، اخلرطال رئيسي

مليون قنطار، ويضم قطاع احلبوب حوايل  70بشىت أنواعها يف السنة مما يرفع احلاجيات إىل 

ألف منصب شغل يف السنة100مليون فالح مت إحصائهم، ويوفر هذا القطاع 

  ):2011- 2008(تطور انتاج احلبوب يف اجلزائر خالل الفرتة

  ) 2013-2008(الجزائر في الحبوب تطور إنتاج): 

  : من إعداد الطالبة باالعتماد على

 راين، مرجع سابقعمسفيان خري الدين معطي اهللا، 

وكالة األنباء اجلزائرية يوم   2012/2013و 2011/2012

                                         
La production céréalière en Algérie : les principales caractéristiques

, Université de Chlef, Algérie, n° 01, Juin 2009, p46. 

فرع اقتصاد-، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصاديةالزراعة الجزائرية بين االكتفاء والتبعية
 .119، ص

، على املوقع2012- 2011مليون قنطار من الحبوب خالل موسم  57.8توقع إنتاج 
http://www.aps.dz/spip.php?page=article&id_article=54473                                  
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حيث تشّكل احلبوب ومشتقاا الغذاء األساسي يف كثري من الدول النامية، خاّصة يف بلدان املغرب         

العريب؛ ويف اجلزائر حتتّل حماصيل احلبوب مكانة إسرتاتيجية يف النظام الغذائي ويف االقتصاد الوطين، وهي واحدة 

من األصناف الرئيسية لإلنتاج الزراعي يف اجلزائر

تأيت يف الصدارة، ولعّل القمح ومركباته أكثرها أمهّية، ألنّه ميّثل القاسم املشرتك األكرب للغذاء اليومي لكل 

اجلزائريني، وخباصة منهم عاّمة الشعب

ار مع مساحة ذات قدرات حقيقية تقدر بهكت

رئيسي اجلزائر بشكل

بشىت أنواعها يف السنة مما يرفع احلاجيات إىل 

مليون فالح مت إحصائهم، ويوفر هذا القطاع  1.5بني 

تطور انتاج احلبوب يف اجلزائر خالل الفرتة

): 13(الشكل رقم

من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر

خري الدين معطي اهللا،  - 

2011بالنسبة للمومسني  - 

                                                          
La production céréalière en Algérie : les principales caractéristiques, Revue Nature et 

الزراعة الجزائرية بين االكتفاء والتبعيةفوزية غريب، 2

، ص2007/2008قسنطينة، 
توقع إنتاج باء اجلزائرية، وكالة األن3

                                  

2013

,1
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 2007/2008أّن أكرب اخنفاض مسّجل عرب الوطن كان موسم ) 02(يّتضح من خالل الشكل رقم      

ثّرت بشكل  مليون قنطار، ويرجع ذلك إىل موجة اجلفاف اليت مّست الكثري من املناطق داخل الوطن وأ17.02بــ

 2010/2011مليون قنطار خالل املوسم  42وقدر إنتاج احلبوب بـــأكثر من كبري على املساحات املزروعة، هذا 

، بسبب اخنفاض املساحة %6.8، مما ميثل اخنفاضا حبوايل 2009/2010خالل  مليون قنطار 45.6يف حني بلغ 

، وكذا 2010/2011مواتية خالل املوسم الزراعي، وذلك يف ظل ظروف مناخية عموما غري %1املزروعة بـــ

بسبب حتويل بعض مناطق هذه احلبوب لصاحل القمح إضافة إىل العجز يف كميات  حملصول الشعري الرتاجع اهلام

 2008/2009وحققت اجلزائر خالل املوسم  هذا  .األمطار الذي مس العديد من املناطق ذات اإلنتاج الكبري

 مليون قنطار من احلبوب، كما زادت يف هذه السنة املساحة املزروعة مبقدار الضعف 52.5 إنتاجا قياسيا قدر ب

   .2007/2008مقارنة مبوسم

 واالقتصادي اجلهاز الفين من املبذولة اجلهود 1:منها املعتربة اإلنتاجية هذه حتقيق يف سامهت اليت ومن العوامل  

 لعبت كما التوزيع املنتظم، مع الكافية املومسية وكمياا )األمطار( الطبيعية للعوامل باإلضافة هذا الوطين،

 هذا يف كبرياً  وسامهت إسهاماً  هاماً  دوراً  احلبوب لقطاع الريفية والتنمية الفالحة وزارة من املسخرة اإلمكانيات

 القطاع ذا للنهوض الالزمة التسهيالت وتقدمي بأشغاهلم والتكفل الفالحني دعم سياسة تبنت كما النجاح،

للرقي ذا القطاع، كرفع املكافأة التحفيزية  خدمة وإجراءات تدابري الوزارة الوصية عّدة اختذت حيث احليوي،

ملنتجي احلبوب وتوفري التقانات احلديثة، عالوة على ذلك ستستمر استفادة كل املنتجني من بيع احلبوب بأسعار 

  .مغرية ومدّعمة من طرف احلكومة

تطور نصيب األفراد من الطاقة لكن هذا راجعا إىل تطور إنتاج حماصيل أخرى غري احلبوب  على  وعموما فقد 

غرار اخلضر والفواكه، مع زيادة استهالك اللحوم والربوتينات كالبيض واحلليب خاصة باإلضافة إىل اللجوء إىل 

  :2011 غاية وفيما يلي شكل يوضح تطور احلريرات املتاحة للفرد اجلزائري إىل. االسترياد

  

  

  

  

                                                           
، جملة الزراعة والتنمية يف الوطن العريب، املنظمة العربية )2008/2009(زيادة االنتاجية والمساحات المزروعة بالحبوب في الجزائر موسمعبد ايد لول، 1

  .28، ص2009، ديسمرب02-01للتنمية الزراعية، العددان
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  ) الحريرة/الوحدة  كغ( تطور الحريرات الكلية  المتاحة للفرد الواحد في الجزائر :  )14(الشكل رقم

 

  :باالعتماد علىمن إعداد الطالبة : المصدر
FAO, Algérie, CADRE PROGRAMMATION PAR PAYS ALGERIE (2013 – 2016), 2012, p11. 

[ftp://ftp.fao.org/OSD/CPF/Countries/Algeria/ALG_CPF_2013-2016.pdf :  [ على الموقع االلكتروني متوفر  

 سنة طن مليون 4,8 إىل طن مليون 4,1 من القمح من اجلزائر واردات حجم ارتفع 2005 سنة منذ      

 2010 يف طفيف تراجع بعد 2011 سنة يف طن مليون 6,3 إىل أخريا و 2007 سنة 5,1 إىل و 2006

   1.اإلحصاءات و للمعلومات الوطين املركز معلومات حسب

ويف سياق آخر، فإّن منو احلاجات الغذائية منّوا مستمرّا بسبب الضغوط الناجتة من التزايد الدميوغرايف         

وهجرة السكان إىل املدن، وأيضا التحوالت يف منط االستهالك، الشيء الذي جعل اقتصاد اجلزائر يّتسم بالعجز 

 2.ا ما أّدى بالدولة إىل تغطية العجز عن طريق االستريادالغذائي وعدم التوازن بني اإلنتاج وارتفاع الطلب، وهذ

 لكفاءة تبعا الفجوة حجم يتحدد  .حيث صّنفت اجلزائر يف املرتبة السادسة عامليا من حيث الواردات من القمح

 اخنفض كلما إذ صحيح والعكس الفجوة، تقلصت كلما مرتفعا احمللي اإلنتاج مستوى كان فكلما الزراعة،

 طائلة أمواال يتطلب الفجوة هذه االسترياد؛ وتقليص إىل اللجوء يتم احلالة هذه ويف الفجوة، اتسعت اإلنتاج

  :يل يبّني حجم الواردات من السلع الغذائية يف اجلزائرلتاواجلدول ا .الصعبة بالعملة

                                                           
 استقرار لعدم الدول واستجابات الحالة تحليل، أفريقيا شمال في الغذائي ، األمنأفريقيا، املغرب مشال مكتب - ألفريقيا االقتصادية املتحدة األمم جلنة 1

  .18ص،2012األوىل، الطبعةالزراعية،  األسواق
، معهد العلوم االقتصادية، جامعة -االقتصاديختصص التحليل - ، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية واقع التنمية الفالحية في والية البليدةعلي خالفي، 2

 .، رسالة  غري منشورة18، ص1989/1990اجلزائر، 
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                                                                                                                             )2011- 2006(تطور حجم الواردات من السلع الغذائية في الجزائر): 42(الجدول رقم

  مليون دوالر: الوحدة

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات    البيان        

  9580  9022  9850  6058  5863  7813  4954  3800  الغذائيةالواردات 

 :، اعتمادا علىالطالبةمن إعداد : المصدر

, P2, 3 /Evolution des statistiques du commerce extérieur de l'Algérie 2000-2013 متوفر على   

www.douane.gov.dz :        

من خالل بيانات اجلدول أعاله نالحظ أّن هناك ارتفاعا يف حجم الواردات من السلع الغذائية، حيث بلغ       

أي أكثر من النصف، ويعود  %58مليون دوالر، مسجال بذلك منّوا قّدر بــحوايل 7813بقيمة  2008ذروته سنة 

نتيجة تظافر عوامل عديدة بينها ارتفاع أسعار ، وذلك 1ذلك إىل ارتفاع أسعار السلع الغذائية يف األسواق العاملية

النفط، تزايد استخدام الوقود احليوي، سوء األحوال اجلوية، القيود على سياسات التصدير وارتفاع أسعار العقود 

نتيجة تراجع األسعار وزيادة ) %25-(حبوايل  2009ّمث اخنفضت سنة .20082- 2007اآلجلة للحبوب عام 

