
يمقراطي ـةّالش عبي ـةالجمهوريّـ  ّةّالجزائريـ ةّالد 

ّوزارةّالت عليمّالعاليّوالبحثّالعلميّ 
ّ-1-جـامعةّفرحـاتّعب اسّسطيف

ّكل يـ ةّالعلـومّاالقتصاديـ ةّوالت جاري ةّوعلومّالت سيير
ّوعلومّالتسييرّاالقتصاديةأطروحةّمقدمةّلنيلّشهادةّدكتوراهّعلومّفيّالعلومّ

ّ:تحتّعنوان
ّ

الغذائيّواستراتيجيةّتحقيقّاألمنّالغذائيّمشكلّالعجزّ
ّالمستدامّفيّالجزائر

ّ:تحتّإشرافّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمنّإعدادّالطالب:

ّصالحّّصالحيّأ.دّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبنّعيسىّكمالّالدينّّّ

ّلجنـــةّالمناقشــة
ّالصفةّالجامعةّالرتبةّالعلميةّاالسمّواللقب
ّرئيساّ-1-جامعةّسطيفّّأستاذّبودرامةّمصطفى
ّمشرفاّومقرراّ-1-جامعةّسطيفّّأستاذّصالحيّصالح
ّعضواّمناقشاّجامعةّتلمسانّأستاذّبغدادّشعيب

ّعضواّمناقشاّ-2-جامعةّقسنطينةّّأستاذّبنّناصرّعيسى
ّعضواّمناقشاّجامعةّبرجّبوعريريجّأستاذّمحاضرّقسمّأّشوتريّآمال
ّعضواّمناقشاّ-1-جامعةّسطيفّّأستاذّمحاضرّقسمّأّلطرشّذهبية
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 الملخص:

يهدف ىذا البحث إىل تشخيص واقع األمن الغذائي يف اجلزائر من خالل دراسة ابعاده من حيث التوافر، 
امكانية احلصول على الغذاء، االستخدام واالستقرار. كما مت حتليل قطاع انتاج الغذاء مبختلف مكوناتو، 

ذلك االطالع على  وتطلب حتليل اجلزائري.خاصة ادلنتجات الزراعية ذات األمهية اخلاصة يف حياة الفرد 
مكونات دالة االنتاج الزراعي وابراز أىم ادلتغريات اليت تؤثر فيها وقياس تأثرياهتا، كما مت تقدير الفجوة الغذائية 

. ومت استعراض خمتلف االسرتاتيجيات الناجحة على ادلستوى الدويل يف 7152-5891يف اجلزائر خالل الفرتة 
ة االنتاج الزراعي والغذائي. وقد أظهرت النتائج أن الزراعة اجلزائرية ال تعتمد كثريا على مدخالت حتقيق استدام

االمسدة نظرا لعدة اعتبارات مادية لدى ادلزارعني، بينما تشكل ادلساحات ادلزروعة ومدخالت ادلكننة والعمالة 
. وكنتيجة تبني أن األمن الغذائي يعتمد بصفة  يالزراعية عوامل ذات امهية حامسة يف تطور الناتج الزراعي اجلزائر 

 كبرية على الواردات وال يتمتع باستدامتو.

 ، تغري ادلناخ، ادارة ادلياه.الكلمات ادلفتاحية: دالة االنتاج الزراعي، الفجوة الغذائية، األمن الغذائي

Abstract : 

The research aims to analyze food security in Algeria. And study its dimensions 

(availability, access, use, stability). The food production sector was analyzed in its 

various components, especially agricultural products of particular importance in 

the life of the Algerian individual. The components of the agricultural production 

function were analyzed and the food gap was measured during the period 1985-

2017. Various successful strategies at the international level were reviewed in 

achieving sustainable agricultural and food production. The experimental results 

showed that Algerian agriculture does not rely heavily on fertilizer inputs. 

While cultivated areas, mechanization inputs and agricultural employment are 

crucial factors in the development of Algerian agricultural output. As a result, food 

security has been largely dependent on imports and is not sustainable. 

Keywords: agricultural production function, food gap, food security, climate 

change, water management. 
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 تمهيد
مسألة الفقر واجلوع، وسبل معاجلتها، تشغل اهتمام املفكرين الكالسيكيني و احملدثني من أجل تقليل ان 

، اثارها الضارة على أفراد اجملتمع. ويف ظل الضغوط اليت يفرضها تزايد السكان ومنوهم، حسب نظرية مالتوس
وما تتضمنه النظريات الدميغرافية احلديثة، ويف ظل عدم كفاءة السياسات االقتصادية واليت كانت من خمرجاهتا 
حدوث تفاوت كبري يف اعادة توزيع املداخيل، كان املسبب الرئيسي يف اختالل توازن املعادلة ) السكانية 

يف عدة مناطق واسعة من العامل. وقد لعبت  الغذائية(، مما سبب ارتفاع معدل الفقر واستفحال مظاهر اجلوع
احلراري، واختالل توازن البيئة مما سبب ندرة املوارد وكان له عالقة  باالحتباسالظواهر املناخية ايضا، واملتعلقة 

 باحنسار املعروض من الغذاء يف عدة مناطق من العامل.
اقتصادية، فمنها من  رؤىلغذاء حديثا عدة لقد عرفت مناذج التنمية االقتصادية الزراعية، وبرامج انتاج ا

اعتمد على النظرية االقتصادية الكالسيكية واقتصاد السوق يف النشاط االقتصادي، بينما هناك من اعتمد 
النهج املركزي يف توزيع املوارد وفقا للتخطيط املسبق من اجل توزيع عناصر االنتاج، والنمط االخري هو الذي 

اية االعتماد على املخططات التنموية االقتصادية بعد االستقالل. حيث مت اطالق منوذج ساد يف اجلزائر منذ بد
دوبرنيس للصناعات املصنعة ، وسياسة الثورة الزراعية والتسيري االشرتاكي للمستثمرات الفالحية. فبالرغم من 

رة االنتاج الصناعي النجاحات اليت مت تسجيلها يف تلك احلقبة )صناعيا وزراعيا( مما انعكس ذلك يف وف
والفالحي، اال أن جمموعة من االسباب من بينها سوء التسيري وتشوه االسواق )سعريا(، وطبيعة االقتصاد 
الريعي املعتمد على احملروقات  املعرض ملرض العلة اهلولندية )انتعاش قطاع النفط وتراجع باقي القطاعات 

، حيث 5891/98مات اهليكلية، وأوهلا كان يف املنتجة(. كلها عوامل جعلت االقتصاد عرضة للصد
اخنفضت اسعار احملروقات اىل ادىن مستوياهتا مما انعكس على تقلص دعم الدولة للقطاعات املنتجة ) اليت كان 
تعتمد على اخلزينة العمومية يف استثماراهتا وتغطية ديوهنا ومتويلها( وهذا ادى اىل احنالل القاعدة الصناعية 

لثورة الزراعية. وكلها عوامل سببت يف تراجع االنتاج الغذائي يف اجلزائر يف ظل غياب اسرتاتيجية والتخلي عن ا
 زراعية ذات اهداف واضحة تضمن استدامة االنتاج الغذائي.

ومع دخول مرحلة التسعينيات، اليت تزامنت مع االزمة اهليكلية اليت ضربت االقتصاد اجلزائري، وتطبيق 
عديل اهليكلي املقرتحة من قبل صندوق النقد الدويل، اضافة اىل املديونية اخلارجية اليت برامج االصالح والت

عانت منها اجلزائر اجتاه نادي باريس ونادي لندن، جعل الدولة تتخلى عن الدعم ملختلف القطاعات ومنها 
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لتوازنات الفالحي بسبب السياسة االنكماشية اليت هدفت اىل كبح الطلب الكلي من اجل استعادة ا
االقتصادية الكلية. ومع احنسار مداخيل احملروقات اليت كانت يف ادىن مستوياهتا )اغلب املداخيل كانت تسدد 
خلدمة املديونية(، ارتفع مستوى الفقر يف اجلزائر، مما كرس حالة انعدام االمن الغذائي لطبقة واسعة من اجملتمع 

 بري وقلة امدادات الغذاء ) املنتج حمليا و املستورد(.اجلزائري بسبب تراجع القدرة الشرائية بشكل ك
(، انتعاشا ملحوظا يف اسعار احملروقات مما ادى اىل حتسن 0222من سنة  ابتداءعرفت االلفية اجلديدة )

اوضاع اخلزينة العمومية وهذا ما مسح للسلطات بتخصيص اغلفة مالية على شكل دعم تنموي للقطاع 
. وكان ذلك سببا يف زيادة العرض احمللي  من PNDARالوطين للدعم الفالحي  الفالحي على غرار املخطط

الغذاء خاصة قطاع الدواجن واللحوم واخلضر والفواكه. لكن مع حدوث االزمة املالية واالقتصادية العاملية بداية 
ة للفرد اجلزائري باعتبار ، عرفت االسعار العاملية للغذاء ارتفاعا كبريا، مما أثر على القدرة الشرائي0222من سنة 

أن اغلب السكان ينفقون نسبة كبرية من مداخيلهم على الغذاء والسكن، وهذا بدوره أثر على كمية ونوعية 
الراتب الغذائي الذي يتحصل عليه الفرد اجلزائري. وباستثناء الدعم القبلي الفالحي الذي حتصل عليه املزارعون 

طبق اجلزائر مؤخرا أي اسرتاتيجية واضحة االهداف والوسائل من اجل اجلزائريون ومسح الديون سابقا مل ت
 حتقيق استدامة االمن الغذائي.

فبالرغم من توفر اجلزائر على موارد طبيعية )اراضي خصبة، مياه جوفية معتربة(، ومالية )كلما ترتفع اسعار 
تربة من الطاقات الشابة، مهندسني احملروقات تنتعش اخلزينة العمومية بالعملة الصعبة(، وبشرية )عمالة مع

(، اال أن NPKزراعيني، بياطرة(، وموارد تقنية )انتاج معترب من العتاد الفالحي حمليا، انتاج األمسدة الثالثية 
الفجوة الغذائية اليت تنعكس يف فاتورة الواردات من الغذاء )خاصة احلبوب ومسحوق احلليب اجلاف والبذور 

تفعة ومل تسجل تقلصا معتربا منذ سنوات عديدة. وبالتايل هذا يقودنا اىل طرح عدة الزيتية( ال تزال جد مر 
تساؤالت حول مدى توفر شروط االمن الغذائي يف اجلزائر من خالل البيئة االنتاجية للغذاء ودرجة استجابة 

كل مباشر يف دالة جهاز عرض الغذاء للطلب احمللي املتزايد عليه، كما جيعلنا نتساءل عن العوامل املؤثرة بش
االنتاج الفالحي من أجل حتديد اخللل وحماولة اقرتاح بدائل جتعل اجلزائر قادرة على مواجهة التحديات املناخية 

باعتباره ضرورة واملادية )اسعار احملروقات( والبشرية )النمو الدميغرايف( من اجل ضمان استدامة االمن الغذائي 
 .اسرتاتيجية قومية
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 البحثاشكالية  .1
 خالل املنطلق السابق، فإن اشكالية حبثنا تتمحور حول السؤال الرئيسي التايل: من

وكيف تساهم استراتيجية ما هو التشخيص الموضوعي لمشكلة العجز الغذائي في الجزائر،  -
 تحقيق االمن الغذائي في التخفيف منها؟

 سئلة الفرعية التالية:وملعاجلة هذه االشكالية الرئيسية، يتطلب األمر االجابة على األ
 ما هو واقع االمن الغذائي اجلزائري، وكيف ميكن قياس ابعاده وحمددات استدامته؟ -
كيف ميكن تقدير معامل دالة االنتاج الزراعي يف اجلزائر رياضيا وقياسيا اعتمادا على اسقاطات النظرية  -

 االقتصادية؟
 الدراسة على القيمة املضافة الزراعية يف اجلزائر؟ما هي درجات تأثري املتغريات املستقلة املعتمدة يف  -
كيف كانت أهم االستجابات املتعلقة بالسياسات االقتصادية يف مواجهة األزمات الغذائية يف خمتلف  -

 البلدان النامية اليت حقق جناحا يف هذا اجملال؟
 الغذائي؟ما هي أهم االسرتاتيجيات الزراعية يف ظل تغري املناخ لتحقيق استدامة األمن  -
 فرضيات البحث .2

يتطلب حتليل االشكالية حمل الدراسة اختيار جمموعة من الفرضيات اليت تعترب كإجابة مبدئية على خمتلف 
 التساؤالت الفرعية املطروحة:

 ؛تساهم اسرتاتيجية حتقيق األمن الغذائي يف التخفيف من مشكلة العجز الغذائي -
النتاج احمللي بتكريس التهديدات احملتملة لألمن الغذائي يرتبط االقتصاد الريعي املتزامن مع عجز ا -

 واستدامته يف اجلزائر على املدى الطويل؛
تتم مواجهة االزمات الغذائية و االرتفاع احلاد يف اسعار املواد الغذائية عن طريق احلفاظ على اهداف  -

ر املواد الغذائية الرئيسية االمن الغذائي على املدى الطويل )دعم مدخالت االنتاج الزراعي، دعم اسعا
 حمليا(؛

 ؛ميكن مواجهة حتديات تغري املناخ عن طريق تكييف املزارع للتعامل مع تقلبات املناخ -
 يتم حتقيق استدامة االنتاج الغذائي عن طريق تطبيق تقنيات االدارة املستدامة للمياه؛ -
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العمالة الزراعية، املكننة التكنلوجية، تتأثر دالة االنتاج الزراعي يف اجلزائر ب املساحات املزروعة،  -
 مدخالت االمسدة.

 اهداف البحث .3
 يهدف البحث إىل:

افضل البدائل االسرتاتيجية الستغالل املوارد الطبيعية واملالية والبشرية من أجل ضمان استدامة  تبيان -
 االنتاج الغذائي، الذي بدوره يضمن توفر االمن الغذائي اجلزائري على املدى الطويل؛

 التهديدات املناخية اليت تؤثر على الزراعة اجلزائرية؛ مبختلف التعريف -
 تشخيص مشكلة الغذاء يف اجلزائر من خالل حتليل أبعاد وحمددات االمن الغذائي؛ -
 ؛االستفادة منها  األمن الغذائياملتعلقة بالتجارب الدولية الرائدة  عرض -
على دالة االنتاج الزراعي يف اجلزائر من اجل قياس اجراء اسقاطات نظرية اقتصادية ورياضية وقياسية  -

تأثري عوامل االنتاج الزراعي على دالة االنتاج الزراعي، وذلك ما يساعد يف رسم اسرتاتيجية زراعية 
 تضمن استدامة االنتاج الغذائي يف اجلزائر.

 أهمية البحث .4
 تنبع أمهية هذا البحث من:

 قطاع اسرتاتيجي يف كل دول العامل، والذي على أساسه ترسم أمهية دراسة القطاع الزراعي، الذي يعترب -
 معظم السياسات الغذائية للدولة؛

األمهية اخلاصة لألمن الغذائي، والذي يعترب ركيزة أساسية يف بناء االمن السياسي واالجتماعي، وال  -
 ميكن التحدث عن استقاللية البلد دون حتقيقه؛

دى فعالية اسرتاتيجيات انتاج الغذاء، وإدارة املياه، ومواجهة تغري أمهية وضرورة اجراء حتليل تقييمي مل -
 املناخ على املستوى اجلزئي والكلي.

 منهج البحث .5
اعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي، اضافة اىل استخدام املنهج الكمي الذي يستند اىل مفاهيم النظرية 

الناتج الزراعي باعتبارها احملدد الرئيسي لتوافر الغذاء االقتصادية لقياس أثر املتغريات املستقلة على دالة 
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واستدامته على املدى الطويل بغض النظر عن الواردات اليت يعد املراهنة عليها مغامرة ب االمن الغذائي 
 القومي.
 حدود البحث .6

البحث على دراسة امليزان السلعي الغذائي يف اجلزائر ) السلع األساسية (، إضافة إىل قياس أبعاد  يركز    
وسيتم منذجة دالة الناتج الزراعي اعتمادا األمن الغذائي اجلزائري حسب مؤشرات منظمة األغذية والزراعة. 
الت األمسدة، العمالة الزراعية، واملساحات على املتغريات املفسرة املتمثلة يف املكننة التكنلوجية الزراعية، مدخ

، وكذلك تقدير دالة الفجوة الغذائية خالل نفس 0252-5891املزروعة وذلك خالل الفرتة املمتدة من 
 الفرتة والتنبؤ مبسارها لعشر سنوات مستقبلية.