والشكل التايل يوّضح  3.مليون قنطار، لتعود بعدها يف االرتفاع 52.5بوب، الذي قّدر باإلنتاج احمللي من احل

  :ذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  :انظرملزيد من التفاصيل حول األسباب الرئيسية الرتفاع أسعار الغذاء يف السوق العاملية وخباّصة احلبوب والقمح حتديدا، 1

، جملة حبوث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، -خسائر الواقع وحلول المستقبل-األمن الغذائي العربي واألزمة الغذائيةحممد مسري مصطفى، 
 .145وص138، ص2010، 52العدد

  :، على املوقعاسعار الغذاء النارية' من بعيد'منظمة االغذية تراقب ميدل ايست أونالين، 2
http://www.middle-east-online.com/?id=138999    15/09/2012: تاريخ الزيارة 

3
 .إىل قائمة أعلى عشر دول يف العامل استريادا للحبوب 2010انضّمت اجلزائر خالل األشهر األوىل من عام  
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 )2006-2011(          

     

وعموما فإّن اجلزائر تستورد نسبة كبرية من احتياجاا من املواد الغذائية، هذا الضعف ترجم يف حتويل موارد 

جز يف كما أّن زيادة الع  1.مالية هائلة لتغطية الفجوة الغذائية بدال من استعماهلا يف تنمية القطاعات االقتصادية

امليزان السلعي للجزائر تعين زيادة االعتماد على التجارة اخلارجية يف استرياد احتياجاا لتغطية عجزها الغذائي 

وحيث ال تقابل قيمة االستريادات قيمة صادرات تغطيتها، فإّن حجم املشكلة يتفاقم مع الزمن، 

الكثري من املخاطر يف حالة اخنفاض أو توقف اإلمدادات 

 من العديد يف الغذاء هذه ملشكلة إنه

 يبني املوايل اجلدولو  .وبشرية وتكنولوجية

يات جامعة قاملة للعلوم ، حول)2008-1990( محاولة تقييم أداء التمويل الخارجي لالقتصاد الجزائري خالل الفترة
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( تطور حجم الواردات الغذائية في الجزائر للفترة ): 

  مليون دوالر

  . من إعداد الطالبة باالعتماد على  اجلدول السابق

وعموما فإّن اجلزائر تستورد نسبة كبرية من احتياجاا من املواد الغذائية، هذا الضعف ترجم يف حتويل موارد 

مالية هائلة لتغطية الفجوة الغذائية بدال من استعماهلا يف تنمية القطاعات االقتصادية

امليزان السلعي للجزائر تعين زيادة االعتماد على التجارة اخلارجية يف استرياد احتياجاا لتغطية عجزها الغذائي 

وحيث ال تقابل قيمة االستريادات قيمة صادرات تغطيتها، فإّن حجم املشكلة يتفاقم مع الزمن، 

الكثري من املخاطر يف حالة اخنفاض أو توقف اإلمدادات  واالعتماد املتنامي على العامل اخلارجي يعّرض إىل

  2.ألسباب سياسية أو مناخية يف البلدان الكربى املصّدرة للغذاء

إنه و الغذاء جمال يف التبعية من تعاين الثالثة األلفية يف حىت

وبشرية وتكنولوجية طبيعية أخرى وأسباب والتنظيمية، واالجتماعية الدميوغرافية

  20 _002013الفرتة  خالل الغذائية والواردات

                                         

محاولة تقييم أداء التمويل الخارجي لالقتصاد الجزائري خالل الفترةميينة كواحلة، خري الدين معطى اهللا، 

 293،292، ص ص 2011، جوان06، جامعة قاملة، العدد

 .، بتصرف124، صمرجع سبق ذكره

2008
2009

2010
2011

2012

دور: الثالث الفصل  

): 15(الشكل رقم 

مليون دوالر: الوحدة   

  

من إعداد الطالبة باالعتماد على  اجلدول السابق :المصدر  

وعموما فإّن اجلزائر تستورد نسبة كبرية من احتياجاا من املواد الغذائية، هذا الضعف ترجم يف حتويل موارد      

مالية هائلة لتغطية الفجوة الغذائية بدال من استعماهلا يف تنمية القطاعات االقتصادية

امليزان السلعي للجزائر تعين زيادة االعتماد على التجارة اخلارجية يف استرياد احتياجاا لتغطية عجزها الغذائي 

وحيث ال تقابل قيمة االستريادات قيمة صادرات تغطيتها، فإّن حجم املشكلة يتفاقم مع الزمن، . والزراعي

واالعتماد املتنامي على العامل اخلارجي يعّرض إىل

ألسباب سياسية أو مناخية يف البلدان الكربى املصّدرة للغذاء

حىت اجلزائر إذا بقيت

الدميوغرافية األسباب

والواردات الصادرات قيمة

  

  

  
                                                          

ميينة كواحلة، خري الدين معطى اهللا،  1
، جامعة قاملة، العددواإلنسانيةاالجتماعية 

2
مرجع سبق ذكرهرقية خلف محد اجلبوري،  

2013
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  .2013-2000قيمة صادرات وواردات الجزائر من السلع الغذائية خالل الفترة تطور  ):43(رقمالجدول 

  مليون دوالر:الوحدة
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

  

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

 402 315 355 315 113 119 88 73 67 59 48 35 28 32  الصادرات

 9580 9022  9850  6058  5863  7813  4954  3800  3587  3597  2678  2740  2395  2415  الواردات

  :من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر
, P2, 3 /Evolution des statistiques du commerce extérieur de l'Algérie 2000-2013 متوفر على 

www.douane.gov.dz :        

الغذائية دائما أقل بكثري من قيمة الواردات منها، كما  املواد من الصادرات قيمة أن نالحظ اجلدول خالل من  

لتبقى  2013 سنة دوالر مليون 402 إىل دوالر نمليو  32 من األلفية بداية منذ زادت الصادرات قيمة أن نالحظ

 الصادرات قيمة من فقط %0.61، 2013 سنة  مثلت حيث اجلزائري لالقتصاد عوائد أي توفر جدا، وال ضئيلة

 دوالر مليون 2415 بلغت حيث 2000 سنة منذ تضاعفت األخرى هي الغذائية السلع من الواردات أما. الكلية

 ذلك بعد لترتاجع ،2008سنة  7813و  2007سنة  4954إذ بلغت   2007 سنة تقريبا الضعف إىل لتصل

 الواردات قيمة لتصل سنة دوالر مليون 9549 إىل لتصل االرتفاع عاودت مث ، 2010و 2009 سنة قليلة بنسبة

 تعاين اجلزائر تبقى النسبة ذه . الكلية الواردات قيمة من  17.47%بـ قدرت بنسبة  2013الغذائية  السلع من

 .الغذائية القطاع الفالحي والصناعة لتطوير املسطرة والربامج املبذولة اجلهود رغم الغذاء جمال يف التبعية من

  .والشكل التايل يوضح بشكل أفضل الفرق الكبري بني الصادرات والواردات اجلزائرية من السلع الغذائية
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  )2013−−−−2000( الجزائرمن السلع الغذائية للفترةتطور قيمة واردات وصادرات ): 16(الشكل رقم

  مليون دوالر: الوحدة

  
         : www.douane.gov.dz من إعداد الطالبة باالعتماد على إحصائيات اجلمارك على املوقع اإللكرتوين :المصدر

- والباقي %72كما ميكن اإلشارة إىل أّن االحتياجات الغذائية للبالد يتّم تلبيتها من اإلنتاج احمللي بنسبة      

الدراسية أواخر سنة  من االسترياد، وهذا حسب ما أفاد به وزير الفالحة يف العديد من احملطّات  - %28حوايل 

 إمهاهلا بسبب الزراعي اال يف وتونس املغرب من حاال أسوأ اجلزائر أن  "موسوين " أشار لكن باملقابل .2012

 للجزائر الغذائي األمن يهدد الذي األكرب اخلطر وأن ..االستقالل منذ 50 الـ األعوام مدار على القطاع هلذا

 100% اجلزائر تستورد حيث اإلسرتاتيجية، املنتجات يف وخاصة الغذاء جمال يف للخارج املطلقة التبعية يف مثليت

 من 57% البيضاء،  و اللحوم من 90% و احلبوب، من  70%و اجلافة، البقول من 85% و السكر، من

 جمال يف كارثة وضعية عن السابقة األرقام وتكشف .األمساك من 11% و احلمراء، اللحوم من 18% و احلليب،

 أمنها لضمان الضرورية الرئيسية اإلسرتاتيجية الواردات جمموعة من% 80,4اجلزائر  تستورد حيث الغذائي األمن

  1."االجتماعي السلم وشراء الغذائي

مواطن اليت يتوقف عليها حتقيق األمن الغذائي لل اإلسرتاتيجيةوتعترب احلبوب ويف مقدمتها القمح من السلع   

اجلزائري، واليت تعتمد اجلزائر يف توفريها على اخلارج حيث تصنف اجلزائر من ضمن الدول األوائل يف استرياد 

                                                           
1
 http://neareast.fao.org/Pages/NewsDetails  لألمم املتحدة والزراعة األغذية منظمة ، افريقيا ومشال األدىن للشرق اإلقليمي املكتب 
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وتعتمد زراعة احلبوب يف اجلزائر على الري املطري رغم ندرة وتدبدب كمية األمطار املتساقطة خاصة  .احلبوب

اتيجية، وهذا ما أدى باملختصني يف ميدان الزراعة إىل التفكري باملناطق املخصصة لزراعة هذه السلعة الغذائية اإلسرت 

وحتقيق اإلكتفاء الذايت يف يف التوجه إىل الري التكميلي الذي يعترب مبثابة وسيلة فعالة لرفع إنتاجية احملاصيل 

  .احلبوب اليت تعاين عجزا كبريا على املستوى احمللي

  حقيق اإلكتفاء الغذائي من الحبوبفي ت الموارد المائيةأهمية : المطلب الثالث

 الغذائية الواردات على المتزايد االعتماد و الحبوب إنتاج في الهيكلي العجز: أوال

 اـً اسرتاتيجي عنصراً  احلبوب تُعترب ولذلك. أفريقيا مشال بلدان مجيع يف األساسي الغذاء مصدر احلبوب متثل     

 يف بارزة مكانة  )القاسي والقمح الطري القمح(  القمح  حيتل احلبوب بني ومن .للسكان الغذائي األمن لكفالة

 الوجبة توفرها اليت الطاقة قيمة من املائة يف 50 من بأكثر يساهم ما وغالباً  أفريقيا، مشال بلدان يف الغذائية الوجبة

 على يربو اـم وتشغل الرئيسية، الزراعية املنتجات وبـاحلب متثل اإلنتاج، من العرض جبانب يتعلق وفيما. الغذائية

 األسواق على عالية بدرجة وتعتمد احلبوب يف هيكلي عجز من املنطقة تعاين .املزروعة املساحة من املائة يف 50

 إىل 16 من ترتاوح نسبة منطقة مشال إفريقيا واردات ومتثل .األساسية الغذائية السلع من احتياجاا لتوفري الدولية

 ةـــــنسبواملغرب  ومصر، اجلزائر،( فقط  بلدان ثالثة واردات منها تبلغ القمح من العاملية الواردات من املائة يف 17

 ذلك سبب ويُعزى(القادمة  السنوات يف االعتماد هذا درجة ترتفع أن املتوقع من). املائة يف 15 و 13 بني ترتاوح

 وردةـــــــــــمست اجلزائر كغريها من الدول العربية ستظل كما ،)اإلنتاجية يف والعجز السكاين، النمو إىل أساسية بصورة

 االستهالك معدالت أن على املستقبلية العاملية االقتصادية النماذج وتنص. 2030عام  حىت بشكل كبري للحبوب

 الواردات على املتزايد االعتماد إىل يفضي مما اجــــــــــــــــاإلنت معدالت ستتجاوز العربية البلدان يف واللحوم احلبوب من

 يف انتهاجها مت اليت السياسات حمدودية أيضا احلالة هذه وتؤكد ).2008 والزراعة، األغذية منظمة (الغذائية 

  1 .مستواها وخفض البلد يف الغذائية التبعية الحتواء املاضيني العقدين

 من احملدودة واملوارد املناخية، للتقلبات املتضافرة اجلزائر كغريها من الدول العربية لآلثار احلبوب يف  إنتاج وخيضع 

 احلبوب، إنتاج ويشهد. املرتفعة اإلنتاج وتكاليف احلبوب، إنتاج منو يف والتباطؤ للزراعـة واملياه، الصاحلة األراضي

 الظروف حسب وذلك احلدة بالغة تكون أن ميكن سنوية تقلبات األمطـار على رئيسية بصورة يعتمد الذي

  .أدناه البياين الرسم يوضح كما املناخية

                                                           
1
  ، متوفر على املوقع االلكرتوين لألمم املتحدة والزراعة األغذية منظمة ، افريقيا ومشال األدىن للشرق اإلقليمي املكتب 

http://neareast.fao.org/Pages/NewsDetails  
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املوسم  يف احلبوب من قياسي إنتاج ىف إىل حد كبري 2008 عام يف املالئمة املناخية الظروف سامهتقد و   

 إىل2009 عام  يف لإلنتاج القياسي املستوى ساعد اجلزائر، ففي. البلدان معظم يف 2008/2009 الزراعي

يف  مليار دوالر 5,1إىل   2008عام يف دوالر مليار 5,3 من اخنفضت اليت الواردات فاتورة يف كبري اخنفاض

  .2009عام 

 كبريا اختالفا الوطين اإلنتاج طريق عن احلبوب من االحتياجات جمال يف الطلب تلبية معدالت ختتلف أن وميكن  

لليبيا  بالنسبة املائة يف 10 عن ويقل للجزائر بالنسبة املائة ىف 35 - 30 و املتوسط ويبلغ .السنوات حسب

   2011)  الدويل، البنك معطيات حسب(

  )مليون طن( في دول شمال إفريقيا الحبوب  تطور إنتاج): 17(الشكل رقم

              

  
  متوفر على املوقع االلكرتوين  لألمم املتحدة والزراعة األغذية منظمة ، افريقيا ومشال األدىن للشرق اإلقليمي املكتب :المصدر

http://neareast.fao.org/Pages/NewsDetails  

 .كبري بقدر ترتفع مل إنتاج مستويات إىل) 2011−2005( بالتحليل املشمولة الفرتة ىف العام االجتاه يشري       

 نطاق على الري انتشار بفضل وذلك آخر، إىل عام من انتظاماً  أكثر إنتاجاً  حقق الذي الوحيد البلد هي فمصر

 من إمكانياا تستغل ال موريتانيا وتكاد .)هكتار /طن 8 - 7 احملاصيل غلة بلغت(  الزراعة وتكثيف واسع،

 االفتقار بسبب وذلك )املائة ىف 50 سنوياً  تنميتها تتم اليت األراضي نسبة تبلغ( للزراعة الصاحلة الزراعية األراضي

 مرت مليار 1000 حوايل( األمطار هلطول عالية مبعدالت يتميز الذي والسودان .املالئمة األساسية اهلياكل إىل

  املائة يف 20 تتجاوز ال سنوياً  املزروعة األراضي فنسبة الزراعية، إمكانياته الكايف بالقدر يستغل ال )سنويا مكعب

 تتجاوز ال ليبيا ويف . هكتار مليون 85 البالغة للزراعة الصاحلة األراضي مساحة من )هكتار مليون 20 حوايل(

  .املائة ىف 5 للزراعة الصاحلة األراضي نسبة
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 الفرتة خالل 71.74% إىل  1970_ 1980خالل الفرتة   51.24% من  للحبوب التبعية متوسط ارتفع لقد

  1990_2001.الفرتة خالل  70.30% إىل واخنفض 1981_ 1991

 التوايل على  71.55% إىل واخنفض ، 78% إىل  56.8% من القمح لسلعة  بالنسبة التبعية متوسط وانتقل

  .واجلدول التايل يوضح تطور استرياد احلبوب .نفسها الفرتة خالل

    2010 -2000خالل الفترة ) طن(استيراد الحبوب تطور حجم ): 44(الجدول رقم
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 االستيراد

، ، أطروحة دكتوراه يف العلومدراسة مستقبلية -في الجزائر الزراعة والتنمية، بلقاسم براكتية: من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر

  . 227، ص2013/2014ختصص اقتصاد التنمية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة باتنة، 

ومن أجل سياسة مائية ناجحة تعمل اجلزائر على حتسني فعالية السقي يف احلقول قصد رفع مردودية       

  :تقنيات جديدة للري تتمثل يفاحملاصيل الزراعية واحلفاظ على خصوبة األرض املسقية، حيث بدأت تستعمل 

 .طريقة االري بالتنقيط - 

 .طريقة التدفق املائي حتت الضغط الطاقوي الضعيف - 

 .إعادة استعمال املياه القذرة للمدن - 

مكنت هذه التقنيات اجلديدة من ارتفاع مساحات األراضي الزراعية املعنية بأنظمة اقتصاد كمية كبرية من      

مرت مكعب، على هذا األساس وضعت وزارة الفالحة والتنمية الريفية إسرتاتيجية يف إطار  مليار 1.2املياه تقدر بـ 

ترتكز على تعميم األنظمة املقتصدة للمياه  واستخدام املياه غري  2014- 2010املخطط اخلماسي للتطوير 

ف يف هذه املرحلة إىل التقليدية وإعطاء األولوية للمحاصيل اإلسرتاتيجية يف ختصيص املوارد املائية، حيث د

 195.000هكتار، خاصة احلقول وتوسيع األراضي املسقية إىل  280.000تطور األنظمة املقتصدة للمياه لـ 

  1.هكتار 350.000هكتار، والري التكميلي للحبوب لـ

                                                           

.113 -112 ، املرجع السابق، ص ص  1
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ختطو اجلزائر خطوات حمتشمة حنو استخدام الري التكميلي يف ري احلبوب وباخلصوص يف مناطق  حيث    

مما جعل . اهلضاب، أين أصبح االعتماد على األمطار غري جمد للتناقص املستمر لكميات التساقط يف هذه املناطق

وقد لوحظ أن هذه الطريقة على الري الصناعي من أجل دعم الري البعلي،  االعتمادبالفالحني يلجؤون إىل 

ومن بني األهداف اليت ينشد القطاع الفالحي الوصول إليها خالل السنوات  .حتسن مردود الفالح بشكل كبري

، ويف هذا السياق تسعى اجلزائر إىل زيادة املساحات املسقية »تطوير نظام الري واستخدام الري التكميلي«القادمة 

 2إىل  2019هكتار حيث وضعت برناجما للوصول يف آفاق  ألف 200ـ املخصصة لزراعة احلبوب املقدرة ب

ألف هكتار مساحة مسقية خمصصة لزراعة احلبوب إىل جانب  600مليون هكتار من األراضي الزراعية، منها 

تطوير تصدير املنتجات الفالحية، مبا يف ذلك الصناعات الفالحية، وإدخال آليات جديدة من قبل وزارة الفالحة 

تطوير املكننة ملواجهة نقص اليد العاملة، «كما وضعت من بني أهداف املرحلة القادمة .تنمية الريفيةوال

تستعمل مواردها املائية  ومع هذا تبقى اجلزائر من أكثر الدول اليت ال 1.»واالستجابة ملتطلبات الفالحة احلديثة

  .يف سقي احلبوببشكل كاف 

 وتحقيق الزراعة المستدامة الزراعية المحاصيل إنتاجية معدل رفع في التكميلي الري دور: ثانيا