 دوافع اختيار الموضوع .7
 يف النقاط التالية: إن دوافع واسباب اختيار هذا املوضوع تكمن يف عدة جوانب، نربزها

كون موضوع االمن الغذائي واسرتاتيجيات حتقيقه بشكل امثل، لتحقيق متطلبات الرفاه االجتماعي  -
للفرد اجلزائري، واستشراف مستقبل قطاع انتاج الغذاء واستدامته، اضحى من أهم املواضيع اليت جيب 

ر احملروقات واحتمالية نفاذ هذا دراستها، خاصة يف ظل رهانات سوق الغذاء العاملي، وتذبذب اسعا
 املورد، ما جيعل التحدي قائما على القطاعات االنتاجية وأمهها الزراعة؛

دراسة التجارب الرائدة يف حتقيق استدامة األمن الغذائي التعلم منها حمالة اقرتاح البديل يف حالة  -
 اجلزائر؛

، نظرا لكوهنا رائدة يف جمال حتقيق استدامة مت اختيار حتليل اسرتاتيجيات دول خمتارة من العامل النامي -
انتاج الغذاء وحتقيق اكتفائها الذايت، واعتبارها من أهم الدول املنتجة واملصدرة للغذاء يف العامل، وهلا 
خربة طويلة يف هذا اجملال وهذا ما سيساعدنا على تقدميها كحلول للفاعلني يف صناعة السياسات 

 ئي القومي؛الزراعية وسياسة االمن الغذا
اسرتاتيجيات التعامل مع تغري املناخ، وإدارة املياه والتكيف على مستوى املزرعة وعلى ضرورة دراسة  -

املستوى الكلي، وهذا ما يعطي بدائل ومقرتحات اسرتاتيجية لتفعيل اليات االستغالل االمثل واملستدام 
 للثروة املائية واالرضية.

 



 ةمقدم

 و
 

 
 الدراسات السابقة .8

فيما خيص الدراسات السابقة املتعلقة هبذا املوضوع، فبعد البحث تبني أنه ال يوجد دراسات مطابقة أو  
مشاهبة له بشكل كبري، او تناولته بشكل تفصيلي، ولكن ميكن ذكر الدراسات التالية إلرتباطها مبوضوع 

 البحث سواءا بشكل مباشر أو غري مباشر:
 الدراسة األولى

دراسة األستاذ بن ناصر عيسى، بعنوان مشكلة الغذاء يف اجلزائر، اطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، 
حيث قام الباحث يف هذه الدراسة بتحليل طبيعة املشكلة الغذائية يف اجلزائر ابراز جامعة منتوري قسنطينة. 

 أمهها: اسباهبا البحث عن طرق معاجلتها، قد توصل اىل جمموعة من النتائج
اتصف االنتاج الزراعي يف اجلزائر بصفة عامة، وحماصيل البقول واحلبوب بالثبات والتذبذب من سنة  -

ألخرى بفعل عدة أسباب من أمهها: شح األمطار املتساقطة تذبذهبا، عدم وضوح استقرار نظام 
 .امللكية الزراعية، ضعف االعتمادات املالية املخصصة للقطاع الزراعي

 الذين يعانون من نقص الغذاء سوء التغذية. نسبة عدد السكان الفقراءارتفاع  -
لتفادي خماطر املشكلة الغذائية جيب اعادة االعتبار للقطاع الزراعي ضمن السياسة االقتصادية، ومنح  -

 االولوية لتكثيف وحتسني املنتجات الزراعية األساسية، وبذل جهود معتربة يف جمال ادارة املياه.
ن حدة الفجوة التغذوية جيب مساعدة احملرومني وذوي الدخل املنخفض على رفع مستوى للتقليص م -

استهالكهم من املواد الغذائية، وتكوين خمزون طوارئ اسرتاتيجي من املواد الغذائية األساسية يغطي 
 احتياجات ستة اشهر على االقل لتفادي التقلبات احلادة والطارئة يف السوق العاملية.

 لثانيةالدراسة ا
دراسة الباحثة رقية خلف محد اجلبوري، بعنوان السياسات الزراعية وأثرها يف االمن الغذائي يف بعض البلدان 

 .0250العربية. أطروحة دكتوراه يف اإلقتصاد الزراعي، منشورة عن مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت لبنان 
ات االقتصادية الزراعية للبلدان املتقدمة ومتضمناهتا حيث قامت الباحثة يف هذه الدراسة بتحليل السياس   

ملا هلا من اثار ملموسة يف اقتصادات البلدان العربية، خاصة البلدان اليت تعاين عجز غذائي. وقد ركزت على 
لية احملاصيل الرئيسية مثل احلبوب، وقامت الباحثة بدراسة االثار اليت اوجدهتا املتغريات االقتصادية احمللية والدو 
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واليت اخلت بالعالقة الغذائية السكانية، وبالتايل ركزت على معرفة اثر السياسات االقتصادية الزراعية يف ختفيض 
العجز النسيب يف الغذاء. وقد خلصت الدراسة اىل جمموعة من النتائج من بينها: عجز االنتاج الزراعي عن 

ذائية كنتيجة لذلك مما يضغط على استنزاف العملة مواكبة الزيادة السريعة يف السكان، ارتفاع الفجوة الغ
الصعبة املخصصة للواردات الغذائية، وقد يفاقم ذلك املديونية اخلارجية يف حالة عدم توفر النقد األجنيب 
لالسترياد، ارتفاع مؤشر خماطر االمن الغذائي بسبب اعتماد دول العينة على تأمني توافر الغذاء عن طريق 

االسعار بسبب السياسات االقتصادية مما جعلها تعيق عملية التوسع يف االنتاج بسبب قلة  االسترياد، تشوه
 احلوافز.

 الثةالدراسة الث
دراسة الباحثة فوزية غريب، بعنوان الزراعة اجلزائرية بني االكتفاء والتبعية، اطروحة دكتوراه دولة يف           

. حيث ركزت الدراسة على حتليل مدى قدرة 0229-0222قسنطينة،  العلوم االقتصادية، جامعة منتوري
الزراعة اجلزائرية على حتقيق االكتفاء الذايت، وقد خلصت الباحثة جملموعة من النتائج أمهها : أن القطاع الزراعي 

لي من غري مستقر ويعرف تذبذبا كبريا يف مستويات االنتاج الزراعي الغذائي حبيث يعجز عن تلبية الطلب احمل
يف املائة من احتياجاتنا الغذائية يتم تلبيتها عن طريق الواردات وهذا يدل على  21الغذاء كما أشارت اىل أن 

أن مشكلة األمن الغذائي تبقى قائمة ما دامت الزراعة اجلزائرية تعرف عجزا مزمنا يف تلبية احتياجات الطلب 
 احمللي.

 الرابعةالدراسة 
،  بعنةوان: التغةةريات املناخيةة املائيةةة يف منةاطق العةةامل املرويةةة  Shilpa Muliyil Asokanدراسةة الباحةةث  

Hydro-Climatic change in irrigated world regions  ،اطروحةةة دكتةةوراه يف العلةةوم الطبيعيةةة
، حيةث قةام الباحةث بدراسةة 0252، السويد، Stockholms Universityختصص جغرافيا طبيعية، جامعة 

شكالية املتمحورة حول فهم التغريات املناخية املائية يف أحواض األهنار يف العامل، باعتباره أمر ضروري وحتليل اال
لضةةةمان اسةةةتدامة األمةةةن الغةةةذائي علةةةى مسةةةتوى العةةةامل. وبةةةني الباحةةةث أن األحةةةواض االقليميةةةة املختلفةةةة تواجةةةه 

رجيةةة للحةةوض اهليةةدرولوجي، إىل جانةةب درجةةات متفاوتةةة مةةن التغةةري املنةةاخي املةةائي، اعتمةةادا علةةى الطبيعةةة اخلا
الظروف املناخية وممارسات استخدام االراضي واملياه ألغراض بشرية، على غرار الري الزراعي، وقد حللت هةذه 
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األطروحة التغريات املناخية الطويلة األجل يف منطقتني مرويتني رئيسيتني يف العامل: حوض هنر مهندي يف اهلند، 
الوسةةةطى. وطبقةةةت األطروحةةةة منوذجةةةا يةةةدرس ميةةةزان امليةةةاه علةةةى مسةةةتوى احلةةةوض، مقيةةةدا ومنطقةةةة ارال يف اسةةةيا 

بالبيانات املأخوذة على مستواه من أجل حتديد درجة التغريات املناخية املائية، ولتمييز العوامل احملركةة واملةؤثرة يف 
يةاه وإعةادة توزيعهةا للةري القرن املاضي ومسةتقبال. وقةد خلصةت الدراسةة إىل نتةائج مةن ضةمنها: أن اسةتخدام امل

داخل حةوض مةا باعتبةاره احةد العوامةل الرئيسةية لتغةريات تةوازن امليةاه ) كميةة املسةحوب وكميةة الةوارد املتجةدد(، 
والةةيت تةةؤثر أيضةةا علةةى درجةةة حةةرارة السةةطح يف املنطقةةة. وقةةد ركةةزت املقارنةةة بةةني املنةةاطق علةةى التغةةريات املناخيةةة 

احلرارة الكامنة على سطح األرض، وكذلك على التغةريات يف تةوافر املةوارد املائيةة املهمة للمياه والتبخر وتدفقات 
يف الطبيعة. وقد أشارت النتائج  إىل أن التغريات الناجتةة عةن الةري مةن حيةث التبخةر، وتةدفقات احلةرارة الكامنةة 

هلةةا تةةأثريات الةةري ومةةا يةةرتبط هبةةا مةةن تغةةريات يف درجةةات حةةرارة سةةطح األرض، قةةد تكةةون أكةةرب يف املنةةاطق الةةيت 
 نسبيا صغرية على توافر املياه مقارنة باملناطق ذات التأثريات الشديدة.

 الخامسةالدراسة 
، بعنةوان تكثيةف إدارة امليةاه الزراعيةة يف املنةاطق اإلسةتوائية يعةود إىل نةذرة  Yihum Dilieدراسةة للباحةث 

 املياه أو مصدر للمجارات؟ 
Intensifying Agricultural Water Management In The Topics A cause Of Water Shortage Or A 
Source Of Resilience ? 

 Stockholm University, Stockholmاطروحة دكتوراه ختصص نظم رصد األمن الغذائي، جامعة 
Resilience Center حيث قام الباحث بدراسة وحتليل االشكالية املتمحورة حول طرق 0252، السويد .

دام املستدام ملصادر املياه املوجهة لإلستخدام الزراعي، حيث شكلت الصدمات املناخية املتكررة االستخ
حتديات للزراعة البعلية يف افريقيا جنوب الصحراء الكربى، وتعترب ممارسات ادارة املياه بشكل مناسب من بني 

ه مبرونة من أجل حتقيق التكثيف احللول املناسبة هلذه التحديات، وبني الباحث دور مجع املياه واستخدام
الزراعي املستدام. وقد ركزت األطروحة على منطقة حوض أعايل النيل األزرق، ومت استخدام مناذج حماكات 
رياضية من أجل تقدير جريان املياه السطحية. كما قام الباحث بدراسة تأثري تغري املناخ يف حوض حبرية تانا 

، من أجل خلق نظام لدعم اختاذ القرار لتحديد املناطق SWATة الفرعي، ومت استخدام منوذج مصفوف
املالئمة لتجميع املياه وحتديد احلجم الالزم. وخلصت الدراسة إىل أن جتميع املياه ميكن أن يزيد االنتاجية 

. كما الزراعية، ويدعم النظم اإليكولوجية، ويبين مرونة اجيابية، وبالتايل يساهم يف التكثيف الزراعي املستدام



 ةمقدم

 ط
 

خلصت الدراسة إىل أن استخدام الري التكميلي املعتمد على احواض جتميع املياه إىل زيادة انتاج احملاصيل 
أضعاف، عالوة على ذلك، مت إنتاج كمية كبرية من احملاصيل النقدية باستخدام  22األساسية بنسبة تصل إىل 

جريان املياه وتقليل الرواسب من مستجمعات املياه،  الري املومسي اجلاف. وقد أدى جتميع املياه إىل تغيري نظام
 وبالتايل اجزمت الدراسة إىل أن جتميع املياه يلعب دورا مباشرا يف استدامة األمن الغذائي.

 سادسةالدراسة ال
ملةوارد الرتبةة، واسةتخدام األراضةي واإلنتةاج  ، بعنةوان التحليةل اإلقتصةاديAnders Ekbomدراسة الباحةث 

 Economic Analysis Of Soil Capital, Land Use And Agricultural الزراعةي يف كينيةا
Production In Kenya  اطروحةة دكتةوراه يف العلةوم االجتماعيةة، ختصةص إقتصةاد، جامعةةUniversity 

Of Gathenbury  ه الدراسةةة بتحليةةل اجلوانةةب االقتصةةادية . حيةةث قةةام الباحةةث يف هةةذ0222، السةةويد
والطبيعيةة إلدارة الرتبةة واإلنتةةاج الزراعةي يف سةياق البلةةدان الناميةة، وذلةةك مةن خةالل البحةةث النظةري والتجةةرييب، 
استنادا اىل بيانات من الدراسات امليدانية االستقصائية يف املرتفعات الوسطى يف كينيا على مةدار عةدة سةنوات. 

نطقي للرسالة هو احلاجة إىل زيادة فهمنا إلقتصاديات رأس املال يف الرتبة ) املوارد(، واستخدام وكان األساس امل
األراضةةي واإلنتةةاج الزراعةةي مةةن أجةةل تصةةميم سياسةةات تعةةزز التنميةةة املسةةتدامة، حيةةث درس الباحةةث يف اجلةةزء 

س حمةةةددات رأس املةةةال يف الرتبةةةة األول اإلسةةةتخدام األمثةةةل للرتبةةةة يف ظةةةل العوامةةةل اخلارجيةةةة، يف اجلةةةزء الثةةةاين در 
واالنتاج الزراعي، أما اجلزء الثالث والرابع، فقةد درس الصةالت بةني مسةتويات مةوارد املةزارعني وخصةائص الرتبةة، 
واالنتاجية الزراعية، أمةا اجلةزء اخلةامس، فقةد درس اسةتخدام األراضةي والتغةري احلاصةل هلةا، وحمةددات اهلجةرة مةن 

باحةةةث يف الفصةةةل السةةةادس احتياجةةةات املةةةزارعني اىل احلةةةوافز ) ضةةةرائب، اعانةةةات، الريةةةف اىل احلضةةةر. ودرس ال
رسةةوم( لتحفيةةزهم مةةن أجةةل تقليةةل تاكةةل الرتبةةة، واسةةتنتج الباحةةث أن ختفةةيض نسةةب الفائةةدة للقةةروض الزراعيةةة، 

ز وتةةأمني احليةةازات هلةةم، وتسةةهيل حصةةوهلم علةةى اإلئتمانةةات، وتةةأمني احملاصةةيل، كلهةةا عوامةةل تسةةاعد علةةى تعزيةة
تراكم رأس مال األرض، وتقليل فقدان الرتبة من حيث املغذيات. وقد بينت الدراسة القياسية من خةالل حتليةل 
اإلحنةةدار أن رأس مةةال الرتبةةة للمةةزارعني لةةيس عةةامال حمةةددا أو ثابتةةا، لكنةةه يعتمةةد علةةى اسةةتثمارات احلفةةاظ علةةى 

مسةةدة علةةى نطةةاق واسةةع يسةةاعد علةةى زيةةادة الرتبةةة، كمةةا أن ختصةةيص العمالةةة واحملاصةةيل وتكثيةةف اسةةتخدام األ
االنتاج الزراعي احملافظ على مغذيات الرتبةة. كمةا دعةا الباحةث اىل ضةرورة تةأمني اإلستشةارات التقنيةة للمةزارعني 
من أجل تعاملهم بإجيابية مع الظةروف اإلقتصةادية واإليكولوجيةة اخلاصةة باملزرعةة. كمةا دعةا إىل تعزيةز اسةتخدام 



 ةمقدم

 ي
 

للرتبةةة والتقيةةيم امليةةداين، ورسةةم اخلةةةرائط التفصةةيلية للرتبةةة علةةى مسةةتوى املةةزارع. وأشةةار حتليةةةل التحليةةل املتكامةةل 
االحنةةةةدار أن االنتةةةةاج الزراعةةةةي ال يتحةةةةدد فقةةةةط مةةةةن خةةةةالل مةةةةدخالت املةةةةزارعني لألراضةةةةي والعمالةةةةة واألمسةةةةدة 

لكةل مزرعةة. وبالتةايل والتكنلوجية، لكن ايضا من خالل جودة استثمارات احلفاظ علةى الرتبةة وخصةائص الرتبةة 
فةةإن دمةةج االقتصةةاد وعلةةوم الرتبةةة أمةةر يسةةتحق العنةةاء يف هةةذا اجملةةال البحثةةي. كمةةا أكةةدت الدراسةةة علةةى ضةةرورة 
انسجام السياسةات الزراعيةة مةع مسةتويات مةوارد املةزارعني واهتمامهةا بالزراعةة املستدامةةة، وتةوجيههم إىل ادخةال 

 وتنويع احملاصيل ومصادر الدخل.احملاصيل النقدية، وزيادة غطاء األشجار 
 بعةالدراسة السا

، بعنوان '' شرح فجوات العائد الزراعي يف الكامرون'' Yengoh Genesis Tambangدراسة الباحث 
Explaning Agricultural Yield Gaps In Cameroon'  اطروحة دكتوراه يف العلوم اجلغرافية الطبيعية

. حيث قام 0252، السويد، Lundوعلوم النظم اإليكولوجية، ختصص اإلدارة الزراعية، كلية العلوم، جامعة 
الباحث بدراسة االشكالية املتمحورة حول الفجوات احلاصلة على مستوى االنتاج الزراعي يف الكمرون، وقد 

ار أن زيادة انتاج الغذاء يعترب خطوة أساسية حنو حتقيق األمن الغذائي يف الكمرون، تطرق الباحث إىل اعتب
وخالل نصف القرن املاضي مت حتقيق زيادة يف االنتاج من خالل التوسع يف املساحات املزروعة، ونتيجة 

النتاج لتلبية للمنافسة على االرض بني الزراعة واالستخدامات االخرى، اصبح االن الطريق احملدد لزيادة ا
الطلب املتزايد يف البالد حمدودا. والبديل هو زيادة االنتاجية ) الغلة( على االرض املزروعة بالفعل. واالشكالية 
اذن هي إىل أي مدى ميكن زيادة هذا العائد؟ باإلضافة إىل ذلك، من الضروري أن نفهم ماهي العقبات 

ائد الفعلية والعوائد احملتملة؟ واستخدمت هذه الرسالة مزجيا من الرئيسية اليت حتول دون تضييق الفجوة بني العو 
األساليب الكمية والنوعية الستكشاف هذه األسئلة. وقد خلص الباحث إىل جمموعة من النتائج، من بينها، 

ة تواجد فجوات كبرية يف الغلة بني االنتاجية الفعلية واحلد األقصى للعائد القابل للتحقيق للمحاصيل الغذائي
 الرئيسية يف الكامرون.

وترجع هذه الفجوات يف الغلة أساسا إىل عوامل زراعية وليست عوامل بيوفزيائية. وأن صغار املزارعني   
معرضون للصدمات مثل الفيضانات واجلفاف. ويكون الدعم الذي يؤدي إىل ختزين العائد وانتاج الغذاء 

سية لتضييق فجوة الغلة هو تنفيذ اسرتاتيجيات افضل ومحايته من هذه الصدمات. إن أحد املتطلبات الرئي
إلدارة املخصبات للتخلص من مشكل اخنفاض انتاجية الرتبة، ونظرا للظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية 



 ةمقدم

 ك
 

فإن الباحث يقرتح استخدام املخصبات العضوية. حيث يوفر التكثيف املستدام مع الرتكيز على الزراعة 
 ة وإجراء فعال لسد فجوة الغلة، وسيكون دعم الدولة ضروريا يف هتيئة بيئة مواتية لذلك.العضوية فوائد كبري 

 خطة البحث .9
تقسيم هذه الدراسة اىل اربعة  متلغرض االجابة على االشكالية الرئيسية ، وخمتلف األسئلة املتفرعة منها، 

 فصول على النحو التايل:
: من  هذه الدراسة سيتم التطرق فيه اىل االطار النظري واملفاهيمي لألمن الغذائي،  الفصل األول -

من حيث دراسة االمن الغذائي من جانب املفهوم، واحملددات، القياس، مث يتم التطرق إىل ارتباط 
 األمن الغذائي بالعوملة، كما سنتطرق من خالل هذا الفصل إىل انعدام األمن الغذائي.

من خالله دراسة وحتليل اسرتاتيجيات الزراعة املستدامة يف ظل تغري املناخ، من  سيتم ني:الفصل الثا -
أجل اجياد السبل الفعالة لتحقيق استدامة األمن الغذائي، حيث يستم حتليل اسرتاتيجيات حتقيق 

راضي استدامة األمن الغذائي يف ظل تغري املناخ وهتديداته. كما سيتم حتليل اسرتاتيجيات ادارة األ
واملياه من أجل حتقيق تنمية زراعية مستدامة وانتاج زراعي مستدام، إضافة اىل توضيح كيفية اعتماد 

 مناهج الزراعة املستدامة من أجل حتقيق استدامة األمن الغذائي.
 سنقوم بتحليل واقع األمن الغذائي اجلزائري، وقياس ابعاده وحمددات استدامتهالفصل الثالث:  -

ل التطرق إىل خمتلف املوارد الزراعية يف اجلزائر، مث ننتقل إىل استعراض اإلنتاج اجلزائري وذلك،  من خال
من الغذاء. وسوف نتطرق اىل حتليل واقع األمن الغذائي اجلزائري من خالل قياس أبعاده وحمدداته وفق 

 معايري منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.
ليت تؤسسها النظرية االقتصادية لدوال االنتاج الزراعي، حبيث يتم استعراض النماذج ا الفصل الرابع: -

عرض بعض أهم دوال اإلنتاج الزراعي الرياضية اليت تتبناها النظرية االقتصادية خاصة املدرسة احلدية، 
مث يتم اقرتاح منذجة قياسية من خالل بناء منوذج قياسي لدالة اإلنتاج الزراعي، ودالة انتاج حمصول 

ليتم بعدها تشخيص النموذج من خالل اخلطوات الرياضية والقياسية من أجل متحيصه منطقيا  القمح،
أثر كل املتغريات اخلارجية املقرتحة اليت تساهم يف عملية االنتاج الزراعي   الستخراجواقتصاديا، وذلك 

 كعوامل ومدخالت على دالة االنتاج الزراعي.
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 :تمهيد
تشري تقارير التنمية املختلفة، الصادرة عن برنامج األمم املتحدة االمنائي، يف السنوات األخرية، اىل أن اعداد 

، هناك 7102من يعانون من اجلوع املزمن، مل ينقص منذ القرن املاضي، بل هو يف ازدياد. فحسب تقرير عام 
مليون  02دوالر واحد يف اليوم، وحسب التقرير ذاته، فإن  ما يقارب من املليار فرد يف العامل يعيشون بأقل من

 طفل يف العامل، دون سن اخلامسة ميوتون سنويا بسبب سوء التغذية.
، سععوي يععدفت العلععب علعع  7109مليععون نسععمة سععنة  44ومععت تزايععد عععدد السععزان يف اجلزائععر الععذ  بلعع  

ا كبععريا علعع  االنتععاا الزراعععي الععذ  يعتمععد يف الغععذاء اىل االرتفععاع، ويف نفععت الوقععا يشععزل عامععل املنععا   ديععد
اغلبعععه علععع  مععععدمل ايععععومل املععععر ، ذعععا  ععععل األمعععن الغعععذائي يف اجلزائعععر يوا عععه  ديعععدا مسعععتمرا بزعععل ابععععاد  

 ومزوناته.
من املنعلق السابق، ومن خالمل هذا الفصل سنحاومل التعرق اىل خمتلف املفاهيم واحملعددات املرتبععة بعاألمن 

 عدامه، وذلك بالتعرق اىل احملاور التالية:الغذائي وبان
 األمن الغذائي )املفهوم، احملددات والقياس(. المبحث األول: -

 األمن الغذائي والعوملة.المبحث الثاني:  -
 التعريف بانعدام األمن الغذائي وأبعاد  ومؤشرات قياسه.المبحث الثالث:  -
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 دات والقياس(.المبحث األول: األمن الغذائي )المفهوم، المحد
إن مصعععععلن أمععععن، هععععو مععععن أكاععععر املصعععععلحات شععععيوعا يف الوقععععا الععععراهن، فهععععو يسععععتخدم يف البحعععععو  
والدراسعات العسعزرية، والسياسععية، واال تماعيعة، واالقتصععادية. فهعو مفهععوم مركعب، ومعقععد، فعاألمن العسععزر  

معن االقتصعاد ، هعو االخعر ال ماال، يصعب حتقيقه من دون االمن االقتصعاد ، واال تمعاعي، والسياسعي. واال
ميزعن حتقيقعه اال يف  عل االمعن السياسعي، والعسعزر  واال تمعاعي. ويقعومل كمعامل ابعو العد يف هعذا الصعدد: ال 
أمععن عسععزر  ألمععة مععن االمععم، خععارا امنهععا االقتصععاد ، وذروة االمععن االقتصععاد ، هععو االمععن الغععذائي، ولععب 

 .1االمن الغذائي ومنتجه، هو امليا 
، العوامل املؤثرة فيعه، العن م والسياسعات رق يف هذا املبحث اىل تعور مفهوم األمن الغذائي، وأبعاد وسوي نتع

 الزراعية املرتبعة به.
 المطلب األول: مفهوم األمن الغذائي وتطوره.

 استعراض خمتلف املراحل اليت تبلور من خاليا مفهوم األمن الغذائي اىل غاية يومنا هذا:سيتم 
 .مفهوم األمن الغذائي الى غاية السبعينات :الفرع األول

لقد تعور مفهوم األمن الغذائي عرب الزمن ن را لعدة  روي واعتبارات خالمل فعاات خمتلفعة عرفهعا اصقتصعاد 
العاملي، وإذا عدنا إىل فزر مالتوس فإنه يفعاض أن منعو السعزان يسعري وفعق ذتاليعة هندسعية ويف املقابعل فعإن منعو 

تتالية حسابية وهذا ما يعين انه مت مرور الزمن فإن املوارد املتاحة )األراضي والناتج الزراعي( واليت الناتج يزون مب
تشزل عناصر الععرض قعد ال تزعون قعادرة علع  تلبيعة العلعب العذ  يدفععه النمعو العدميغرايف املتسعارع ذعا يععين ان 

الغعذائي تعرتبا ارتباطعا وثيقعا بتعوافر األغذيعة  البشرية قد توا ه حتد  تعوفري الغعذاء وهنعا نالحع  ان مسعألة األمعن
كانععا الفزععرة السععائدة ان تععوافر الغععذاء يلععمن األمععن الغععذائي(، ومععن هععذا املنعلععق كععان يعععري األمععن   0921)

علع  أنعه التعوافر ويف  يعت األوقعات اصمعدادات الزافيعة معن  0921الغذائي حسب من مة األمم املتحعدة سعنة 
 .2ةاملواد الغذائية األساسي

ا  بععافااض انععه لععو   حتفيععز العععرض واصنتععاا قععد يزععون ذلععك كفععيال بتحقيععق األمععن الغععذائي علعع  مسععتو   
القعر أو العامل. ، بالتايل كان التو ه العاملي هو حتفيز اصقتصاديات عل  تزايف اصنتاا الزراععي اعتمعادا علع  
                                                             

 .52، ص2881سبتمبر،  98أحمد كمال ابو المجد، األساس االقتصادي لمشكلة المياه في الشرق االوسط، مجلة صامد االقتصادي، العدد   1
2 Haroon Seguya, Impact Of Social Capital On Food Security In Southest Uganda. Phd thesis,Iowa  State 
University,USA 2009.p133 
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مععا اد  فعععال اىل حتسععن حالععة األمععن الغععذائي علعع  زيععادة املععدخالت الزراعيععة )التزنلو يععا، اال ععدة...،( وهععذا 
 املستو  العاملي بسبب ارتفاع اصنتا ية الزراعية اليت أدت اىل خلق فوائض زراعية معتربة.

 .مفهوم األمن الغذائي في حقبة الثمانينات :الثانيالفرع 
لععراء الععيت خاضععتها لزععن رغععم توسععت عععرض الغععذاء علعع  مسععتو  نعععاق كبععري يف العععامل علعع  غععرار الاععورة اخل 

دومل اسعيا والععيت زاد فيهععا اصنتعاا الزراعععي عععدة اضعععاي لزعن مل يرافععق هععذ  الزيعادة اقفععاض يف مسععتويات الفقععر 
يف كتابعه  (Sen Amartyaواجلوع وسوء التغذية يف هذ  البلدان بشزل كبري، وهذا ما أشار اليعه سعا امارتيعا )

ن الناس ال حيرمون من الغعذاء ألنعه غعري متعوفر يف األسعواق، بعل ( حيث با أ0990بعنوان )الفقر واجلوع سنة 
ألن وصويم إليه مقيعد بعوامعل أخعر  و  عب الاكيعز علع  وصعومل الغعذاء اىل كافعة النعاس بعدال معن الاكيعز علع  

حععدثا عاعععات كبععرية يف  0991انتا عه فقععا مععن ا عل ضععمان األمععن الغععذائي، وذلعك نتيجععة اىل انععه يف سعنة 
يت كانععا حتتععو  علعع  امععدادات غذائيععة ضععخمة ووفععرية ألن السععزان الفقععراء مل تزععن يععم املقععدرة علعع  املنعاطق العع

 .1شراء الغذاء واستهالكه
وهذا ما  عل تعاريف األمن الغذائي تتحومل من الاكيز عل  توافر األغذية إىل الوصومل اليها حسب ما بينه 

 .0991البنك الدوىل سنة 
 .(2112-0991الغذائي خالل ) مفهوم األمن :الثالثالفرع 

( ومععا بعععدها   ا افععة بعععدين اخععرين مععا اصسععتخدام واصسععتقرار يف مفهععوم األمععن 0991ويف التسعععينيات ) 
العيت  0991، حيث   اعتماد تعريف شامل ومقبومل عامليا لألمن الغذائي يف قمعة الغعذاء العامليعة سعنة 2الغذائي

التابعععة لألمععم املتحععدة، والععذ  مفععاد  ألأل يتحقععق األمععن الغععذائي عنععدما اشععرفا عليهععا من مععة األغذيععة والزراعععة 
تتعععوافر للجميعععت يف كعععل األوقعععات اصمزانيعععات املاديعععة واص تماعيعععة  واصقتصعععادية للوصعععومل اىل األغذيعععة املأمونعععة 

اتسعت مفهعوم .مث 3واملغذية بزميات كافية لتلبية احتيا ا م وتفلعيال م الغذائيعة لينعمعوا ةيعاة نشعيعة وصعحيةألأل

                                                             
1 Sally Abbott, Food  Security, Vulnerability, and Recovery : The 2004 Indian Ocean. Friedman School of Nutrition 
Science and Policy(Phd thesis), Tufts University.USA 2010.p9 
2 Haroon Seguya, op. cit, p133 
3 Food and Agriculture Organization of The United Nations, International  Fund  For Agricultural Development and 
World Food Program, 2015. The State Of Food Insecurity  in The World 2015,Achieving The 2015 International 
Goals of Hunger: Assessing uneven progress. Rome, Food and Agriculture Organization of The United Nations.p53 
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، ليشععععمل اركععععان لألمععععن الغععععذائي وهععععي تععععوافر الغععععذاء، امزانيععععة الوصععععومل املععععاد  7117األمععععن الغععععذائي سععععنة 
 .1واصقتصاد  للغذاء، واستخدام الغذاء، باال افة اىل استقرار هذ  األركان مت الزمن

 وقياسها. المطلب الثاني: أبعاد األمن الغذائي
 :الغذائي وكيفية قياسها سوي نتعرق اىل خمتلف أبعاد األمن

 .الفرع األول: بعد التوافر وقياسه
 :سوي نتعرق اىل التعريف بتوافر األغذية وشرح طرق قياسها

 .أوال: تعريف توافر الغذاء
ال ميزن أن يتحقق األمن الغذائي مبفهومه الواسعت إال اذا تعوفرت كعل اركانعه العيت ذكعرت يف التعريعف الشعامل 

ألغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة وهي توافر الغذاء، اصمزانية املادية و اصقتصادية الذ  استحدثته من مة ا
 للوصومل إىل الغذاء، واستخدام الغذاء إضافة إىل استقرار هذ  األبعاد عرب الزمن.