 إىل الري مياه من كمية زيادة التكميلي، هو للري شيوعاً  التعاريف أكثر من 2 :تعريف الري التكميلي .1

 تعتمد واليت املزروعة للمحاصيل املائية االحتياجات لتغطية وذلك املوسم خالل طل اليت األمطار كميات

 الواردة التعاريف من نستنتج .الزراعي اإلنتاج استقرار حتسني دف وذلك ، فقط األمطـار مياه على أساسا

 اإلنتاج واستقراره زيادة ولكن إنتاج أعلى على احلصول ليس هو التكميلي الري من اهلدف أن اخلصوص ذا

 مواقعه تكون التكميلي الري أن عن فضالً  البعلية، الزراعة مناطق يف اجلفاف حدة من التخفيف طريق عن

 -التبخـر معدالت عادة فيها تزيد واليت اجلافة وشبه اجلافة األراضي يف البعلية الزراعة منـاطق يف رئيسة بصورة

  .احملاصيل منو مراحل بعض يف األمطار هطول معدالت عن النتـح

 إىل يهدف الزراعة يف املياه واستخدام ، للري نظاماً  أو منطاً  التكميلي الري يعد :أهمية الري التكميلي .2

 مساعدة حمددة مناخية ظروف يف املزادة املياه من كمية وبأقل ، املسـاحة وحدة من مردود أعلى على احلصول

 داعمة تكميلية ريات إىل حتتاج اليت ،) عدس محص، شعري، ، قمح( كاحلبوب الشتوية احملـاصيل إنتاج على

 استكمال العملية ممـارسته حيث من التكميلي بالري ويقصد .نسبيا ومستقرة عالية إنتاجية على للحصول
                                                           

  . 17/07/2014تاريخ اإلطالع www.djairess.com : ، متوفر على املوقع اإللكرتوينالجزائر تحقق أهداف ألفية القضاء على الفقر قبل الوقت  1
  ، )2006-2001(  الزراعي للموسم نينوى محافظة في  القمح محصول إنتاجية معدل في التكميلي الري أثرجمدي،  وجيه النجفي وعالء حسن عماد2

  .309، ص 2009املوصل،  جامعة-واالقتصاد اإلدارة ، كلية 31 جملد 93 العدد الرافدين تنمية جملة
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 حتديد أخرى ناحية ومن ناحية، من املطري اهلطول ومعدل ما، حملصول املـائي االستهالك بني احلـاصل النقص

 امليـاه الستخدام حسنة كفـاءة على للحصول التكميلية الريات ة زياد تستدعي اليت النمو ومرحلة احلـرجة الفرتة

حسب  يأيت مبا يتحدد التكميلي الري من فإن اهلدف لذلك .املزادة املياه وموعد بكمية اإلنتاجية وعالقة

   1:الزراعية للتنمية العربية املنظمة

 .واستقرارها املطرية الشتوية احملاصيل إنتاجية حتسني •

 .التكميلي للري املتاحة املياه استخدام كفاءة زيادة •

 .املزادة املياه وكمية مبوعد والكفاءة اإلنتاجية عالقة حتديد •

  .اجلوفية املياه على الضغط وختفيف املومسي اجلريان ذات السطحية املياه يف اهلدر ختفيض •

والشكل املوايل يبني الفرق يف إنتاجية املياه املستعملة يف نظم إنتاج القمح املختلفة حيث أن إنتاجية املياه         

املستعملة يف نظام الري التكميلي تعادل ما قيمته مخسة أضعاف مما يقدمه الري املعتمد على األمطار وأكثر من 

  .ل املياه بشكل ري كاملثالثة أضعاف اإلنتاجية احملصل عليها من جراء استعما

  )²م/كغ حبوب(إنتاجية المياه في نظم القمح ): 18(الشكل رقم

  
   .60، ص2011 روما، ،الحفظ والتوسعمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، :المصدر 

، جند أن  )عندما يكون تأثري اهلطل املطري قليالً (باملقارنة مع إنتاجية املياه يف األراضي املروية بشكل كامل  •

ففي األراضي املروية بشكل كامل وذات اإلدارة اجليدة، تصل . كفاءة استخدام الري التكميلي تكون أعلى

وهكذا، فإن كفاءة استخدام املياه تبلغ . ياهمم من امل 800هـ باستخدام /طن 6الغلة احلبية للقمح إىل حوايل 

، وهي متثل ثلث إنتاجية املياه يف حالة الري التكميلي مع إدارة مماثلة، األمر الذي يشري  3م/كغ 0,75حوايل 
                                                           

1
 .، نفس الصفحةقباسلا عجرملا 
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إىل أنه قد يكون من األفضل ختصيص مصادر املياه للري التكميلي إذا كانت الظروف الطبيعية واالقتصادية 

 1.األخرى مواتية

إن الري التكميلي يساعد على حتقيق التكثيف الزراعي املستدام، حيث حيد ذلك من ملوحة الرتبة وتلوث  •

باإلضافة إىل أن استخدام الري التكميلي يساعد . الطبقات األرضية احلاملة للمياه بالنثرات بسبب الري الكامل

ناطق غري البعلية، باإلضافة إىل التخفيف على تفادي اللجوء املستمر واالعتماد الكلي على الري الكلي يف امل

من حدة أخطار تغريات املناخ، ويتطلب التكثيف املستدام تكنولوجيات دقيقة وأذكى للري وممارسات زراعية 

  . تستخدم ج النظم اإليكولوجية للحد من احتياجات احملاصيل إىل املياه

 2:الممارسات المزرعية المساعدة للري التكميلي .3

 الذي املطري باهلطول التنبؤ صعوبة بسبب التكميلي للري مسبق موعد حتديد ال ميكن التقليدي للري خالفاً       

 فرتة أفضل أن اعتبار وعلى والتوزيع، الكمية حيث من تتباين واليت البعلية للمحاصيل الرئيس املياه مصدر يشكل

 الوقت حتديد ميكن فإنه  .احلرج املستوى إىل الرتبة رطوبة اخنفاض عند تكون التكميلي الري مبياه احلقل لتزويد

 ميكن جهاز بسيط وجـود لعدم ونتيجة منتظم، وبشكل فرتات على الرتبة رطوبة قياس خالل من للري األفضل

 بكمية الصلة ذات اخلبـرة الشخصية على يعتمدون املزارعـني جيعل ذلك فإن الرطوبة، قياس يف استخدامه للمزارع

 أكثر الري تكرار مع مطلوب هو مما أبـكر موعد يف بالري املزارعني هؤالء يقوم إذ احملصول، ومظهر املطري اهلطل

  .املياه توافر عند احلاجة من

ميكن للري التكميلي مبفرده أن يضمن الوصول إىل الغلـة املرجوة يف النظام الزراعي البعـلي  ال: خصوبة التربة  . أ

وأهم هذه . اإلجهاد الرطويب، حيث جيب أن يردف مبمارسات زراعية أخرى على الرغم من ختفيفه من وطأة

املمارسات هي حتسـني خصوبة الرتبة، السيما وأن اآلزوت يشكل عادة العوز الرئيس يف منطقة حوض البحر 

 ية، الويف الظروف البعل. وحيسن توافر العناصر الغذائية من الغلة وكفـاءة استخدام املياه بشكل كبري. املتوسط

ون معدل السماد اآلزويت املطلوب مرتفعاً، حيث أن املعدالت املرتفعة قد تكون ضارة مع قليل من إجهـاد ـيك

يكون مثة إعاقة لالستجابة  كما أنه من املهم أيضًا توافر كمية كافية من الفوسفور يف الرتبة حىت ال .املياه

                                                           
1
   .60ص ،2011 روما،الحفظ والتوسع، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 

 . 10/07/2013: تاريخ االطالع  /.../projects.mans.edu.eg/.../1الري %20التكميليhtm.3: اإللكرتوينعلى املوقع  متوفر ،الري التكميلي 2
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من عجز يف عناصر أخرى، حيث جيدر دائماً تعويض ولكن قد تعاين مناطق أخرى . لآلزوت والري املستخدم

 .هذا العجز لزيادة الغلة وكفاءة استخدام املياه

إن اختيار أصناف حماصيل مناسبة تعطي نتائج خمتلفة يف كل من الظروف البعلية : أصناف المحاصيل  . ب

صيل إىل إنتاج أصنـاف ففي املناطق البعلية، دف تربية احملا. واملعتمدة على الري التكميلي على حد سواء

ظروف الري  لتالءممقـاومة للجفاف، تعطي غالل جيدة يف الظروف البعلية، لكن حيث أا مل تستنبط 

وميثل الصنف . التكميلي، فإن استجابتها إىل إمدادات مائية متاحة بصورة أكرب لن تكون استجابة مرتفعة

بة جيدة للري بكميات حمدودة من املياه مع املناسب للــري التكميلي ذلك الصنف الذي يتسم باستجا

 .احلفاظ على مستوى مناسب من مقاومة اجلفاف

إن أبكر موعد لزراعة القمح يف النظم الزراعية البعلية يكون عادة بعد هطول كمية أمطار   :موعد الزراعة  . ج

وقد . البعلية حيث يعد هذا التوقيت املوعد األمثل للحصول على أعلى غلة حتت الظروف. كافية لإلنبات

أما يف الري التكميلي، وتؤدي الزراعة املبكرة . بعد هذا املوعد يف الغلة بصورة سلبية يؤثر تأخري الزراعة إىل ما

وتعترب الزراعة املبكرة باستخدام الري التكميلي ميزة على . إىل زيادة يف الغلة وكفاءة استخدام املياه على السواء

غري أن تأخري موعد  .ني على الزراع انتظار هطول كمية كافية من األمطارعكس الظروف البعلية اليت يتع