ويتحقعق تععوافر األغذيععة حينمعا تتععاح كميععات كافيععة جلميعت السععزان بصععفة دائمععة معن األغذيععة وذلععك اعتمععادا 
. وبالتععايل يععرتبا هععذا البعععد ارتباطععا وثيقععا  انععب العععرض 2لعع  اصنتععاا احمللععي أو التجععارة اخلار يععة )اصسععترياد(ع

لألمععن الغععذائي ألنععه يتحععدد بإنتععاا الغععذاء ومسععتويات املخععزون الغععذائي علعع  مسععتو  القعععر إضععافة اىل صععايف 
األوىل بزيادة مستو  اصنتا يعة الزراعيعة مرتبا بالدر ة موازين التجارة اخلاصة بالغذاء، وبالتايل فإن زيادة التوافر 

لزعععن هنعععاك  عععروي وعوامعععل اخعععر  تعععدفت العلعععب علععع  الغعععذاء معععن بينهعععا زيعععادة ععععدد السعععزان ذعععا يلععععر إىل 
اصستعانة بالواردات من ا ل اتاحة الغذاء عل  املستو  الوطين، أما يف حالة ال روي العارئة )مال اجلفعاي او 

زونعععات االسعععااتيجية معععن ا عععل تعععوفري الغعععذاء أو كعععوار  طبيعيعععة( قعععد تلجعععأ السعععلعات إىل املخ فسعععاد املنتو عععات
وجتنب الاعة وبالتايل فإن توافر األغذية يتأثر بعدة عوامل اقتصادية وا تماعيعة ومناخيعة ويف كاعري معن ا عاالت 

 .3قد ال يعين توافر األغذية باللرورة ان العائالت يف حالة أمن غذائي
 
 

                                                             
1 Jean Charles le Valeé, Achieving Food Security Through Food System Resilence : The Case of Belize. Phd Thesis 
Carliton University.Ottawa,Ontario Canada 2007.p71 
2 William Mcleod Rivera, U. Kkalim Qamar, Agricultural Extention, Rural Development And The Food Security 
Challenge. FAO. Rome 2003.p31 
3 Asia Bio Business  Pte.ttd, Food Security Policies In APEC : APEC Policy Support Unit . Singapore 2012. P3 
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 .نيا: قياس مستويات توافر الغذاءثا
أما خبصوص قيعاس مسعتويات تعوافر الغعذاء فهنعاك ععدة مقاربعات واسعاليب متنوععة علع  غعرار مقاربعة مالمعن 

، حتليععل املزونعات الرئيسعية ، اضعافة اىل مقاربععة أدوات  participatory poverty profilesالفقعر التشعاركية 
طعععرق لقيعععاس مسعععتو  التعععوافر يف العائلعععة ماعععل طريقعععة تقعععدير املنعقعععة القيعععاس اصقتصعععاد  املزعععاج. كمعععا تو عععد 

 Elbers et alو  7111سعنة  Hemtchel et alالعيت طورهعا   The small- area estimationةالصعغري

وهععي عبععارة عععن ادوات احصععائية جتمععت بععا بيانععات املسععن وبيانععات التعععداد لتقععدير رفاهيععة األسععر  7110سععنة 
 غرافيععة معينععة .وتتماععل اومل اخلعععوات يف تقععدير منععوذا لرفاهيععة األسععرة اعتمععادا علعع   وذلععك يف اطععار وحععدات

املععيات املتحصل عليها من اصستقصاء العائلي. ويف ثاج خعوة يعتم تقعدير املعلمعات املتعلقعة ببيانعات التععداد 
أخوذة حيععز الدراسععة مععت ويععتم جتميععت النتععائج  املتحصععل عليهععا علعع  مسععتو  األسععرة حسععب املنعقععة اجلغرافيععة املعع

األخذ بعا اصعتبار متوسا اصحتماالت للمنعقة كزل،  وهذا ما يسمن للباحث ان يلت خعرائا ملسعتويات 
 1خمتلفة من األمن الغذائي أو انعدامه .

 .الفرع الثاني: بعد صول الغذاء وقياسه
 :سوي يتم التعرق اىل التعريف بوصل األغذية وشرح طرق قياسها

 .ريف بوصول األغذيةأوال: التع
أمععا وصععومل الغععذاء فععيمزن ضععمانه عنععدما يزععون لألفععراد والعععائالت املععوارد الالزمععة والزافيععة مععن ا ععل اقتنععاء 
الغذاء الزايف الذ  حيقق ن ام غذائي مغذ ، وهذا يرتبا بالدخل املتعاح للعائلعة ، توزيعت املعداخيل داخعل البلعد 

املاد  للغذاء أن تزون هناك كمية كاقفيعة متاحعة معن الغعذاء لعد  . ويتلمن الوصومل 2اضافة إىل اسعار الغذاء
العائالت، ومن با العوامل اليت تعيق ذلك ا روب، سوء ايياكل األساسية، نقص اخلدمات اللو يستية لتوزيت 

ادة الغذاء اضافة اىل النواقص األسواق. وبالتايل البد من رفت كفاءة سالسل التوريعد يف األسعواق معن ا عل اسعتف
من التزلفة السعرية اليت حيملها سععر الغعذاء عنعد اقتنائعه تزعون  % 11اىل  % 11املستهلزا منها ن را ألن 

كمععا يتماععل الوصععومل   .ناجتعة عععن اخلععدمات مععا بععد عمليععة اصنتععاا ماععل جتعارة اجلملععة واصمععداد والتجهيععز والتجزئعة
وهعععذا يعععرتبا ارتباطعععا وثيقعععا مبسعععار العععدخل ا قيقعععي  اصقتصعععاد  إىل الغعععذاء يف القعععدرة الشعععرائية املتاحعععة لألسعععرة

                                                             
1 Suresh C. Babu et al, Food Security, Poverty and Nutrition Policy Analysis : Statistical Methods and Applications. 
Elsevier (2 Edition).USA 2014.p20 
2 William Mcleod Rivera, U. Kkalim Qamar . Op.cit.p31 
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للمسععتهلك وأسعععار املععواد الغذائيععة . و ععب األخععذ بععععا اصعتبععار مسععألة التفععاوت يف االصععومل واملععداخيل بعععا 
خمتلف طبقات التمت وارتفاع اسعار املواد الغذائية واسقاطها عل  ا الة املادية لعامة السزان )خاصعة الفقعراء( 

ق هؤالء يف الدومل النامية من ثلث اىل ثلاي دخلهم عل  اقتناء الغذاء. وباتايل البد من توفري مناصب حيث ينف
العمل من ا ل تأما الدخل و عل سياسات اصقتصاد الزلي تصب يف ذلك وهذا ما يلمن الوصعومل املعاد  

 .1واالقتصاد  للغذاء ملختلف السزان
 .ثانيا: قياس وصول الغذاء

غذاء إىل العائلعة ععن طريعق مقعدار السععرات ا راريعة العيت يتحصعل عليهعا كعل فعرد معن العائلعة ويقاس وصومل ال
وهعذا مععا يتععين تسععهيل عمليععة املقارنعة بععا افععراد العائلععة الواحععدة أو بعا عععدة أسععر، ويسععتخدم مصعععلن ) وحععدة 

زمععة خععالمل اليععوم ملختلععف مزافئععة للبععالغا( كن ععام تر يحععي ألفععراد األسععرة وفععق متعلبععات السعععرات ا راريععة الال
الفئات العمرية واجلنسية. ويتم  ت هذ  امللومات عن طريق اصستقصاء داخل العائالت ونفقا ا من ا ل  عت 
املعلومات عن مزونات األسر وتركيبا عا ببمعا يسعمن مبعرفعة امنعاف اصنفعاق لعديها معت الاكيعز علع  اصنفعاق علع  

در ععة الوصععومل إىل الغععذاء خععالمل فععاة مععن الععزمن مععن خععالمل تقععدير كميععات  الغععذاء وهععذا مععا يتععين امزانيععة تقيععيم
 .2الغذاء املستهلك ومزونات هذا الغذاء ونسبة توافر املغذيات فيه

 .الفرع الثالث: بعد استخدام الغذاء وقياسه
 :وسوي يتم التعريف ب استخدام الغذاء وشرح طرق قياسه

 .أوال: التعريف باستخدام الغذاء
ام الغذاء، يرتبا باالستخدام البيولو ي املناسب لألغذية، وهذا يتعلب ن ام غذائي يعوفر العاقعة أما استخد

الزافية واملواد الغذائية األساسية . كما يرتبا االستخدام الفعامل للغذاء باملعرفة عل  مستو  األسرة فيمعا يتعلعق 
ميععة الدوليععة فععإن الزراعععة العامليععة تنععتج الغععذاء بتقنيععات التخععزين ومعاجلععة االغذيععة. وحسععب الوكالععة األمريزيععة للتن

الععوافر واملغععذ  لتععوفري حيععاة صععحية ونشعععة ومنتجععة جلميععت األفععراد علعع  مسععتو  العععامل غععري أن الغععذاء ال يععوزع 
بالتساو  عل  املنعاطق والبلعدان والععائالت واألفعراد، وبالتعايل فعإن زيعادة اصنتا يعة الزراعيعة علع  مسعتو  البلعدان 

وتنميعععة معععداخيل األفعععراد امعععر أساسعععي معععن ا عععل تلبيعععة اصحتيا عععات الغذائيعععة للسعععزان . وبالتعععايل فععععإن  الناميعععة
                                                             
1 Asia Bio Business  Pte.ttd. op.cit.p5 
 
2 Suresh C. Babu et al, op.cit. p21 
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السياسععات الععيت  ععذي إىل زيععادة اصنتا يععة الزراعيععة وحتسععا  ععروي املععزارعا يف الريععف تسععاهم يف عععدة مزايععا 
دير  بالتععايل توليععد مععداخيل يسععتفيد منهععا اصقتصععاد كزععل منهععا زيععادة اصنتععاا ، حتقيععق فععائض زراعععي ميزععن تصعع
. وجتععدر اصشععارة انععه هنععاك 1اضععافية وحتسععا نوعيععة ا يععاة وهععذا كلععه يصععب يف مصععلحة حتقيععق األمععن الغععذائي

حاالت قد تزون للعائالت القدرة عل  شراء األغذية اليت حتتا ها لزنها تفتقعر اىل اصسعتفادة الفعالعة معن هعذ  
بدر ة انتفاع الفرد منهعا  عراء اسعتهالكه يعا وحالتعه التغذويعة وكعل هعذ  األخرية لذلك يتحدد استخدام األغذية 

األمور تتحزم فيها عدة عوامل منها طريقة اعداد الععام و روي ختزينه و ودته ونوعيته وسالمته)شروف النقل 
العيت حتعاف  وا ف ( وا العة الصعحية لألفعراد ، وبالتعايل البعد معن اصعتمعاد علع  التزنلو يعا يف سالسعل اصمعداد 

 .2عل  نلارة و ودة األغذية اضافة اىل ضرورة احاام معايري السالمة الغذائية
 .ثانيا: قياس استخدام الغذاء

وميزععن قيععاس اسععتخدام الغععذاء مععن خععالمل تقيععيم بيانععات تنععاومل الععععام بعععد حتويلععه اىل مزونععات مغذيععة مععن 
ة ، وهنعاك مصععلحان ضعروريان معن ا عل فهعم هعذ  خالمل مقارنتها مت ا عد األد  املوصع  بعه دوليعا معن العاقع

املقاربعة، أويمعا االحتيا ععات التغذويعة وهعو املسععتو  األد  املو عود مععن املغعذيات يف الغعذاء والععذ  يزعون كافيععا 
للحفاض عل  صحة الفرد، وقد ختتلعف هعذ  النسعبة معن فعرد إىل اخعر حسعب )العمعر، اجلعنت، حجعم اجلسعم، 

د املوصع  بععه مععن املغعذيات والععيت تزعون عاليععة مبععا يزفعي مععن أ عل تلبيععة اصحتيا ععات النشعاف البععدج(. ثانيعا ا عع
لزل األفراد الذين يزونعون يف عموععة متماثلعة ، وتعتمعد من معة األغذيعة والزراععة بالتنسعيق معت من معة الصعحة 

رية و االحنعععراي العامليعععة هعععذ  املقاربعععة ععععن طريعععق األخعععذ با عععد األد  املتوسعععا معععن متعلبعععات املغعععذيات اللعععرو 
املعيعععار   الععععذ  يعععععرب عععععن قيمععععة منعيعععة اضععععافية وهزععععذا يععععتم قيععععاس مسعععتو  اسععععتخدام الغععععذاء باالعتمععععاد عععععن 

 .3االستقصائيات العائلية
 .الفرع الرابع: النموذج المفاهيمي ألبعاد األمن الغذائي

   لععة واحععدة مععن وسععوي يععتم توصععيف خمتلععف األسععت الععيت يبععا عليهععا مفهععوم األمععن الغععذائي وشععرح ابعععاد
 خالمل شزل  مت خمتلف تلك املزونات:

                                                             
1 William Mcleod Rivera, U. Kkalim Qamar . Op.cit.p31 
2 Asia Bio Business  Pte.ttd. op.cit.p5 
 
3 Suresh C. Babu et al, op.cit. p21 
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 :ويوضن الشزل التايل النموذا  املفاهيمي ألبعاد األمن الغذائي
 (: النموذج المفاهيمي ألبعاد األمن الغذائي.0-0شكل رقم )

 
Source : Asia Bio Business  Pte.ttd, Food Security Policies In APEC : APEC Policy Support Unit . 

Singapore 2012. P4 

ومن خالمل الشزل الذ  يلخص لنعا خمتلعف مراحعل حتقيعق األمعن الغعذائي اعتمعادا علع  حتقيعق ابععاد  يتبعا 
أن أوىل اخلعوات هي توافر الغذاء عل  مستو  القعر، وأومل خعوة لتحقيق ذلك هعي زيعادة اصنتعاا احمللعي معن 

ية اعتمادا عل  مدخالت حتفيز العرض املتمالة يف التزنلو يا الزراعيعة الغذاء عن طريق الرفت من اصنتا ية الزراع
)املزننة، املخصبات واملبيدات(، العمالة املؤهلة، األرض واستصعالحها، شعبزة امليعا  املخصصعة للسعقي، و عب 

 خي .ان يؤخذ بعا اصعتبار كل التهديدت اليت تلر باصنتاا الزراعي مال اجلفاي واآلفات والتغري املنا
ويو ععععه اصنتععععاا الزراعععععي )وا يعععععواج( عنععععد حصععععاد  اىل عععععدة قنعععععوات منهععععا األسععععواق اصسععععتهالكية والتجعععععارة،  
كمععدخالت صنتععاا الوقععود ا يععو ، كععأعالي للحيوانععات. وعععن طريععق سالسععل اصمععداد والتوريد)البنيععة التحتيععة 

تاحعا ماديعا لعد  املستهلك)الوصعومل املعاد ( واالسواق( لإلنتاا الزراعي وا يواج )الغذائي( يزون هعذا الغعذاء م
من خالمل سالسل العرض السوقية. ويعؤثر النمعو العدميغرايف املتزايعد علع  العلعب الغعذائي معن قبعل السعزان ففعي 
اغلب األحيان تلجأ اصقتصاديات اىل اصسعتعانة بالتجعارة اخلار يعة معن ا عل تغعيعة العلعب عنعد قصعور الععرض 
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زراعععي وحيععواج وتربيععة املائيععات والصععيد البحععر (. وعععن طريععق السياسععات اصقتصععادية احمللععي مععن الغععذاء )انتععاا 
الزلية اليت تلمن التشغيل للسزان الذ  يزون الدخل، اضافة اىل استقرار أسعار الغذاء يزون شرف الوصعومل 

ا الغذاء مغذ  اصقتصاد  للغذاء قد حتقق. وعند اقتنائه من قبل العائالت واستهالكه، مت ضرورة ان يزون هذ
وغين بالعناصر األساسية املغذية وسليم من الناحية التغذوية والصحية وفعق مبعادا ا فع  والنقعل والتخعزين العيت 
حتام معايري السالمة، ا افة اىل حسعن اسعتهالكه )طريقعة التحلعري واصععداد والتخعزين داخعل البيعا( ميزننعا أن 