فقد أسفرت الزراعة السورية يف منتصف ديسمرب . الزراعة ليس سلبيًا دائمًا عند استخدام الري التكميلي

عة يف ومنتصف جانفي عن تأخري اإلزهار لفرتة أسبوع وامتالء احلب لفرتة أسبوعني مقارنة مع احملاصيل املزرو 

إن هذا التغيري يف موعد الزراعة يؤدي إىل تأخري احلاجة إىل الري التكميلي، وإمكانية استخدام . مطلع نوفمرب

نظام للزراعة على مواعيد متعاقبة ومتباعدة نسبيًا وذلك خلفض دورة احتياجات احملصول للمياه خالل فصل 

ستهالك والطلب املرتفع على املياه وبالتايل يؤدي إىل الربيع، األمر الذي خيفض من معدل احلاجة اآلنية إىل اال

ومبعرفة أن كلفة الري التكميلي تعد جانباً جوهرياً، فإن هذا املفهوم ميكن . تقليص حجم نظام الري املستخدم

 .أن يساعد على جعلها أكثر اقتصادية
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  : خالصة الفصل

ال ميكن بأي شكل من األشكال إنكار جهود الدولة اجلزائرية املبذولة من أجل حتقيق األمن املائي وضمان      

على األقل احلد األدىن املقبول من املياه للفرد اجلزائر، باإلضافة إىل اإلجنازات احملققة والقائمة بغرض حتسني 

لسدود وحماولة توفري طرق الري املقتصدة للمياه، لكن وترشيد استخدام املياه يف القطاع الزراعي من خالل بناء ا

كما أنه ورغم هذه اجلهود مازالت اجلزائر تقبع يف تبعيتها الغذائية للخارج . هذا يبقى ضئيال أمام القدر الدويل

 قمح العاملي،صنفت ضمن الدول الستة األكثر استريادا للخاصة يف ما خيص املواد الغذائية الرئيسية، حىت أا 

اإلطارات الالزمة أو حىت املياه يف ظل السدود  أوهو ليس املوارد املائية  فعليا وميكن احلكم على أن ما ينقص

يف اجليدة وضعف كفاءة استخدام املوارد املائية وعدم اجلدية اإلدارة  السبب الرئيسي يعود إىل غياباملنجزة ولكن 

سربات من أنابيب املياه يف الطرقات العامة أثناء أوقات إيصال التعامل مع املوقف، فما نالحظه يوميا هو تلك الت

، زد على ذلك عدم تعامل الفالحني مع املياه كمورد مثني خاصة مع ضآلة التسعرية اخلاصة واملزارع املياه للمنازل

  .       مبياه السقي ومع غياب الرقابة على حفر اآلبار والتنقيب الفردي على مصادر املياه اجلوفية
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     :ائجـالنت

 الكفاءة من استخدام املوارد املائية، وهو حتقيق اكبري   احتّدي تواجهتبّني بأّن اجلزائر  ،البحث من خالل ثنايا هذا  

، وبالتايل حتقيق األمن الغذائي، وحيدث هذا واالستهالكيحتسني النمط الغذائي  باإلضافة إىل ءالغذا توفروضمان 

املائية على العموم، على اعتبار أّن املوارد املائية من أهم  مواردهايف ظل الظروف الصعبة وطبيعة مناخها وقّلة 

إنتاج املصادر الطبيعية اليت تتأثّر بشّدة نتيجة للتغريات والتقلبات يف الظروف املناخية، واليت ترتبط ارتباطا مباشرا ب

حيث جند . الغذاء، وذلك بالرغم من اإلمكانيات اهلاّمة اليت حتوزها اجلزائر يف ظل اّتساع املساحة الزراعية اإلمجالية

  :عوامل كثرية، أّمهها األمن الغذائيما يؤثّر على اإلنتاج الزراعي ومنه على 

  .عقالين للمياه من جهة أخرىنقص املوارد املائية من جهة، واستعمال الري التقليدي واستهالك غري  - 

  .األمطار هطول موضوعية، أّمهها انتظار غري العتبارات نظرا وذلك الزراعية، للمواسم املتأخر االنطالق - 

خالل  السائد األمطار هطول مستوى أو اجلفاف حلاالت اإلنتاجية تعزى حيث املواتية، غري املناخية الظروف- 

  .املستغلة وغري املمكنة املائية اإلمكانيات من بالرغم الزراعي، املوسم

بسبب تدّين مستوى كفاءة إدارة املوارد املائية، وتدّين مستوى أو حّىت غياب الوعي املائي  ،اهلدر يف املوارد املائية - 

إىل ضعف مستوى التجهيزات  إضافةوما يرتبط به من سوء استخدام املياه واإلسراف يف استخدامها وتلويثها، 

  .والبنية األساسية يف جمال استخدام املياه بصفة عامة، واستخدامها للري بصفة خاّصة

 منوا وال املتاحة، املوارد يف شح أو نقص مشكلة كبري حد إىل اجلزائر يف الغذائية األزمة تكن ملوعلى العموم      

 الزراعية السياسات يف خللو  فشل مسألة األوىل بالدرجة هي وإمنا ،املالية اإلمكانات يف عجزا أو متسارعا سكانيا

وقد  .موارد مع غياب اإلرادة السياسية واجلدية يف العمل من باملنطقة متاح هو ملا البشري العامل استغالل وسوء

تشكل عامال حمددا يف اليت املوارد املائية مرهونا بوحتقيق الزيادة فيه إنتاج الغذاء أن  الحظنا من خالل هذا البحث

أن استخدام املوارد حتقيق كل من التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي وهذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل، و 

من قيود وأعباء  ىل حد ما من ختليص ميزانية الدولقد فشل إ يف القطاع الزراعي اجلزائري والعريب أيضا املائية

ود به بواخر الغرب اجلزائري مرهونا مبا جتالعريب واملواطن على الغذاء للمواطن  االسترياد حيث مازال احلصول

، ما يعين ضعف كفاءة االستخدام للموارد املائية يف اال األغذية اإلسرتاتيجية مثل احلبوبب تعلقخاصة فيما ي

  .تني املتبقيتنيالفرضي صحة وهذا ما يؤكد .الزراعي

وذا ميكن صياغة . وضعف وقفة واحدة من أجل تصحيح الكل هذا يرفع الرهان مرّة أخرى للوقو        

  :التالية  االقرتاحات
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  :قتراحاتاال

الصحيح هلاته  لالستخداممن الدعم يف شكل وسائل الري، وذلك  املستفيدينضرورة املرافقة التقنية للفالحني  -

يضمن املائية من جهة أخرى، ما من شأنه أن يسرّع من وترية اإلنتاج، و  الوسائل من جهة، وعدم هدر املوارد

  .السري احلسن لضمان الغذاء

رفع كفاءة ، وبالتايل االستخدام املكّثف هلا تدعيم اقتناء األدوات املقتصدة للمياه، من أجل التشجيع على -

  .استخدام املوارد املائية واحلفاظ عليها

عقالين للمياه، وبالتايل  الستغاللجلان مشرتكة بني مصاحل قطاعي الري والفالحة لوضع منط تسيري  إجياد -

  .تفادي اإلسراف يف هذا املورد

من املياه، شريطة  اكبري   ا من طرف السلطات احمللية يف منح تراخيص حلفر آبار يف املناطق اليت تعاين عجز ريسيالت -

  .بذلك اإلخاللتابعة والعقاب يف حالة االستخدام العقالين هلا، مع امل

مواصلة اإلصالحات على مستوى قطاع املوارد املائية من خالل اإلطارين املؤسسي والتشريعي، وفتح اال أمام  -

  .، خاّصة يف جمال صناعة األنابيب املوّجهة للسقي، واألدوات املقتصدة للمياهواألجنيباملستثمر احمللي 

التحلية واستخدام مثل ( تقليديةالإىل املياه غري  إضافةتوسيع وتعبئة السدود، املياه اجلوفية، مواصلة اجلهود يف  -

، مع ضرورة زيادة نسبة املياه املوّجهة للري وارد املائيةأكرب حجم من امل وفريمن أجل ت ، وذلك)املياه املعاجلة

  .الفالحي

ريا يتطلبه القطاع الزراعي الذي يتأثّر كث أكثر بالتكنولوجيات العالية والبحث والتطوير، وهو ما االهتمام -

  .بالتغريات املناخية

دعم البحث العلمي والتجرييب الذي يعّد حلقة البّد منها، من خالل الربط بني العلم األكادميي واملعرفة  - 

  .وّجهة لذلك، واستغالهلا بطرق علمية وحديثةامليدانية، خاّصة يف جمال الري وحشد املياه امل

عدم بحّثت عليه الشريعة اإلسالمية  وجوب ذلك، من منطلق ماب القيمالتوعية بضرورة احملافظة على املياه وزرع  -

  .اإلسراف والتبذير يف املياه، وهو ما جاء صرحيا يف العديد من األحاديث النبوية واآليات القرآنية

 .التلوث من ومحايتها استخدامها ترشيد ثقافة بنشر املائية التوعية طريق عن الري مياه استخدام كفاءة حتسني -

الري الليلي للحد من  عة األنواع النباتية الشرهة للماء، باإلضافة إىل ضرورة العمل على إتباعالرتاجع عن زرا- 

 .التبخر يف ساعات النهار

  .اراإلهدو  لتلوثا أشكال كل من املياه مصادر ايةمح اليت تصبو إىل تلكخاصة و  البيئية، التشريعات تطوير -
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 وصعوبة املياه ندرة عقبة تواجهه الزراعي القطاع يف االستثمارات زيادة خالل من الغذائي األمن تدعيم إن -

 التوازن حتقيق مث ومن املياه، موارد وندرة حمدودية ظل يف الغذائي األمن لتحقيق إسرتاتيجية وضع يتطلب مما املناخ،