ايل حتقععق األمعععن الغعععذائي علععع  املسعععتو  العععوطين والععععائلي. ومعععت نقععومل ان بععععد اسعععتخدام الغعععذاء قعععد حتقعععق وبالتععع
اسععتقرار هععذ  العوامععل عتمعععة عععرب الععزمن واحععاام التنععوع ا يععو  والسععالمة اصيزولو يععة والتمنيععة املسععتدامة ميزععن 

 حتقيق استدامة عل  مستو  األمن الغذائي وهذا ما يتين لنا حتقي بعد اصستقرار عرب الزمن.
 .لث: العوامل المؤثرة في األمن الغذائيالمطلب الثا

مبععا أننععا تعرقنععا يف شععرح ابعععاد األمععن الغععذائي وكيفيععة حتقيقهععا إىل خمتلععف العوامععل املباشععرة الععيت تععؤثر يف األمععن 
الغععذائي سععوي نتعععرق يف هععذا املعلععب اىل خمتلععف العوامععل غععري املباشععرة الععيت تععؤثر بععدر ات خمتلفععة علعع  األمععن 

اقتصادية كلية و زئية. ومن با العوامل الرئيسية اليت تسعاهم يف مسعارات األمعن الغعذائي هعو الغذائي وفق ن رة 
 اضافة اىل البحث والتعوير. اال تماعيدور الدولة، رأس املامل 

 .الدولة ودور الغذائي األمن األول: الفرع
ائيعة، إضعافة اىل مسعامتهم يف سوي نتعرق اىل تبيان دور القعاع الععام واخلعاص يف تعوفري متعلبعات التمعت الغذ

 تعوير االستامار الزراعي، وابراز عالقة تدخل الدولة باستقرار االسعار وتوفري املداخيل.
 .أوال: عجز القطاع الخاص عن توفير جميع متطلبات المجتمع

خمتلععف للقعععاع اخلععاص لوحععد  تلبيععة  ال ميزععنالعامليععة ومبختلععف مسععتويا ا التنمويععة،  االقتصععادياتيف مع ععم 
اليت  عب علع  ا زومعات  االلتزاماتاللروريات األساسية اليت حيتا ها التمت لوحد ، وبالتايل تزون من با 

القيام هبا هي توفري السعلت العموميعة العيت زتعاز بزوتعا متاحعة للجميعت وغعري قابلعة لإللغعاء وال تتنعاقص يف توافرهعا 
أن   paarlbergويععر  بععارلرب   ن منافسععة للقعععاع اخلععاص.حععيف يف حالععة اسععتهالكها ويف نفععت الوقععا ال تزععو 
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تععوفري السععلت العامععة يعتععرب املهمععة األوىل للحزومععة اضععافة إىل بعععض السععلت غععري العامععة االخععر  والقابلععة للتنععاقص 
 .1ومن بينها األمن الغذائي

 .ثانيا: توفير المداخيل واستقرار األسعار بتدخل الدولة
اتاحة الغذاء املالئم بأسعار مالئمة من مهمات ا زومة سعواءا معن خعالمل تعوفري وبالتايل البد من أن يزون 

مناصععب شععغل ومععداخيل يف ا ععاالت العاديععة أو عععن طريععق التحععويالت املاليععة للفقععراء او كمععا تفعععل الواليععات 
دولعة يف اتاحعة املتحدة عن طريق برامج الغذاء العامة وتوزيت األغذية عل  الفئعات اللععيفة. كمعا قعد ميتعد دور ال

املدخالت الزراعية للمزارعا )األرض ،املزننة ،املخصبات ،البذور، التمويعل، النقعل( وبالتعايل فعإن حتقيعق األمعن 
 الغذائي عل  املد  املتوسا والعويل يعترب سلعة عامة تلتزم ا زومات بتوفريها.

 .ثالثا: دور القطاع العام و الخاص في تطوير االستثمار الزراعي
هععذا ال يعععين ان القعععاع اخلععاص لععيت لععه دور يف األمععن الغععذائي، حيععث يف حالععة انتشععار اجلععوع علعع   لزععن

مسععتو  القعععر هععذا يعععين ان ا العععة الصععحية للعمالععة سععوي تتععدهور وانتعععا يتهم كععذلك ذععا يسععبب تبعععاط  يف 
زععاليف اضععافية اصنتععاا والنمععو اصقتصععاد  كزععل، وهععذا يسععبب عبعع  اضععايف علعع  القعععاع اخلععاص والعععام مععن ت

وبالتايل البد للقعاع اخلاص ان يزاف من استاماراته الزراعية حتا تو يه القععاع الععام مبعا يلعمن حتقيعق النمعو 
الزراعي وامتداد هذا النمو لباقي قعاعات االقتصعاد كزعل وسعوي نوضعن هعذ  األليعات يف األ عزاء القادمعة معن 

 البحث.
غذائي، فمنها من يركعز علع  النمعو الزراععي وزيعادة اصنتعاا العيت تعؤد  وبالتايل تتعدد الرؤ  يف حتقيق األمن ال

اىل تعوفري الغعذاء بأسععار مناسععبة. ويركعز العبعض االخعر علعع  النمعو الشعامل واملسعتدام مععت اعععاء صعغار املععزارعا 
قيعق العااكم فرص اكار ومرافقتهم بأنشة ريفية غري زراعيعة وتزعاملهم معهعا وهعذا معا يقعود اىل توليعد املعداخيل وحت

الذ  ميزن استغالله يف انشعة غري زراعية. ويبق  دور القعاع العمومي ضروريا يف حتقيق الزفاءة اصستخدامية 
 .2والفعالية بتأثري  عل   انب العرض والعلب الزراعي كما يؤثر عل  اصقتصاد الزلي  ميت عمعاته

 
 

                                                             
1 William Mcleod Rivera, U. Kkalim Qamar . Op.cit.p31 
2 IBID.P43 
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 .الفرع الثاني: األمن الغذائي ورأس المال اإلجتماعي
إن رأس املععامل اص تمععاعي يلعععب دور كبععري يف حتسععا فععرص االمععن الغععذائي علعع  مسععتو  التمععت، ونركععز يف 
هذا اجلانب عن دور الشبزات التمعية اليت يؤسسها السزان فيما بينهم وذلك يشعبه إىل حعد بعيعد الصعناديق 

ئل ميزن لألفراد ان يسعتخدموتا فيمعا التزافلية اليت تؤسسها بعض التمعات احمللية. وتو د عدة اساليب ووسا
بينهم )العائالت اليت تزاومل النشاف الزراعي واملزارعا اصحاب ا يازات الصغرية( مال البذور اجليعدة )اصعيلة او 
حمسععنة( و املواشععي اجليععدة السععاللة ذععا حملععق تعععاون حملععي فيمععا بيععنهم يف ا ععاالت اصنتا يععة العاديععة او يف حالععة 

ة حعا تتلعرر بععض األسعر وتصعري عرضعة للجعوع وبالتعايل فعإن االفعراد العذين يؤسسعون شعبزات ال عروي العارئع
تلععامنية حتتععو  علعع  املعلومععات واملععوارد يزونععون اكاععر امنععا )غععذائيا( واكاععر قععدرة علعع  موا هععة الصععدمات مععن 

شععبزات التزافليععة ن ععرا األفععراد الععذين يتصععرفون بعريقععة انعزاليععة. لزععن قععد ميتنععت بعععض األفععراد مععن املشععاركة يف ال
لعععدة اعتبععارات ماععل تصععورهم اتععم لععن يسععتفيدوا بشععزل  يععد منهععا أو ان يععم مععوارد دخليععة كافيععة حتمععيهم مععن 
التعععرض  ععاالت انعععدام األمععن الغععذائي. وبالتععايل البععد مععن أن تزععون الموعععات والشععبزات املرتبعععة باألنشعععة 

م باصسعععتمرار يف هعععذا اصرتبعععاف )خصعععائص األفعععراد املاديعععة املتعلقعععة بعععاألمن الغعععذائي تتميعععز خبصعععائص تسعععمن يععع
والفزرية وكيفية وصويم اىل املوارد( لزي تزون استجابا ا لتحديات األمن الغذائي نا حة. فعل  سبيل املاعامل 
هناك بعض الشركاء يقدمون نوعا واحدا من اخلدمات فيما بينهم)مال التديب واصرشاد( كما يو د بعض اخعر 

مات متنوعة تصل إىل تزوين املعوارد والقعدرات وبالتعايل تعؤثرة هعذ  اخلعدمات و ود عا علع  نتعائج األمعن يم خد
الغذائي خصوصا يف املناطق الريفية القليلة املوارد. وجتعدر اصشعارة اىل ان عمليعة الوصعومل اىل املعوارد املائيعة والابعة 

وايياكل األساسية مال النقعل تلععب دور هعام يف  ععل  اخلصبة وتوافر اصمدادات واملدخالت واألسواق الغذائية
 .1الرابا با األمن الغذائي وراس املامل اص تماعي قويا ومستداما

 .الفرع الثالث: البحث والتطوير الزراعي ودوره في تحقيق األمن الغذائي
يف، ودور  يف الرفععت مععن سععوي يععتم التعععرق اىل مفهععوم البحععث والتعععوير الزراعععي، وابععراز عالقتععه بععالنمو الععدميغرا

 االنتا ية الزراعية وختفيض اسعار املواد الغذائية
 

                                                             
1 Haroon Seguya, Impact Of Social Capital On Food Security In Southest Uganda. Phd thesis,Iowa  State 
University,USA 2009.p16-18 
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 .أوال: عالقة البحث والتطوير الزراعي ب النمو الديمغرافي
ن را للنمو الدميغرايف املتزايد والعذ  يعدفت ععدد سعزان الععامل اىل اصرتفعاع باسعتمرار، ون عرا حملدوديعة املعوارض 

( يف  روي التغري املناخي املقلقة فإنعه ال يو عد حعل فععامل معن ا عل  ععل الععرض معن العبيعية )األرضية واملائية
الغععذاء يتماشعع  مععت العلععب عليععه سععو  باصعتمععاد علعع  البحععث والتعععوير الزراعععي الععذ  يلععمن الرفععت الفعععامل 

العبيعيعة علع  لإلنتا ية الزراعية. وهبذ  العريقة ميزن التخلص من كابوس مالتوس العذ  تنبعأ بععدم قعدرة املعوارد 
 .اصستجابة للزيادة السزانية الزبرية

 .االنتاجية واألسعار الزراعيةعالقة البحث والتطوير الزراعي ب ثانيا:
، كمعا % 719ب  7101ايل  0911وهذا ما حذ  فعال حيث منا الناتج العاملي الزراعي ا قيقي من  

دوالر ا  بزيعادة قعدرها  331دوالر للفعرد اىل  719معن  7101اىل  0910منا الناتج الزراعي ا قيقي للفرد 
(، كمعععا اقفلعععا اسععععار ا بعععوب ا قيقيعععة بعععا الفعععاة 7111-7114)حسعععب األسععععار الدوليعععة  11.1%
وير ععت حتقيععق هععذ  النتععائج اىل اصعتمععاد علعع  الععن م الزراعيععة الععيت تسععتخدم  .1 %11بنحعو  0910-7101

والعععر  والتوزيعععت واملعععدخالت الزراعيعععة ا دياعععة ماعععل البعععذور احملسعععنة  الوسعععائل التزنلو يعععة املتعقعععة بعععالزرع وا صعععاد
واأل عدة واصعتمععاد علعع  األسععاليب العلميععة يف الععامل الزراعععي ذععا اد  اىل زيععادة اصنتا يععة الزراعيععة الععيت حققععا 

الزراعععي فعوائض غذائيععة سععاما يف خفععض اسعععار املنتو ععات الغذائيععة اصسععااتيجية وهععذا مععا يتععين زيععادة الععدخل 
وختفعععيض التزعععاليف ذعععا يعععععي للمعععزارعا فرصعععة للعععااكم العععرأس معععايل وزيعععادة اصسعععتامارات اصنتا يعععة وتزاملهعععا 

 عموديا وافقيا مت باقي قعاعات اصقتصاد )الصناعات الغذائية...(.
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Julian.M et al, AGRICULTURAL  R&D, Food Price, Poverty and Malnutrition Redux. (chapter in : David E- Sahn , The 
Fight Against Hunger and  Malnutrition). Oxford University Press. UK 2015.p210 



 التعريف باألمن الغذائي وأبعاده، وسياساته، ومستويات قياسه                        الفصل األول:

 

34 
 

 .(: األسعار العالمية للحبوب والمساحات المستغلة لها2-0شكل رقم )

 
Source : Julian.M et al, AGRICULTURAL  R&D, Food Price, Poverty and Malnutrition Redux. (chapter 

in : David E- Sahn , The Fight Against Hunger and  Malnutrition). Oxford University Press. UK 

2015.p211 

احات املخصصعة لزراعتهعا حيث يوضن  الشزل تعور أسعار ا بوب واجتاها ا حنو اصقفاض كلمعا زادت املسع
 واليت تتلمن اصعتماد عل  البحث والتعوير الزراعي يف عملية اصنتاا.

 ومن با نتائج اصعتماد عل  البحث والتعوير يف الامل الزراعي وعالقتها باألمن الغذائي :
 ختفيض تزاليف اصنتاا عن طريق اعتماد التزنلو يا. -
طريعععق الفعععرق بعععا مقعععدار اصنفعععاق علععع  شعععراء الغعععذاء وقيمعععة التخفعععيض يف تزعععاليف شعععراء الغعععذاء )ععععن  -

 انتا ه(.
 إقفاض األسعار يعين حتقيق فائض غذائي لألسر اليت تعاج من عجز غذائي. -
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 .(: الدخل، التكنلوجيا، وتأثيرهما على خط الفقر3-0شكل رقم )

 

Source : Julian.M et al, AGRICULTURAL  R&D, Food Price, Poverty and Malnutrition Redux. (chapter 

in : David E- Sahn , The Fight Against Hunger and  Malnutrition). Oxford University Press. UK 

2015.p211 

ا ععاالت الععيت يزععون عليهععا الععدخل للعععائالت حتععا قيععد اصسععتخدام التزنلععو ي  13ويوضععن الشععزل رقععم 
نتعائج سععرية متباينعة. حيعث جتعر  املقارنعة يف حعاالت اسعتخدام التزنلو يعا وعوامل خار ية اخعر  والعيت تعععي 

وتأثريهعا علعع  العدخل ومسععار خععا الفقعر وا ععاالت العيت ال تسععتخدم فيهععا التزنلو يعا ومسععار خعا الفقععر ايلععا. 
حيععث يرتبعععان مععت Ye0تقععان مععت الععدخل  τ0ونالحعع  أن توزيععت دخععل العععائالت مععرتبا بالتزنلو يععا حيععث 

ذعا يعزعت تزلفعة ا ععد األد  معن كميعة الغععذاء أو  املقابلعة يف نفعت التوزيععت والعيت تتماعل يف خعا الفقععر األسععار
مععت  ، τ1ا الععة األخععر  ايععن يععتم اعتمععاد التزنلو يععا . أمععا يف  Le0 السعععرات ا راريععة والععيت تقععت ضععمن نعععاق

يقلععل نسععبة السععزان الععذين  اذعع Le1افععااض ثبععات العوامععل اخلار يععة األخععر  سععوي يععنخفض خععا الفقععر اىل 
يعيشون حتا خا الفقر عند مستو  الدخل املعع  يف هذ  ا الة. وهذا معن شعأنه ان حيعد  تغعريا كبعريا  عدا 
اذا كانا هنعاك تغعريات )اقفاضعات( كبعرية يف أسععار املعواد الغذائيعة. وقعد نالحع  أنعه حعيف يف ا عاالت العيت ال 

ر فعإن اعتمعاد التزنلو يعا يعؤثر علع  خفعض التزعاليف اصنتا يعة . فإنعه تزون فيها تغريات مباشرة يف دخل األس
 τ1 اىل  τ0 ينتيجة التحعومل معن الن عام التزنلعو  Ye1  إىل Ye0عندما ينتقل توزيت الدخل إىل اليما من 

 .فإنه سوي يزون من نتائجه اقفاض نسبة السزان الذين يعيشون يف حالة فقر
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تزون فيها أسعار املواد الغذائية مرتفعة وتتزامن مت الابعات علع  مسعتو  دخعل  وبالتايل فإنه يف ا االت اليت
األسر واستحالة زيادته عل  املد  القصري واملتوسا فإن اصسااتيجية الفعالة يف دفعها اىل اصقفاض تزون عن 