 :التالية األسس على ترتكز أن جيب اإلسرتاتيجية وهذه املائي، واألمن الغذائي األمن بني

 يف مستمرة زيادة ستدعيي املائي واألمن الغذائي األمن بني املواءمة فتحقيق :املائية للموارد املستدامة التنمية 1-  

 التنمية وترتكزي، الزراع وخاصة يف اال ااالت كافة يف هلا واألمثل الكفء االستخدام وحتقيق املياه موارد

 :أسس عدة على املياه ملوارد املستدامة

 .واخلزانات السدود إقامة يف بالتوسع ذلك ويتم :األمطار مياه من القصوى االستفادة حتقيق -

 هلا األمثل االستغالل ذلك ويتضمن :اآلبار وحفر فيها االستثمار وتطوير اجلوفية املياه مصادر استخدام ترشيد -

 يف املياه مستوى ورفع اجلوفية للمياه احلاملة الطبقات وتغذية التلوث من عليها واحملافظة استنزاف، دون الزراعة يف

 .اآلبار

 املياه مصادر من مهما مصدرًا تعترب وهي :والصناعي والزراعي الصحي الصرف مياه وتنقية معاجلة يف التوسع -

                                                                  .وغريها النظافة ويف والصناعية الزراعية لألغراض

 احتياجات ملواجهة املياه من الكايف العرض تأمني يتطلب املائي فاألمن :التحلية ملياه اإلنتاجية الطاقة زيادة -

 .منها االستهالك

 وتوزيع نقل شبكات كفاءة رفع على ذلك ويعتمد :التوزيع عمليات خالل تسرا ومنع املياه من الفاقد تقليل -

 .دائم بشكل وجتديدها وصيانتها وتطويرها املياه

 قطاع يف املياه استهالك ترشيد الضروري منحيث أنه  :األخرى وااالت الزراعة يف املياه استهالك ترشيد  -

 واستخدام الري ألساليب الدائم التطوير خالل من يتم وهذا للمياه، استهالكا القطاعات أكثر الذي يعد الزراعة

 من أصناف الستنباط العلمي بالبحث واالهتمام الزراعة يف الرأسي التوسع على والرتكيز التقنيات، أحدث

 فالحيال اإلنتاج هيكل وتطوير والرتبة، املياه وملوحة اجلفاف وتتحمل للمياه ستهالكالا قليلة واحملاصيل النباتات

 ترشيد يف يفيد ممالعل و  .للمياه استهالكها معدل يقل اليت واحليوانية النباتية واملنتجات احملاصيل إنتاج على بالرتكيز

  .اقتصاديًا مورًدا واعتبارها للمياه مالئمة تسعرية وضع املياه من االستهالك

 عشرينعن  يزيد ما إىل متتد اإلسرتاتيجية هذه تكونحيث  :والتنمية الزراعية الغذائي لألمن إسرتاتيجية إعداد - 2

ة وكل النشاطات ذات الصلة ختص السياسات الزراعي .وطنية جامعية حبث خمابر يقوم باعدادها مستقبلية، عاما

لتزم ا وحترص على ت أن السلطة على داولـاليت تت احلكومات مجيع وعلى .ات مائية، صناعات غذائيةمن سياس
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 للمستقبل اإلسرتاتيجية إعداد حيث أن.يكون تنفيذها بشكل جدي ومنضبط ضمن إرادة سياسية ناجعة أن

 .الغذائي األمن حلماية األجيال بني التواصل ضمان معناه

  : ةـاق الدراسـأف

بعد التعرض للنتائج والتوصيات ميكن أن نطرح بعض املواضيع اليت ميكن أن تكون حمال للبحث واملعاجلة  

  :مستقبال

 .اجلزائر منوذجا -دور اإلدارة املتكاملة للمياه يف حتقيق األمن الغذائي بدول املغرب العريب ∗

 .دور السياسات املائية يف حتقيق التنمية املستدامة باجلزائر ∗

 .التكامل العريب يف جمال إدارة وتسيري املوارد املائية يف حتقيق التنمية الزراعية املستدامة للدول العربيةدور  ∗

 .الري التكميلي كأداة فعالة لتحقيق التنمية الزراعية املستدامة ∗

   .دور املوارد املائية يف حتقيق التنمية املستدامة ∗
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  :المـراجع

  .آن الكريمالقر 

  : الكتب

دار الكتاب احلديث، أزمة المياه في العالم العربي المشكلة والحلول الممكنة،  إبراهيم سليمان عيسى، - 

 .2001مصر، 

 . 2007 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،المائية الموارد اقتصاديات هللا، نعمة رمضان أمحد - 

 .2006، الدار العربية للعلوم، بريوت، الطبعة األوىل، الطلب على المياهإدارة أليسار بارودي وآخرون،  - 

 .، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، بدون سنة نشراقتصاديات الموارد والبيئة أنطوين فيشر، - 

ة، بدون ، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرياقتصاديات موارد البيئة إميان عطية ناصف، هشام حممد عمارة، - 

 .2007طبعة، 

 .2011، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، إدارة مصادر المياهبيان حممد الكايد،  - 

 .2010، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، اإلقتصاد الزراعيجواد سعد عارف،  - 

 .2010للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، ، دار الراية التخطيط والتنمية الزراعيةجواد سعد عارف،  - 

، مركز دراسات السياسات الزراعية وأثرها في األمن الغذائي في بعض البلدان العربيةرقية خلف محد اجلبوري،  - 

 .2012الوحدة العربية، بريوت، الطبعة األوىل، 

للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل،  ، دار زهراناآلثار السياسية واالقتصادية للمياهرواء زكي يونس الطويل،  - 

2010. 

، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة )مقاربات إلى صناعة الجوع(األمن الغذائي العربيسامل توفيق النجشي،  - 

 .2009األوىل، بريوت،

ة من أجل ، املوسوعة العربية للمعرفالسياسات االقتصادية الزراعية في البلدان العربيةسامل توفيق النجشي،  - 

 2002التنمية املستدامة، الدار العربية للعلوم، البعد االقتصادي، الطبعة األوىل، 

 . 2004 مصر،دون طبعة، رة،ھالقا األمني، دار ،العربي الوطن في المياه أزمة ، وآخرون رشدي سعيد - 

 . 2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اقتصاديات الموارد والبيئةالسيد إبراهيم مصطفى وآخرون،  - 

 .2000 اإلسكندرية، للنشر، اجلديدة اجلامعية الدار ،االقتصادية والتنمية الغذائي األمن السرييت، حممد السيد - 
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 األوىل، الطبعة لبنان، ناشرون، للعلوم العربية ، الدارالعربي الغذائي األمن تحديات بشري، عوض الصادق - 

2009. 

 التصحر، البيئي، التلوث العذبة، المياه موارد السكانية، المشكلة( معاصرة  عالمية قضايا، وهيب صاحل - 

 .2001سوريا،  دمشق، األسد، مكتبة ،)العولمة الطاقة،

 .  1998 األردن، - عمان ،مستقبله و حاضره العربي الغذائي األمن القاسم، صبحي - 

 . 2009 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر زهران دار ،الزراعي االقتصاد مبادئ الشرفات، جدوع علي - 

 .2000، اجلامعة املفتوحة، طرابلس، الطبعة األوىل، اقتصاديات الوطن العربيةفليح حسن خلف،  - 

، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، الزراعة العربية وتحديات األمن الغذائي ـ حالة الجزائرـفوزية غريب،  - 

  . 2010الطيعة األوىل، 

، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، بدون األمن الغذائي للوطن العربيحممد السيد عبد السالم،  - 

 .1998طبعة، 

 .1999 األردن، ،وتطبيق ونظام نظرية الغذائي األمن محدان، أمني رفيق حممد - 

اجلامعة، االسكندرية،  ، مؤسسة شباباقتصاديات الموارد والبيئةحممد مندور، أمحد رمضان نعمة اهللا،  - 

1995. 

،مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت، )عالميا وعربيا(والتنمية المستدامة والغذاء  التنوع الحيويحممود األشرم ، - 

2001. 

، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالمحممود األشرم،  - 

 .2001بريوت، 

، بريوت، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، ط-العوامل الفاعلة –التنمية الزراعية المستدامة حممود األشرم،  - 

 .2007مارس

، 1، دار وائل للنشر، األردن، طنظريات وسياسات وموضوعات :التنمية االقتصاديةمدحت القريشي،  - 

2007. 

، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، )ياتالواقع والتحد(األمن الغذائي المائي العربي منذر خدام،  - 

 .2001لبنان، 

 .2000، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، لبنان، السياسات الزراعية في البلدان العربيةمىن رمحة،  - 
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ردن، ، األتطوير سياسات الطاقة الداخلية وعالقاتها بقطاع المياه في الوطن العربيوائل صربي وآخرون،  - 

 .2001، عمان، 1ط

 .1999 القاهرة، العربية، النهضة دار ،االقتصادية الموارد فايد، ايد عبد يوسف - 

  :الرسائل و المذكرات

 الهيدروغرافي الحوض وكالة حالة دراسة المستدامة، التنمية لتحقيق المياه على الطلب إدارة ، أمحد يت - 

 قسم االقتصادية، والعلوم احلقوق كلية االقتصادية، العلوم يف املاجستري لنيل شهادة مقدمة مذكرة ،"الصحراء"

 . 2007 ورقلة،– مرباح قاصدي جامعة االقتصادية، العلوم

 .2007 اجلزائر، جامعة توراه،كد  أطروحة ،الغذائي األمن وتحقيق الفالحي العقار إشكالية آمال حوشني ، - 

استراتيجية التنمية المستدامة للموارد المائية في االقتصاديات العربية ـ دراسة حالة الجزائرـ أمال ينون،  - 

والعلوم  االقتصادية العلوم كلية الدكتوراه، مدرسة املاجستري، شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة مذكرة