يف اصنتعععاا طريععق خمر ععات البحععث والتعععوير والععذ  يزععون معععن نتععائج اعتمععاد  زيععادة التزنلو يععا وخفعع  تزععال
وخفععض األسعععار ذععا يععنعزت بالفائععدة علعع  دخععل األسععر ويف نفععت الوقععا دون أن ميععت دخععومل املععزارعا ألن 

 . 1اقفاض األسعار تزامن من اقفاض التزاليف وزيادة اصنتا ية
 .المطلب الرابع: النظم والسياسات الزراعية واألمن الغذائي

 ة، املنخفلة االنتا ية، ا دياة، الن م التجاريةسوي نتعرق اىل ابراز خمتلف الن م الزراعي
 .ذائيالفرع األول: عالقة النظم الزراعية بمستويات األمن الغ

إن مع ععم الععدومل الععيت تعععاج مععن انتشععار اجلععوع والفقععر لععد اتععا ال تعتمععد علعع  الزراعععة كمحععرك منععو وأتععا مل 
نتععاا الزراعععي واملععداخيل. وتتميععز سياسععا ا الزراعيععة تسععتغل ميععزات القعععاع الزراعععي يف تو يععف العمالععة وتععوفري اص

، وبالتعععايل زتلعععك ن عععم زراعيعععة منخفلعععة اصنتا يعععة ال االسعععتهداية وتفتقعععد اىل الدقعععة يف بال رفيعععة وغعععري الفعالععع
تسععتعيت ان تسععتجيب للنمععو الععدميغرايف املتزايععد والعلععب علعع  الغععذاء املتنععامي، كمععا اتععا ال ميزنهععا تععوفري قاعععدة 

متنوعة تستجيب ملتعلبات اذواق املستهلزا. وهذا ما تعاج منه مع عم العدومل اصفريقيعة خاصعة  نعوب  غذائية
الصحراء الزرب . وبالتايل فإنه ال يو د أمامها حل )ن را لنقص املوارد( سعو  اعتمعاد اسعااتيجية تنععو  علع  

دخالت التزنلو ية واستهداي الزراعات سياسات زراعية  دي اىل الرفت من اصنتا ية الزراعية اعتمادا عل  امل
الزايفة اليت تنتج احملاصيل الرئيسية اليت يستهلزها عامة الناس بعريقة مستدامة. وهذا ما حد  فعال يف بععض 

اصعععحاب  املععزارعا كعنصععر حمععرك للنمععو سععواءمععن الاععورة اخللععراء ايععن   الاكيععز علعع   ابتععداءالععدومل االسععيوية، 
لصععغرية ، وادمععاا املععزارعا يف سالسععل القيمععة الغذائيععة وربعهععم باألسععواق احملليععة والعامليععة ا يععازات الزبععرية او ا

وهععذا ضععمن سياسععات زراعيععة تركععز علعع  اسععتهداي التععوافر والتنععوع والقععدرة علعع  حتمععل التزععاليف املتعلقععة بنتععوع 
ع الزراععي علع  غعرار ) مة الغذائية للسزان والتغلب عل  اسباب اصخفاق الذ  يسبب ضعف اداء القعا  األن

القيعود الزراعيعة   -ضعف تعوفري السعلت العامعة ماعل البحعث والتععوير -اقفاض مرونة العلب للمنتو ات الزراعية
مال املوارد األرضية واملائية وا وا ز املؤسساتية التن يميعة(. وبالتعايل فعان الاكيعز علع  املعدخالت الزراعيعة )تعوفري 

والتزنلو يا وشبزة الر  والبحعث والتععوير( سعوي يعؤد  علع  زيعادة معداخيل القععاع البذور واملزننة والتمويل 
                                                             
1 Julian.M et al, op.cit.p215 
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 االقتصععاد األخعر  ذععا يزيعد النمعو  االقتصعاديةالزراععي وتراكمعه الرأ عايل وامزانيععة تزاملعه معت بععاقي القعاععات 
ك ثالثعة انعواع معن الزلي، ذعا يعؤد  يف األخعري اىل خفعض مسعتويات اجلعوع . وهنعا االقتصادوالتشغيل واستقرار 

 1وسياسا ا الزراعية  عرب العامل:  الن م اصنتا ية الزراعية
  .: النظم الزراعية المنخفضة اإلنتاجيةالثانيالفرع 

وتتميز بالزراعات يف غالعب األحيعان ذات ا يعازات الصعغرية، ويعتمعد فيهعا املزارععون علع  الوسعائل التقليديعة 
ة واجلين، كمعا يعتم تشعغيل يعد عاملعة كبعرية معت اسعتغالمل مسعاحات ارضعية لزعن يف تقنيات البذر والسقي واملتابع

، وتتميععز انشعععتهم بعععدم تععوافر مرافععق ختععزين املععزارعادون حتقيععق انتا يععة مرتفعععة ذععا يسععبب اقفععاض مععداخيل 
لية ميزعن من األسواق ويفقدهم فرصة حتقيق فوائض ما االستفادةاملنتوا او نقله يف الوقا املناسب ذا يفقدهم 

اسععتخدامها يف توسععيت انشعععتهم وهععذا حععامل اغلععب املععزارعا يف البلععدان اصفريقيععة )خاصععة  نععوب الصععحراء(، 
للعلععب  االسععتجابةفععرغم حيععازة الزراعععة نسععبة هامععة مععن النععاتج الععداخلي اخلععام يععذ  الععدومل اال اتععا ال تسععتعيت 

 يف بلداتا. الغذائي املتزايد ذا  علها عا زة عن معاجلة مسألة اجلوع
 االسعتامارإن امليزة األساسية يذ  الن م هي كوتعا تتميعز باقفعاض اصنتا يعة الزراعيعة لمعوع املعزارع وضععف 

للعلعععب الغعععذائي املتنعععوع ذعععا  علهعععا  االسعععتجابةوععععدم كفاءتعععه خصوصعععا يف عنصعععر العمعععل، وععععدم قعععدر ا علععع  
، األ عوراصنتا ية تعؤد  إىل ضععف املعداخيل وضععف مسامة يف انتشار اجلوع كدورة اقتصادية سلبية )ضعف 

اقفععاض القععدرة الشععرائية، عععدم القععدرة علعع  اقتنععاء الغععذاء(. ومععن أ ععل اخلععروا مععن هععذ  ا لقععة املفرغععة البععد ان 
) األ ععدة والبععذور واملزننععة(   تزععون اسععتجابة السياسععات الزراعيععة مركععزة علعع  تععوفري املععدخالت الزراعيععة وضععماتا

تمويل املناسب يف الوقا املناسب وربا املزارع باألسواق ومحاية مداخيل املزارعا من التقلبات السعرية وتوفري ال
واملناخية وتوفري السلت العامة املرافقة للقعاع الزراعي مال التدريب والبحث والتععوير وتعوفري شعبزة السعقي وهعذا 

الزايععف وهعذا مععا يسععهل عمليعة التحععومل اييزلععي يف  معا ينقععل املععزارع معن اصنتععاا التقليععد  اللععيف اىل اصنتععاا
اصقتصادية عن طريق  نشاطاتالمن الزراعة يف باقي تية اصقتصاد كزل عن طريق استخدام الااكمات املادية املتأ

التزامل با القعاعات مال الصناعات الغذائية، كمعا  عب ان تزعون السياسعة التجاريعة يف خدمعة املعزارع سعواءا 

                                                             
1 Prabhu Pingali et al , Agriculture For Nutrition : Getting Policies Right. (chapter in : David E- Sahn , The Fight 
Against Hunger and  Malnutrition). Oxford University Press. UK 2015.p 171,177 
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لغاء القيعود اجلمركيعة علع  املعدخالت الزراعيعة املسعتوردة او ععن طريعق ا مايعة السععرية معن املنتو عات عن طريق ا
 املنافسة. وهذا ما يؤد  اىل تنمية زراعية واقتصادية مستدامة تعزز األمن الغذائي وتعاجل مسألة اجلوع.

 .: النظم الزراعية الحديثةالثالثالفرع 
لزراعية وتقنيات البحث والتععوير الزراععي وخمر ا عا ماعل البعذور احملسعنة العوفرية تركز هذ  الن م عل  املزننة ا

اصنتاا وهذا ما زاد من امزانية عرض وتوافر ا بوب والبذور األساسية وتنتشر هذ  الن م يف عدة دومل اسيوية 
 عر مععه بعاقي القعاععات وامريزية التينية. حيث ترتزز سياسا ا الزراعية عل  تو ه يعتمد الزراعة كمحرك منو 

أو يعععدفعها، ومعععن نتعععائج هعععذ  السياسعععات الزراعيعععة زيعععادة دخعععل املنتجيعععنن خفعععض األسععععار ا قيقيعععة للحبعععوبن 
اسعععتخدام املعععوارد القليلعععة بشعععزل أكاعععر فعاليعععة وكفعععاءة اسعععتخدامية، خفعععض اسععععار املعععواد الغذائيعععة ومسعععامة منعععو 

 .عات اصقتصادية غري الزراعية وزيادة منوهااصنتا ية الزراعية يف التزامل األفقي مت القعا
 .: النظم الزراعية التجاريةالرابعالفرع 

وينتشععر هععذا النععوع مععن الزراعععة يف العععامل املتقععدم، وتتميععز اقتاديا ععا بالوصععومل اىل مرحلععة العمالععة الزاملععة أو 
. وتسعاهم  يا من باقي الدوملاصقااب منها ويرتفت مستو  الدخل فيها، ويعترب سزان الريف ذو كاافة أقل نسب

. لزن رغم تأثريهعا النسعا القليعل يف اصقتصعاد ورغعم كوتعا %01الزراعة يف الناتج الداخلي اخلام عادة أقل من 
مل تعد حمركعا للنمعو )الزراععة( إال أن السياسعات الزراعيعة والتجاريعة والسععرية يف هعذ  العدومل تبعا معد  اصهتمعام 

صعانعي السياسعات اصقتصعادية . حيعث ختصعص الواليعات املتحعدة األمريزيعة واروبعا   الذ  يلقا  القعاع من قبل
اعانات سعنوية  للمعزارعا تقعدر مبليعارات العدوالرات، كمعا تعبعق هعذ  العدومل سياسعات جتاريعة محائيعة للمعزارعا 

بيق بعض القيون الفنيعة حتميهم من املنافسة السعرية عن طريق رفت التعريفة اجلمركية أمام املنتو ات املنافسة وتع
ماععل معععايري السععالمة واجلععودة، ويععتم تقععدي ضععمانات سعععرية حتمععي املععزارعا مععن تقلبععات السععوق. لزععن هنععاك 

يعتعربون أن هعذ  التصعرفات تزعرس اجلعوع يف العدومل الناميعة وتشعو  عمعل األسعواق وهعي  االقتصادياالعديد من 
 عاملية وصندوق النقد الدويل.اليت تنص عليها من مة التجارة ال املباداتنايف 

اليت ميعر  التنميةوبالتايل ختتلف انواع السياسات الزراعية يف البلدان باختالي ن مها الزراعية وحسب مراحل 
 هبا البلد لزن جتتمت خمتلف اهداي السياسات الزراعية يف هذ  النقاف:



 التعريف باألمن الغذائي وأبعاده، وسياساته، ومستويات قياسه                        الفصل األول:

 

39 
 

 فلل عل  حتمل تزعاليف مسار الدخل: حيث ميزن أن تا م املزاسب يف دخل األسرة إىل قدرة أ
 الغذاء.

  مسعار اصمعدادات الغذائيعة : مبعا يف ذلعك تعوافر نوعيعة وكميعة وتنعوع األغذيعة علع  معدار السعنة خاصععة
 للفئات السزانية اللعيفة .

 .مسار الوصومل داخل األسرة: حيث يتم حتقيق املساوات يف توزيت الغذاء 
 .مسار البيئة الصحية 
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 .ني: األمن الغذائي والعولمةالمبحث الثا
تعؤثر معن  ألتعاتؤثر االسعار العاملية للغذاء بعريقة مباشرة يف حتديد مستويات االمن الغذائي داخل البلعدان، 

ناحية عل  املوازين السلعية للغذاء، وعل  امليزان التجار  وميزان املدفوعات. وتوثر من ناحيعة اخعر  علع  قعدرة 
املرتبعععة بععدخلهم احملععدود وبالسعععر العععاملي للمنتجععات الزراعيععة. كمععا تععؤثر علعع  قععرارات  االفععراد علعع  شععراء الغععذاء

 املزارعا يف ختعيعهم ا ايل واملستقبلي لعملية االنتاا.
 وسوي نستعرض يف هذا املبحث ضمن املعالب املندر ة خالله ما يلي:

 األسعار العاملية للغذاء وعالقتها باألمن الغذائي؛ -
 يف األمن الغذائي؛ دور التجارة -
 عالقة املن مات الدولية باألمن الغذائي؛ -

 .المطلب األول: األسعار العالمية للغذاء وعالقتها باألمن الغذائي
معن خعالمل التععرق اىل تعأثري األزمعات االقتصعادية علع  اسععار الغعذاء، اضعافة اىل ميزن التفصيل يف هذا اجلانب 

 زراعية عل  أوضاء األمن الغذائي.حتليل تأثري ارتفاع أسعار املدخالت ال
 .الفرع األول: تأثير األزمات االقتصادية على أسعار الغذاء

 سععواءاواملاليعة والغذائيعة دورا مهمععا يف تقلبعات اسعععار الغعذاء علع  مسععتو  الععامل  االقتصععاديةتلععب األزمعات 
ملختلعف  االقتصعاد  خعتالملاالأيعن ارتفععا أسععار الغعذاء نتيجعة  7119بعريقة مباشعرة مالمعا حعد  يف ازمعة 

مبا يف ذلك اصنتا ية بسعبب انععدام التمويعل النعا م  االقتصاديةاقتصاديات العامل الذ  مت خمتلف القعاعات 
عععن قصععور األسععواق املاليععة واتيارهععا علعع  مسععتو  العععامل. أو بعريقععة غععري مباشععرة مععن خععالمل تسععبب األزمععة يف 

والععيت  النياو ينيععةمععن ارتفععاع أسعععار املععدخالت الزراعيععة ماععل األ ععدة ارتفععاع اسعععار احملروقععات ومععا لععم عليهععا 
احملروقعات يف حتعومل الزاعري معن العدومل حنعو  ارتفاعتستخدم الغاز العبيعي كأساس يف عملية إنتا ها، كما ساهم 

أوليععة اسععتخدام الوقععود ا يععو  والععذ  يسععتخدم املنتو ععات الزراعيععة ) الغذائيععة األساسععية ماععل ا بععوب( كمععادة 
اصياانومل العبيعي، ون را ملزامحة العلب عل  ا بوب معن أ عل انتعاا الوقعود ا يعو  للعلعب الغعذائي  الستخراا

والفقععرية يف خمتلععف منععاطق  ايشععةشععهدت أسعععار الغععذاء ارتفاعععا قياسععيا كبععريا كععان لععه تععأثريا كبععري علعع  الفئععات 
 .العامل
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 (.011=2114-2112) 2102-0991ذاء حسب السلع (: مؤشرات األسعار الحقيقية للغ4-0شكل رقم )

 
Source : Asia Bio Business  Pte.ttd, Food Security Policies In APEC : APEC Policy Support Unit . 

Singapore 2012. P8 

زاد مؤشر أسعار األغذية بأكار من اللعف حيث شهدة  7119ومنتصف عام  712ففي الفاة با  انفي 
للزيععوت، وةلععومل  %097للسععزر،  %49ت الغذائيععة تقريبععا زيععادات كبععرية يف األسعععار تراوحععا بععا  يعت السععل

بدأت األسعار باالقفاض لزن  لا أعل  معن مسعتويا ا قبعل ارتفاعهعا. ويف النصعف الاعاج معن  7119تاية 
 7119الذروة يف بدأت أسعار الغذاء الدولية يف االرتفاع بشزل حاد مرة اخر ، متجاوزة مستويات  7101

، والععذرة %91حيععث سععجلا أسعععار القمععن زيععادة ب %20بنسععبة  7100-7101وارتفععت سعععر ا بععوب 
، كمعععا زادت األسععععار يف فعععاة  عععوان 7119إىل النصعععف معععن  7112معععن  عععانفي  %091، واألرز 23%

، حيعععث ت هععععر %31واألرز ب %011والععععذرة ب %99حيععععث زاد القمعععن ب 7100إىل نصعععف  7101
سعجلا أسععار  7100وديسعمرب  7111ستمرة عل  مستو  االسعار، ففي الفاة ما بعا  عانفي التقلبات امل

ا بععوب الشععهرية زيععادة اكاععر مععن اقفاضععها ذععا يعععين حععدو  زيععادة عامععة يف متوسععا مسععتويات االسعععار. ومععن 
ععا اىل ضععف ، بعل  تقلبعا ارتف7119-7112امللر أن أسعار املواد الغذائية مل تعد إىل مستويا ا ما قبعل 

وهععذ  الزيععادة والتقلبععات يف أسعععار الغععذاء سععوي  7111-0991مسععتو  متوسعععها الععذ  كععان خععالمل الفععاة 
 .1يزون يا اثار كارثية عل  دخل األسر وقدر م الشرائية ويزيد من عدد الفقراء واجلوع 

                                                             
1 Asia Bio Business  Pte.ttd. op.cit. p9 
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 .الفرع الثاني: تأثير ارتفاع اسعار المدخالت الزراعية على األمن الغذائي
يف سعععر مععدخالت انتععاا الغععذاء سععوي تععؤد  بعريقععة مباشععرة اىل رفععت سعععر الغععذاء علعع  غععرار  ل ارتفععاعإن كعع

 ا بوب وهذا ما يبينه الشزل التايل:
 .2102جانفي  -2115(: اسعار الحبوب جانفي 5-0شكل رقم) 

 
Source : Asia Bio Business  Pte.ttd, Food Security Policies In APEC : APEC Policy Support Unit . 

Singapore 2012. P9 

النتعععائج املاتبعععة ععععن هعععذ  الزيعععادات يف االسععععار زيعععادة الفقعععر واجلعععوع وسعععوء التغذيعععة اضعععافة إىل مععععدمل ومعععن 
العف حالعة وفعاة اضعافية، و زاد مسعتو  الفقعر يف الععامل ب 211الوفيات، ففي افريقيعا ارتفععا الوفيعات مبقعدار 

يالنععد اسععتفاد املنتجععون الصععافيا للغععذاء مععن هععذ  الزيععادة يف األسعععار، ويف . لزععن يف بعععض الععدومل ماععل تا3%
بعض املناطق مل يزن هناك تأثري كبري عل  السزان بسبب احاليم املنتو ات املرتفعة السعر بعأخر  منخفلعة 

الك )ماعل مقاطعععة هونعان يف الصععا(، ويف أوغنعدا كععان التععأثري  عد حمععدود بسعبب إعتمععاد السعزان علعع  االسععته
من املنتوا احمللي، وقد تبا انه يف عدة مناطق من العامل كان تأثري ارتفاع اسعار الغذاء أ ايب عل  تعراكم الاعروة 
وذلعععك ألن االقفعععاض املتوسعععا يف اصعععومل األسعععر املتلعععررة   تعويلعععه يف ارتفعععاع اصعععومل اجلهعععات العععيت حققعععا 

است وانتقامل غري كامل لألسعار العاملية إىل االسواق مزاسب من اصرتفاع، ويف فيتنام كان هناك تباين قعاعي و 
احملليعة، كمععا اسععتفادت الععدومل ذات القعاععات التصععديرية الزراعيععة كايفععة العمععل معن زيععادة فععرص العمععل وخفععض 
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نسععبة الفقععر، وقععد كانععا اصسععتجابات اجتععا  هععذ  الوضعععية مععن خععالمل اختععاذ سياسععات جتاريععة كخفععض أو الغععاء 
لعع  الععواردات الغذائيععة ورفعهععا علعع  الصععادرات منهععا وسياسععات ماليععة تعتمععد تقععدي املعونععات التعريفععة اجلمركيععة ع

الغذائيععة وتوسععيت شععبزات الرعايععة اص تماعيععة للفئععات املتلععررة وضععت املخزونععات اصسععااتيجية )االحتياطيععة( يف 
 .1األسواق

 :2نقاف التاليةوميزن تلخيص حمددات الزيادة يف أسعار الغذاء عل  مستو  العامل يف ال
  زيععادة النمععو الععدميغرايف تععؤد  إىل زيععادة العلععب علعع  الغععذاء حيععث مععن املتوقععت أن يرتفععت عععدد سععزان

مليار نسعمة، ومعت زيعادة  9.3مليار إىل  1.9مليار نسمة أ  من 7.4مبقدار  7111العامل ةلومل 
شعرائية ذعا يرتفعت العلعب النمو اصقتصاد  يف الدومل النامية سوي ترتفعت املعداخيل وتتحسعن القعدرة ال

 عل  األغذية بزل انواعها )تنويت الن م الغذائية(.
  ارتباف أسعار الغذاء بأسعار احملروقات، ورغم اقفاض هذ  األخرية حاليعا إال انعه يف  عل ععدم و عود

البديل الفعامل يعا يف املعد  املتوسعا فإتعا تبقع  عرضعة للتذبعذب وبالتعايل كلمعا كعان هنعاك تو عه حنعو 
 قود ا يو  اكار كلما ارتفعا أسعار الغذاء.الو 

  تعععدهور العععن م اصيزولو يعععة بسعععبب االسعععتخدام غعععري املسعععتدام إضعععافة إىل التغعععري املنعععاخي واالحتبعععاس
 .رار  يقلل من اصنتا ية الزراعيةا 

 .المطلب الثاني: دور التجارة في األمن الغذائي
ن خعععالمل التعععععرق اىل عالقعععة امليعععزة التنافسعععية بععععاألمن دور التجعععارة يف حتقيعععق األمععععن الغعععذائي مععع يعععتم ابعععراز

 الغذائي، اضافة اىل عالقة االنتاا احمللي مبستو  التبعية الغذائية.
 الفرع األول: عالقة الميزة التنافسية باألمن الغذائي

 ادياتاالقتصعاملستمر يف معدمل النمو السزاج وما يرافقه من زيادة العلب عل  الغذاء  دي  لالرتفاعن را 
يعذا العلعب، ومبفهعوم  االسعتجابةإىل توفري املتعلبات الغذائية للسعزان ععن طريعق زيعادة اصنتعاا احمللعي معن ا عل 

الععذاا الععذ  يععرتبا بتلبيععة ا ا ععات الغذائيععة حمليععا، يصعععب حتقيقهععا مععن قبععل  يععت الععدومل ن ععرا لتنععوع  االكتفععاء

                                                             
1 Andy Mckay and Finn Tarp,  Distributional Impacts of The 2008 Global Food Price Spike in Vietnam. (chapter in : 
David E- Sahn , The Fight Against Hunger and  Malnutrition). Oxford University Press. UK 2015.p376,377 
2 Asia Bio Business  Pte.ttd. op.cit. p11 
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ت، وإذا حعاومل كعل بلعد إنتعاا كعل معا يسعتهلزه داخليعا األن مة الغذائية للسزان خاصة مت منعو العدخل للععائال
يزون ملعرا إىل وضت حوا ز  ركيعة علع  الصعادرات والعواردات وهعذا معا يعؤد  إىل تشعو  األسعواق واألسععار 
الدوليعة اذا انتهجععا كععل دومل الععامل هععذا الععنهج، ويعتم اصخععالمل مببععدأ التخصعص الععذ  نععاد  بعه ادم  يععث ذععا 

نتععاا احملليععة ويععؤثر علعع  األسعععار وتنععدثر امليععزة التنافسععية بععا الععدومل يف املنتجععات الزراعيععة يرفععت مععن تزععاليف اص
 وبالتايل يصبن توفري الغذاء بأسعار مالئمة للعبقات ايشة من السزان أمر يستحيل حتقيقه.

ة هععي تععوفري املالئمعع االسععااتيجيةوبالتععايل ميزععن اعتبععار التجععارة كععأداة لتحقيععق األمععن الغععذائي ةيععث تزععون 
وضمان الغذاء الزايف والصعحي والسعليم واملغعذ  للسعزان ععن طريعق اصنتعاا احمللعي والعواردات مععا، حيعث يعتم 
حتصععيل مقععدار العجععز مععن الغععذاء عععن طريععق األسععواق الدوليععة اعتمععاد علعع  مزاسععب التصععدير )العملععة الصعععبة( 

 .1االقفاضوأكار ختصص ذا يدفت األسعار إىل العاملية نشعة واكار منافسة  ءوهذا ما  عل من جتارة الغذا
 2تؤثر التجارة الدولية والتجارة الزراعية بشزل خاص عل  األمن الغذائي من خالمل:

  وبالتايل خلق فرص العمل وتزوين املداخيل للفقراء. االقتصاد يزيد من النمو 
  االستهالكيزيادة اصمدادات الغذائية احمللية ملوا هة العلب. 
 ن تقلبات اصمدادات الغذائية يف حالة الصدمات العارئة.يقلل م 

 .الفرع الثاني: عالقة االنتاج المحلي بمستوى التبعية الغذائية
يل فمن األمية مبزان ا فاض علع  مسعتو  مععا معن اصنتعاا احمللعي معن أ عل تقلعيص التبعيعة الغذائيعة اوبالت

بة ناجتة عن تصعدير املنتو عات الزراعيعة املتاحعة. لزعن يعتم  للخارا ومن أ ل تزوين مداخيل مالية بالعملة الصع
كسععب فوائععد مععن التجععارة الدوليععة يف حالععة سععيادة قععانون املنافسععة التامععة، واملالحعع  للوقععائت العامليععة علعع  مسععتوا 

خصوصععا فيمععا يتعلععق بقلععية الععدعم احمللععي  األورويب واالحتععادالنقاشععات احملتدمععة بععا الواليععات املتحععدة والصععا 
للمععزارعا وقلععية املنتو ععات املعدلععة وراثيععة تععينععا ن ععرة عععن كاععب بععأن شععروف التبععادمل الععدويل تسععري وفععق مبععدأ 

 املصلحة وأن املنافسة التامة مل تتحقق  د األن وسوي نوضن ذلك يف املبحث الاالث من هذا الفصل.
 
 

                                                             
1 Nouve, kofi L , Impacts Of Global Agricultural Trade Reforms And World Market Conditions On Welfare And Food 
Security In Mali : A CGE Assessment .PHD thesis , Michigan State University, USA 2004 p11 
2 Asia Bio Business  Pte.ttd, op.cit .p6 
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 .الكلي واالقتصاد(: دور التجارة في األمن الغذائي 6-0شكل رقم )

 
Source : Nouve, kofi L , Impacts Of Global Agricultural Trade Reforms And World Market Conditions 

On Welfare And Food Security In Mali : A CGE Assessment .PHD thesis , Michigan State University, 

USA 2004 p13 

الدولية عل  المععات اصقتصعادية الزليعة وعلع  األمعن يوضن الشزل التأثريات التبادلية لزل من التجارة  حيث
 الغذائي مبختلف مستوياته كما   شرحها سابقا.

 .المطلب الثالث: المنظمات الدولية وعالقتها باألمن الغذائي
إن خمتلعف دومل العععامل خاصععة الععيت حتعوز علعع  ن ععام زراعععي متعععومل تعبعق سياسععات زراعيععة وجتاريععة تصععب يف 

القعاع من االخعار اخلار ية )خصوصا التجاريعة(، حيعث تعبعق اينعد ضعريبة  ركيعة مرتفععة  مصلحة محاية هذا
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 دا عل  الواردات من االغذية االساسية مال االرز رغم اتا حتتو  عل  اكرب نسبة من اجلياع يف العامل، ولد  
قععععاع الزراععععي، فالقعاععععات هعععذ  العععدومل عموععععة معععن ادوات السياسعععة العامعععة املتاحعععة يعععا لتو يفهعععا يف ادارة ال

الزراعيععة املزدهععرة واملنتجععة يف الععدومل املتقدمععة ال حتمعع  فقععا مععن الععواردات املنافسععة بععل تتلقعع  دعمععا حمليععا مرتفعععا 
اضافة اىل تاما كبري، حيث انه تو د حصعة كبعرية معن العدخل اال عايل الزراععي يعتمعد علع  سياسعات تدخليعة 

، ويف اليابعععان 7107خعععل املعععزارع مسععتمد معععن االعانعععات ا زوميعععة سعععنة معععن د %09 األورويبوطنيععة )االحتعععاد 
(. امعا يف العدومل الفقعرية فعان خمتلعف التعدابري ا زوميعة تركعز علع  املسعتهلك بعدمل املنعتج، اضعافة اىل ععدم 11%

يععة اسعتقرار االقتصععاد الزلعي واسعععار الصععري املتذبذبعة، واالحتزععارات العيت تعبقهععا الدولععة علع  املععدخالت الزراع
ضرر. واذا بقيا كل دولة تسري قعاعها الزراعي دون  ةتلت ضغا كبري عل  االسعار ذا  عل املزارعا يف حال

و ععود مؤسسععات عامليععة تععن م ذلععك فمععن املمزععن ان تلععر ا ععراءات دولععة مبصععا  اخععر  ، مععن ا ععل ذلععك   
ل معن ا عل تعمععيم فوائعد االمعن الغععذائي والزراععة والتنميععة والتمويع باألغذيعةاسعتحدا  املن معات العامليعة اخلاصععة 

 .1عل  مستو  العامل
 .باألمن الغذائي صندوق النقد الدوليعالقة  الفرع األول:

 :سوي يتم التعرق اىل  ري انشائه، ودر ، واليات عمله، وكيفية تأثري  يف أوضاع األمن الغذائي
 .أوال: انشاؤه ووظيفته

الععاملي،  االقتصعادمعن ا عل ا فعال علع  اسعتقرار  0941ز سعنة لقد   انشاؤ  مبقتل  معاهدة بريتعون وود
ويعتععرب أهععم مؤسسععة نقديععة يف العععامل ةيععث يشععري علعع  تن ععيم املععدفوعات الدوليععة وأسعععار صععري العمععالت. 
ويعمععل علعع  منععت حععدو  األزمععات االقتصععادية واملاليععة الدوليععة ومسععاعدة الععدومل يف اخلععروا مععن األزمععات حععا 

وحتذيرها عند استشعار اخعار متوقععة ا عدو ، تقعدي النصعائن  االقتصادياتطريق متابعة وقوعها، وذلك عن 
طويلعة األ عل  بإصعالحاتخبصوص السياسات االقتصعادية وارسعاء مععايري تعن م النشعاف املصعريف واملعايل، القيعام 

ملصععاعب االقتصععادية للبلععدان االعلععاء  الععيت تعععاج مععن اخععتالالت هيزليععة واقراضععها مبععال  ماليععة للخععروا مععن ا
واصالح االختالالت يف موازين مدفوعا ا نتيجة العجز يف امليزان التجار  بسبب ارتفعاع قيمعة العواردات مقارنعة 
بالصادرات أو نتيجة خروا رؤوس األموامل وحدو  عجز يف حساب امليعزان اجلعار  اخلعاص بعرأس املعامل، تعأطري 
                                                             
1 Robert Paarlberg, Who Makes Global Foof Policy, (chapter in : David E- Sahn , The Fight Against Hunger and  
Malnutrition). Oxford University Press. UK 2015.p419 
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العلععاء مععن  خععالمل بنوكهععا املركزيععة. ويتحصععل الصععندوق علعع  عمليععات التععدريب واملسععاعدات الفنيععة للبلععدان ا
التمويل من خالمل اشااكات الدومل االعلاء وتزون نسبة االصعوات حسعب مقعدار معا يشعاك بعه البلعد العلعو 

 ويتبت ذلك حجمه االقتصاد  عل  املستو  الدويل.
  .ثانيا: اليات عمله

ويا ومعن اجليعد للعدومل الناميعة ان اصعبحا دومل ماعل وجتعدر االشعارة اىل أن القعرارات تتخعذ ععن طريعق التصع
بلعدان األوىل معن حيعث قعوة التصعويا. كمعا يقعدم الصعندوق للعدومل  01الصا والربازيل وروسيا وايند من بعا 

وفععق  االقتصععاديةمععن خععالمل تصععميم السياسععات  القتصععادا امسععاعدات فنيععة مععن ا ععل تنميععة املععوارد اصنتا يععة 
اضعافة اىل تنميعة وتعدريب املعوارد البشعرية لعديها. وبالتعايل فعإن تشعجيت التععاون النقعد   متعلبات الدومل و روفها

الدويل والتنسيق با الدومل ، حترير التجارة الدوليعة وتعزيزهعا، اسعتقرار أسععار الصعري، تأسعيت ن عام معدفوعات 
ي ابععرز  عععات اهعععداي وفري التمويعععل للعععدومل الععيت تععععاج معععن اخععتالمل يف املعععدفوعات هعععتععدويل متعععدد األطعععراي، 
 1صندوق النقد الدويل.