 .2010/2011 ،-سطيف – عباس فرحات جامعة التسيري، وعلوم التجارية

، دور التكامل االقتصادي في تحقيق األمن الغذائي المستدام  في دول المغرب العربيأمينة بن خزناجي،  - 

والعلوم  االقتصادية العلوم كلية الدكتوراه، مدرسة املاجستري، شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة مذكرة

 .2012/2013، -سطيف – عباس فرحات جامعة التسيري، وعلوم التجارية

، أطروحة دكتوراه يف العلوم، ختصص اقتصاد -دراسة مستقبلية -في الجزائر الزراعة والتنميةبلقاسم براكتية،  -

 .2013/2014التنمية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة باتنة، 
دراسة –المتجددة التنمية الريفية المستدامة في إطار سياسات استخدام الموارد الطبيعية رياض طاليب ، - 

 . 2010/2011، الجزائر،تونس والمغرب مقارنة بين

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم -دراسة حالة -أساليب التنبؤ بالمبيعات  خليدة دهلوم، -

 .2008/2009كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة باتنة، التجارية، ختصص تسويق،  
السياسات الزراعية في تأمين االكتفاء الغذائي المستدام وتحقيق التنمية الزراعية دور سفيان حنان،  - 

 الدكتوراه، مدرسة املاجستري، شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة مذكرة المستدامة في االقتصاد الجزائري،

 .2010/2011، -سطيف – عباس فرحات جامعة التسيري، وعلوم والعلوم التجارية االقتصادية العلوم كلية
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سهام عليوط، إشكالية إدارة الطلب ، إشكالية إدارة الطلب على المياه، دراسة حالة الجزائرسهام عليوط،  - 

على املياه، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 .2010/2011التسيري، جامعة جيجل، 

، حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية اقتصاديات الموارد المائية في المغرب العربيعادل كدودة،  - 

 .2003، ة وعلوم التسيري، جامعة اجلزائرالعلوم االقتصادي

، مذكرة ماجيستري يف مساهمة الصناعات الغذائية في تحقيق األمن الغذائي في الجزائرعبد احلفيظ كينة،  - 

 .2012/2013جامعة اجلزائر،  العلوم االقتصادية،

، دور التكامل االقتصادي الزراعي في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربيعبد احلليم احلمزة،  - 

والعلوم  االقتصادية العلوم كلية الدكتوراه، مدرسة املاجستري، شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة مذكرة

 .2012- 2011، -سطيف – عباس فرحات جامعة التسيري، وعلوم التجارية

 مذكرة، -حالة الجزائر -حوكمة المياه كخيار استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عدالن صدرايت، - 

 والعلوم التجارية االقتصادية العلوم كلية الدكتوراه، مدرسة املاجستري، شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة

 . 2013- 2012، -سطيف – عباس فرحات جامعة التسيري، وعلوم

ختصص التحليل -، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية واقع التنمية الفالحية في والية البليدةعلي خالفي،  - 

 .1989/1990، رسالة  غري منشورة، معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، - االقتصادي

، مور في الجزائرتات العالمية وواقع زراعة نخيل الغير إستراتيجية التنمية الزراعية في ظل المت، عزاوي عمر - 

 .2005 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، أطروحة دكتوراه  يف العلوم االقتصادية،

، - فرع اقتصاد-، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصاديةالزراعة الجزائرية بين االكتفاء والتبعيةفوزية غريب،  - 

 .2007/2008كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة، 

، مذكرة واقع وأبعاد التنمية الفالحية في الوطن العربي ودورها في تحقيق األمن الغذائيخمتار نواصري،  - 

 . 2003/ 2002ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، سنة 

 مذكرةآثار سياسات التحرير التجاري على األمن الغذائي المستدام لدول المغرب العربي، مرمي عرييب،  - 

 والعلوم التجارية االقتصادية العلوم كلية الدكتوراه، مدرسة املاجستري، شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة

 .2012/2013، -سطيف – عباس فرحات جامعة التسيري، وعلوم

، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف قانون المفوض والتجربة الجزائرية في مجال المياهالتسيير مصطفى بودراف، - 

 .2012- 2011، 1املؤسسات،كلية احلقوق، جامعة اجلزائر
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  :الملتقيات

تجارب بعض الدول : إدارة الطلب على المياه كمدخل لتحقيق التنمية المستدامةأمحد يت، نصر رحال،  - 

أفريل  08-07، الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، يف إطار امللتقى العربية

 .، جامعة فرحات عباس2008

يف إطار دور المخطط الوطني للتنمية الفالحية في دعم التنمية المحلية، أمحد مداين، عبد القادر مطاي،  - 

- 14برج بوعريريج،  :وآفاق، املركز اجلامعي واقع :امللتقى الوطين األول حول التنمية احمللية يف اجلزائر

15/04/2008. 

 المتغيرات أهم ضوء في المصرية الزراعية والتنمية الغذائي األمنعمارة،  إبراهيم عزة عباس، آمال أشرف - 

، ورقة حبثية مقدمة يف مؤمتر حنو وضع سياسات جديدة للنهوض بالقطاع الزراعي يف مصر، المعاصرة

 .2009أكتوبر04

، الزراعة الجزائرية بين شح الموارد المائية وتحديات األمن الغذائيخري الدين معطى اهللا، سفيان مقراين،  - 

مداخلة يف إطار امللتقى الوطين األول حول حوكمة املياه يف اجلزائر كمدخل لتحقيق األمن املائي، معهد العلوم 

 .2013ماي 28−27لة، يومي االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي مبي

دراسة حالة الدول : استخدام الموارد المائية في القطاع الزراعيكفاءة  ساعد بن فرحات، وداد عباس، - 

مداخلة يف إطار امللتقى الوطين األول حول حوكمة املياه يف اجلزائر كمدخل لتحقيق األمن املائي، معهد ،العربية

 .2013ماي 28−27التسيري، املركز اجلامعي مبيلة، يومي العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

حبث مقدم يف إطار ، سياسة التجديد الفالحي كإستراتيجية لكسب رهان األمن الغذائيسفيان عمراين،  -

امللتقى الدويل التاسع حول استدامة األمن الغذائي يف ضوء املتغريات والتحديات االقتصادية الدولية، جامعة 

 .2014نوفمرب  24-23، - الشلف – حسيبة بن بوعلي
، مداخلة مقدمة -دراسة حالة الجزائر-أثر السياسات الزراعية على تحقيق األمن الغذائيعيسى بن ناصر،  - 

التحديات املستقبلية يف ظل تقلبات - إىل امللتقى الدويل السادس حول إشكالية األمن الغذائي بالعامل العريب

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سكيكدة، يومي -الغذائيةاألسعار العاملية للمواد 

 .2011نوفمرب15/16

 - 2005للعقدين  المستدامة العربية الزراعية التنمية التوجهات الرئيسية إستراتيجيةمحزة غريب، حممد براق و  - 

 منو  :الثانية احلكومات، الطبعة و للمنظمات املتميز األداء حول الثاين الدويل امللتقى مداخالت جممع، 2025
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 و 22 يومي ورقلة جبامعة املنعقد البيئي، األداء حتديات و املايل األداء حتقيق بني االقتصاديات و املؤسسات

 .2011نوفمرب 23

 حدة من والتقليل المستدامة الريفية التنمية تحقيق في الزراعي القطاع دورحممد راتول، حممد مداحي،  - 

، حبث مقدم اىل امللتقى الدويل الثالث حول "الجزائر حالة إلى اإلشارة مع العربية الدول حالة"البطالة

اسرتاتيجيات احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 

 .2011نوفمرب15/16جامعة املسيلة، يومي 

، امللتقى السياق الدولي إلشكالية االستدامة والشروط األساسية للتنمية المستدامةيسى، حممد عبد الشفيع ع - 

 .2008أفريل  08- 07سطيف،  الدويل،

دور الزراعة في التنمية االقتصادية والتوجهات الرئيسية إلستراتيجية التنمية الزراعية حممد مراس،  - 

الدراسي حول واقع ومؤشرات القطاع الفالحي يف اجلزائر،  ، حبث مقدم يف اليوم -مدخل مفاهيمي-المستدامة

  .2013أفريل  25، يوم 1كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف

 -2005للعقدين  المستدامة العربية الزراعية التنمية إستراتيجية التوجهات الرئيسيةمحزة غريب،حممد براق و  - 

 منو  :الثانية الطبعة، احلكومات و للمنظمات املتميز األداء حول الثاين الدويل امللتقى مداخالت جممع، 2025

 23 و 22 يومي ورقلة جبامعة املنعقد البيئي، األداء حتديات و املايل األداء حتقيق بني االقتصاديات و املؤسسات

  .2011 نوفمرب

  :المجالت والتقارير

 املصرية الة ،المصري الغذائي األمن و الرئيسية الحبوب لمحاصيل الخارجية التجارة خمتار، قدري أمحد - 

 . 2000 سبتمرب الثاين، العدد الد العاشر، الزراعي، لالقتصاد

، جملة الباحث، كلية العلوم دور القطاع الفالحي في تحقيق األمن الغذائي في الوطن العربيالطاهر مربوكي،  - 

 .2007، 05التسيري، جامعة ورقلة، العدداالقتصادية والتجارية وعلوم 

 للدراسات ، مركز اإلماراتالموارد فی العالم العربی آفاق واحتماالت المستقبلدون، يرت ليبيرت روجرز، ب - 

 . 1997 أبو ظيب، جية،ياإلسرتات والبحوث

  .1991سبتمرب , 84العدد , السنة السابعة, ، جملة الوحدةاألمن الغذائي العربيحسان الشوبكي،  - 

 .2003، املركز الوطين للسياسات الزراعية، دمشق، االقتصاد البيئي والتنمية المستدامةدوناتو رومانو،  - 

، واقع األمن الغذائي العربي وتغيراته المحتملة في ضوء المتغيرات االقتصادية الدوليةرانية ثابت الدرويب،  - 

 .  2008، العدد األول، 24جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، الد 
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 .514، ص 102العدد / ، جملة كلية اآلدابنحو رفع كفاءة استخدام مياه الريرفاه مهىن حممد،  - 

، جملة حبوث السياسات الزراعية وأثرها في األمن الغذائي في بعض البلدان العربيةرقية خلف محد اجلبوري،  - 

  .2012، 58- 57ت، العدداناقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريو 

أوت  20جامعة , أحباث اقتصادية وإدارية العدد اخلامس, الزراعة والمنتجات المعدلة وراثيا. البيئة, زينة قمري - 

 .2009جوان, سكيكدة 1955

 التكنولوجية، العلوم جملة ،العامة والصحة البيئة على والحفاظ الصحي الصرف مياه معالجة الشمربي، سعود - 

 .2005 نوفمرب ، 130 العدد الكويت،

 ، العربي والوطن الكويت في للمياه االستراتيجي والتخزين المائي األمن اجلواد، عبد وحممود هيمإبرا صادق - 

 .2000 نوفمرب،الكويت،  ، 51 العدد والتكنولوجيا، العلوم جملة

 2010، الباحث ، جملةالجزائر في الغذائية الفجوة وتقدير نمذجة محاولة أمحد، عامر عامر - 

، جملة )2008/2009(زيادة االنتاجية والمساحات المزروعة بالحبوب في الجزائر موسم عبد ايد لول،  - 

      .2009، ديسمرب02- 01الزراعة والتنمية يف الوطن العريب، املنظمة العربية للتنمية الزراعية، العددان

 لالقتصاد املصرية اجلمعية الزراعيني، لالقتصاديني العاشر املؤمتر ،العربي الغذائي األمن قناوي، ملوك عزت - 

 .2002 سبتمرب 25 -26القاهرة، الزراعي،

، جملة عامل الفكرـ الد الثامن عشرـ العدد األمن الغذائي والصناعات في الوطن العربيفالح سعيد جرب،  - 

 .1987الثاين، سبتمرب

، 31، جملة العلوم اإلنسانية، العدد بالجزائر الغذائي األمن وإشكالية المستدامة الزراعية التنميةفوزية غريب،  - 

 .2009جوان

، جملة 2009-2001التنمية المستدامة في الجزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقتصاديكرمي زرمان،  - 

السابع، جوان أحباث اقتصادية وإدارية، كلية العلوم التجارية واالقتصادية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، العدد 

2010. 

، جملة حبوث -خسائر الواقع وحلول المستقبل-األمن الغذائي العربي واألزمة الغذائيةحممد مسري مصطفى،  - 

 .2010، 52اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، العدد

 عدد الزراعي، االستثمار جملة ،أثاره من التقليل وإمكانية الزراعة على وأثره المناخي التغير دويري، حممود - 

2008. 
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، العدداألول ، 23، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،الداألمن المائي العربي حممود زنبوعة، -

2007. 
 .2008 عدد الزراعي، االستثمار جملة الغذائي، األمن على واألثر الحيوي والوقود الطاقة حداد، نصري - 

 كلية السابع، العدد والقانون، السياسة دفاتر ،الجزائر في الموارد المائية إدارة إستراتيجية حاروش، الدين نور - 

 .2012اجلزائر،  جامعة واإلعالم السياسية العلوم

 أفريل ، 28 العدد الكويت، والتكنولوجيا، العلوم جملة ،العكسي بالتناضخ التحلية تكنولوجيات ايد، عبد حيي - 

1998. 

محاولة تقييم أداء التمويل الخارجي لالقتصاد الجزائري خالل ميينة كواحلة، خري الدين معطى اهللا،  - 

، 06، حولويات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة قاملة، العدد)2008-1990(الفترة

 . 2011جوان

، ماهو أبعد من النذرة، 2006للعام تقرير التنمية البشرية ، (UNDP)  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - 

 ).2006األمم املتحدة، نيويورك،( ، القوة والفقر وأزمة المياه العالمية

التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي جامعة الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية الزراعية،  - 

 .2008 ،2007عام

 . 2005، أفريل مادة معلوماتية عن األمن الغذائيلومات، اجلمهورية اليمنية، املركز الوطين للمع - 

 الغذائي، األمن حول برملاين يوم ،الغذائي األمن لتحقيق وطنية إستراتيجية نحو باجلزائر، السودان سفري - 

 .2010الوطين،  الشعيب الس منشورات

 2009 التقرير االقتصادي العربي الموّحد،صندوق النقد العريب،  - 

 . 2010 التقرير االقتصادي العربي الموّحد،صندوق النقد العريب،  - 

 .2011 التقرير االقتصادي العربي الموّحد،صندوق النقد العريب،  - 

 .2013 التقرير االقتصادي العربي الموّحد،صندوق النقد العريب،  - 

 تحليل، أفريقيا شمال في الغذائي ، األمنأفريقيا، املغرب مشال مكتب - ألفريقيا االقتصادية املتحدة األمم جلنة - 

 . 2012 األوىل، الطبعةالزراعية،  األسواق استقرار لعدم الدول واستجابات الحالة

 سوريا، الزراعي، واإلصالح الزراعة وزارة ،سورية في والزراعة الغذاء واقع الزراعية، للسياسات الوطين املركز - 

2007 
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 2001 سنة ، روما ،للفاو السنوي التقرير املتحدة، لألمم والزراعة األغذية منظمة - 

 .2011 روما،الحفظ والتوسع، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، - 

 .الماء من أجل الغذاء، من أجل الحياةمنظمة األمم املتحدة،  - 

 .22، العدد2010أوضاع األمن الغذائي العربياملنظمة العربية للتنمية الزراعية،  - 

 .2010 اخلرطوم، ،المناخية والتقلبات المناخ تأثير الزراعية، للتنمية العربية املنظمة - 

 .2002، "دراسة سبل تطير الري السطحي و الصرف في الدول العربية"،املنظمة العربية للتنمية الزراعية - 

 . 2012، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية،  -

منشور وزاري مشترك يتعلق بالتدابير التسهيلية لتقديم رخص وزارة الفالحة والتنمية الريفية، وزارة املوارد املائية،  - 

 .، نشرية خاّصة، اجلزائرحجز المياه الجوفية

  :مد والمراسالجرائ

 .1429شعبان  8: املوافق لـ 2008أوت  10، اجلزائر، 46العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  -
، الصادر يف 1985أكتوبر  29، املوافق 1406صفر  15املؤرخ يف  267-85المرسوم التنفيدي رقم  -

 .1985املؤرخة يف أكتوبر  45اجلريدة الرمسية عدد 

، الصادر يف 1996جانفي  15، املوافق 1416شعبان  24املؤرخ يف  43-96المرسوم التنفيدي رقم  -

 .1996أكتوبر  17خة يفاملؤر  4اجلريدة الرمسية عدد 

، الصادر يف 2005جانفي  09، املوافق 1425ذي القعدة  28املؤرخ يف  14- 05المرسوم التنفيدي رقم - 

  2005جانفي  12املؤرخة يف  5اجلريدة الرمسية عدد 
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  :الملخص  

حاولنا من خالل حبثنا هذا تسليط الضوء على العالقة املوجودة بني التنمية الزراعية واألمن الغذائي           

  . والكفاءة االستخدامية للموارد املائية يف اجلزائر

ضمن األمن الغذائي حيتل أولوية كربى أصبح  وهلذا، للضغط على سيادة الدول سالحاالغذاء  يعد        

حيث أنه ال ميكن حتقيق األمن الغذائي دون اعتماد إسرتاتيجية تنمية زراعية تعتمد على . اسرتاتيجيات الدول

  .احلفاظ والتسيري املستدام للموارد املائية

من خالل هذا البحث بعض الفرضيات، حيث أن األمن الغذائي باجلزائر مرتبط بقوة  أثبتناوقد          

اليت استخدام املوارد املائية وحتسني كفاءة وزيادة اإلنتاج النبايت حمليا، وهذا يبقى مرهونا برتشيد بالتكثيف الزراعي 

يعد ضعف كفاءة االستخدام و . تعترب مبثابة العامل احملدد للتنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي على حد السواء

خاصة ، للمياه يف خمتلف جماالت االستخدام اكبري ياه يف اجلزائر حيث أن هناك هدرا  من أهم أسباب تفاقم أزمة امل

     .يف اال الزراعي

  .املوارد املائية، الكفاءة االستخدامية، األمن الغذائي، التنمية الزراعية املستدامة، اجلزائر: الكلمات المفتاحية

Résumé:  

       La présente recherche teste de mettre en exergue la relation entre le 

développement agricole, la sécurité alimentaire et la gestion durable et efficience des 

ressources en eau en Algérie. 

     Considérée comme une arme économique et outil de pression à l’échelle 

internationale, la sécurité alimentaire est devenue la priorité dans les stratégies des 

pays. La sécurité alimentaire ne peut avoir de sens sans une stratégie de 

développement agricole devant faire de son cheval de batail la valorisation et la 

gestion durable de ressources en eau. 

        Notre recherche a permis de confirmer certaines  hypothèses, notamment, que la 

sécurité alimentaire en Algérie dépend fortement de l’intensification agricole, celle-ci 

reste tributaire d’un facteur limitant à savoir l’utilisation rationnelle  des ressource en 

eau. La faiblesse de l’efficience d’utilisation d’eau est l’une des raisons de 

l’aggravation de la crise d’eau en Algérie en tous les domaines surtout en agriculture.         

Les mots clés : les ressources hydriques, l’efficience d’utilisation, la sécurité 

alimentaire, le développement agricole durable,  l’Algérie. 