 .ثالثا: تأثيره على األمن الغذائي
قد ال يلععب صعندوق النقعد العدويل دورا مباشعرا يف االمعن الغعذائي لزنعه يتشعارك يف ذلعك معت البنعك العدويل،  

يهعتم كما أشعار  وزيعف سعتيغليز اذا كعان البنعك العدويل مزعرس للقلعاء علع  الفقعر فعان صعندوق النقعد العدويل 
بتععوفري االسعععتقرار املعععايل الععععاملي، ومعععا يعععنعزت ذلعععك علععع  السياسعععات االقتصعععادية للعععدومل الناميعععة ومسعععار االمعععن 
الغذائي من خاليا، وتعترب التدابري اليت يقاحها عل  الدومل النامية ذات نتائج حتد من الفقر فيها، وفيمعا يتعلعق 

أعمعامل الدوحعة للتنميعة واملعونعة معن ا عل التجعارة ركعز  املسم   دومل 7111بالزراعة فان تقرير الصندوق سنة 
علعع  ضععرورة االصععالح الزراعععي مععن خععالمل االسععااتيجيات الععيت تركععز علعع  الوصععومل اىل االسععواق والععدعم احمللععي 

اعانععات التصععدير الزراعيععة والغععاء التعريفععات اجلمركيععة  بإلغععاءواملنافسععة، وتزامنععا مععت ذلععك يوصععي الععدومل املتقدمععة 
والعععدعم الزراععععي احمللعععي الن ذلعععك يشعععو  التجعععارة وال يعععععي فرصعععة للعععدومل الناميعععة )الزراععععة ( معععن ا عععل  الزراعيعععة

التزامل يف االسواق العاملية، كما حيفز الدومل املتعورة والتمت الدويل لتقدي املساعدة للعدومل الناميعة معن خعالمل 
هععا يف االنععدماا يف االسععواق الدوليععة  و  معاجلععة القيععود املفروضععة عليهععا مععن  انععب العععرض مععن ا ععل زيععادة ح

                                                             
1 IMF, The External Relations Department at IMF Headquarters : 700 19 th Street . N W Washington .D C .20431 ( 
www.IMF.org) 2017 
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ومساعد ا عل  حتمل وموا هة التزاليف النا ة علن االنتقعامل حنعو التحريعر وهعذا معا يقعود يف النهايعة اىل تعزيعز 
 .1االمن الغذائي لديها

 .الفرع الثاني: المنظمة العالمية للتجارة
لدوليععة الععيت اسسععا لتزوينهععا، مث حتليععل أثععر سععوي يععتم التعععرق اىل  ععروي نشععأة املن مععة وخمتلععف االتفاقيععات ا

 املن مة عل  أوضاع األمن الغذائي يف البلدان النامية
 .أوال: نشأة وتطور المنظمة العالمية للتجارة

العامععة للتعريفععات والتجععارة الععيت انشععئا بعععد اجلععرب  االتفاقيععةبعععد   اشععتقاقها مععن  0991  انشععاؤها سععنة 
بقلعععايا الن عععام التجعععار  الععععاملي املتععععدد األطعععراي، وتسعععع  إىل تعزيعععز منعععو التبعععادمل  العامليعععة الاانيعععة، وهعععي تععععا

، وقععد كانععا هنععاك %11ةععوايل  7101-0991التجععار  العععاملي حيععث زادت صععادرات البلععائت يف الفععاة 
ععععدة مفاوضعععات تسعععع  إىل تععععوير ن عععام التبعععادمل العععدويل علععع  غعععرار املفاوضعععات العععيت تتعلعععق مبقاومعععة اصغعععراق 

والعيت انشعئا علع  ضعوئها املن معة، واسعتمرت املفاوضعات بععد  0994-0991التعريفات اجلمركية يف الفاة و 
ملعلومات إىل إتفاقية تن م اخلدمات السلزية والالسلزية وتزنلو يا ا 0992 ولة أوروغوا  ليتم التوصل سنة 

. أما يف ما 0999واصتصامل واخلدمات املالية، و  مناقشة تن يم التجارة اصلزاونية وحمل التعريفات منها سنة 
 .7111حمص الزراعة واخلدمات فقد بدأة املفاوضات بشأتا سنة 

 .ثانيا: اثار سياسات المنظمة على األمن الغذائي في البلدان النامية
تجارة وأهدافها يف ضعمان ا ركعة النشععة للتجعارة العامليعة معن خعالمل إزالعة القيعود العيت وترتزز مهام من مة ال 

تعيقهععا وبالتععايل تععنعزت املزايععا اص ابيععة علعع  املنتجععا مععن خععالمل فععتن املنافععذ لتصععريف املنتو ععات عععرب خمتلععف 
، كمعا يسعتفيد املسعتهلك معن األسواق العاملية ذا يزيد من التنافسية والتخصص واجلودة وحيفز النمعو اصقتصعاد 

اقفععاض أسعععار السععلت واخلععدمات ذات اجلععودة العاليععة. وبتحقيععق ا ريععة التجاريععة ميزععن أن تتععوافر السععلت يف أ  
وقا للمستهلك كما أن املنتج يزون له يقا بأن إنتا ه سوي يسوق دون قيود وهعذا معا حيفعز املسعتامرين يف 

ملن معة معن خعالمل فعض النزاععات التجاريعة بعا العدومل يف تقريعب و هعات زيادة اسعتامارا م اصنتا يعة. وتلععب ا
الن ر وا فاض عل  مصا  كل الدومل بوسعائل سعلمية. أمعا خبصعوص العدومل الناميعة فعإن املن معة حتعاومل ضعمان 
                                                             
1 William D. SCH and Bacher, The Politics Of Food : The Global Conflict Between Food Security And Food 
Sovereignty, Praeger Security International , Santabarbara, California Denver , Colorado and Oxford, England, Usa 
2010.p17.18 
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ق املساعدة فيما يتعلق بالسياسات التجارية ععن طريعق بعرامج التزعوين واملسعاعدة التقنيعة. وتقعوم املن معة بالتنسعي
مت املن مات واييئات الدولية مال صندوق النقد الدويل والبنك الدويل. ويندرا حتا غعائها اكار من )بتاريت 

 .1من التجارة الدولية %91علو ميالون  014( 7101 ويلية 
سععات وبالتعايل فععإن من معة التجععارة العامليععة تلععب دورا مهمععا يف الاتيبعات التجاريععة العامليععة والتعأثري علعع  السيا

الزراعية وهذا ينعزت عل  االنتاا العاملي من الغذاء وتوزيعه ذا ينعزت عل  االمن الغذائي، كما حتاومل تو يعه 
 .2االسواق الزراعية للدومل النامية حنو التصدير

  .باألمن الغذائي البنك الدولي عالقة الفرع الثالث:
 :ابراز عالقته باألمن الغذائيسنستعرض  روي نشأة البنك الدويل للتنمية واليات عمله مث 

 .أوال: نشأته
، ويعمعل علع  تقعدي النصعائن للبلععدان )خاصعة الناميعة( اضعافة إىل التمويعل معن ا ععل 0944  إنشعاؤ  سعنة 

مساعد ا للتخلص من حلقة الفقر املفرغة وحتقيق النمو املستدام. وياكز نشاطه عل  البلعدان املتوسععة العدخل 
بشزل كبري يف مشاريت البنية التحتية ، وجتدر اصشارة إىل ان هذ  البلدان حتوز علع  نسعبة ايلا مبا اتا تستامر 

من فقراء العامل وهي عرضة للصدمات اصقتصادية بشزل كبعري . ومعن بعا اصقااحعات العيت يقعدمها اىل  21%
 من الفقر وزيادة التشغيل.  انب التمويل تشجيت اصستامار اخلاص باعتبار  قاطرة لتحقيق النمو، وبالتايل ا د

حيث ميومل االستامارات يف  يت القعاعات مت خدمة استشارية اثناء مراحل تنفيذ املشعروع ، كمعا يعمعل علع  
مساعدة الدومل النامية والفقرية يف إدارة املالية العامة وترقية منا  اصستامار ومعاجلة اصختالالت. وقد قدم اكاعر 

 .3كقروض من ا ل التخفيف من الفقر يف خمتلف اقعار العامل  0941مليار دوالر منذ  111من 
 .ثانيا: عالقته باألمن الغذائي

وفيمععا يتعلععق بععاالمن الغععذائي واالصععالح الزراعععي فيزععون مععن خععالمل اصععالح السياسععات الععيت تسععع  اىل حتسععا 
لزايف لراس املعامل) املزننعة االنتاا، وختصيصه وتو يهه ملوا هة وتغعية العلب السوقي وتوفري اساليب االنتاا ا

وباقي املدخالت(، ويعترب البنعك العدويل التنميعة الريفيعة هعي العريعق لتحقيعق االمعن الغعذائي والنمعو االقتصعاد ، 
ويزععون الوصععومل اىل فقععراء الريععف وززيععنهم ماديععا وتو يهيععا احسععن اسععااتيجية خللععق املععداخيل يععم ، وبتحسععا 
                                                             
1 World Trade Organization (https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm) 12-08-2017 
2  William D. SCH and Bacher.op.cit p 13. 
3 World Bank (http://www.worldbank.org/en/who-we-are) 13-08-2017 
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طريععق حسععن ادارة املعوارد العبيعيععة يصععبن بامزععاتم املنافسععة يف االسععواق احملليععة  االنتا يعة الزراعيععة املسععتدامة عععن
واالقليميعععة وهعععذا معععا يعععؤد  اىل تعععوفري الغعععذاء لفقعععراء الريعععف وزيعععادة العععدخل واكتسعععاب املعرفعععة وحسعععن اسعععتخدام 

 7119يعه البنعك يف التزنلو يا الزراعية ذا  علهعم يسعامون يف انتعاا السلسعلة الغذائيعة كلهعا. وهعذا معا اكعد عل
حيث اشار اىل ان النمو الزراعي املستدام يزون عن طريق االعتماد عل  فقراء الريف ذا يساعدهم عل  حتقيعق 
اهععداي االلفيععة وختفععيض نسععبة فقععراء العلععم وذلععك عععن طريععق اعتبععار الزراعععة هععي حمععرك النمععو االساسععي باشععراك 

مليعععار حيعععازة صعععغرية  0.3لزراعيعععة والغذائيعععة، ذلعععك ان اصعععحاب ا يعععازات الصعععغرية وتزعععاملهم معععت الصعععناعات ا
 .1متوا دة عل  مستو  العامل 

 .باألمن الغذائي منظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدةعالقة الفرع الرابع: 
ميزععن تبيععان ذلععك مععن خععالمل التعععرق اىل  ععروي وأسععباب انشععائها، واهععدافها وسياسععا ا املعتمععدة يف موا هععة 

 .ف اقعار العاملاجلوع عرب خمتل
 .أوال: نشأتها وأهدافها
وكانعا أومل  0910بزندا وكان مقرها الرئسعي واشعنعن ليعتم حتويلعه إىل رومعا سعنة  0941  انشاؤها سنة 

  وضعت مععايري غذائيعة دوليعة حتعا  0917، ويف 0910محلة بعنوان التحرر من اجلوع قاما هبا املن مة سنة 
ت من معة الصععحة العامليعة، و  انعقعاد معؤزر األمععم املتحعدة الععاملي لإلغذيععة مسعم  الدسعتور الغعذائي بالتنسععيق مع

طععورت املن مععة اسععااتيجية  7111يتبععا التعهععد الععدويل بشععأن األمععن الغععذائي العععاملي، ويف سععنة  0924سععنة 
ن تعمععل علعع  التنسععيق بعععا ا زومععات وخمتلععف وكعععاالت األمععم املتحععدة ملزافحععة اجلعععوع املععزمن خاصععة يف القعععر 

املعاهععدة الدوليعة بشعأن املععوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيععة والزراععة الععيت  7110اصفريقعي، وتبعا مععؤزر املن معة سعنة 
  تزعوين اكعرب شعبزة انسعانية يف  7103تلزم وبشزل قانوج دعم نشاف املعزارعا واملعربا يف كعل مزعان، ويف 

وايعالمل األمحعر للمسععاعدة يف حتسعا األمععن الغعذائي وتعزيععز الععامل بالتشعارك مععت االحتعاد الععدويل للصعليب األمحععر 
عل  ضوء املؤزر العدويل الاعاج اخلعاص بالتغذيعة زعا املصعادقة بعا  7104قدرة التمعات احمللية اللعيفة، ويف 

ل اعلاء الفاو والربملانيا والتمت املدج عل  اعالن روما بشأن التغذية وإطعار العمعل العذ  يشعدد علع  حعق كع
انسععان يف ا صععومل علعع  غععذاء مععأمون وكععاي ومغععذ كمععا يلععزم ا زومععات بالعمععل علعع  مزافحععة سععوء التغذيععة 

القلععاء علعع  اجلععوع وانعععدام األمععن الغععذائي  -0 ميععت اشععزايا . وبالتععايل ميزععن تلخععيص أهععداي املن مععة يف 
                                                             
1 William D. SCH and Bacher.op.cit.p16 
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سععتغالمل املسععتدام للمععوارد اال -3القلععاء علعع  الفقععر عععن طريععق تعزيععز النمععو االقتصععاد ،  -7وسععوء التغذيععة، 
 .1العبيعية من أ ل عدم حرمان األ يامل املستقبلية من توافرها

 .ثانيا: سياساتها اتجاه األمن الغذائي
ومععن بععا االسععااتيجيات الععيت تعتمععدها املن مععة مععن أ ععل حتقيععق اهععدافها تعزيععز اصرادة السياسععية مععن أ ععل 

مللععي قععدما يف تعزيععز األمععن الغععذائي، كمععا تعمععل علعع  تزايععف االلتععزام مععن قبععل حزومععات التمععت الععدويل يف ا
التنسيق يف اطار ا وكمة  وتشجيت الشراكات اليت تقود إىل خفض معدالت الفقر وسعوء التغذيعة، ويعتعرب رصعد 
ومراقبة سياسات األمن الغذائي ومد  تنفيذها واعتمادها علع  البيانعات واالسعتهداي العدقيق للفئعات اللععيفة 

لعع  لععاح أ  سياسععة تعمععن إىل حتقيععق األمععن الغععذائي وهععذا مععا تتابعععه املن مععة، كمععا تعمععل علعع  زيععادة معيععارا ع
انتا يععة الزراعععة واسععتدامتها مععن ا ععل االسععتجابة لزيععادة العلععب علعع  الغععذاء املتناميععة وذلععك عععن طريععق االعتمععاد 

ي التدهور اصيزولو ي والتغعري املنعاخي عل  البحث واالبتزار يف الامل الزراعي واصنتاا ا يواج، ويف  ل  رو 
حتاومل املن مة  عل املمارسا العزراعيا يعتمعدون علع  مبعادا الزراععة املسعتدامة وذلعك ععن طريعق ا عاد اصطعار 
القانوج واملعلوماا الداعم لذلك، كما يعترب ا د من الفقر يف الريف من با اهم الوسائل اليت تععزز معن حماربعة 

تغذية وذلك ععن طريعق دععم املشعاريت الزراعيعة الصعغرية وربعهعا باألسعواق وتعوفري البنيعة التحتيعة يعا اجلوع وسوء ال
بالتنسعيق مععت البنعك الععدويل وصعندوق النقععد الععدويل، أمعا يف حالععة ال عروي العارئععة ويف حعاالت اجلععوع املععزمن أو 

تماعيعة املسعاندة للفقعراء والعيت تعوفر يعم انعدام األمن الغذائي املزمن فتعمل املن مة عل  دعم حتسعا العن م اال 
ا عد األد  مععن متعلبععات الغععذاء لبقععائهم يف صععحة ونشععاف، وبالتنسععيق مععت من مععة التجععارة العامليععة تعمععل علعع  
حتسا كفاءة األسعواق )الزراعيعة( ولوليتهعا معن ا عل حتسعا فعرص تسعويق منتجعات املعزارعا ورفعت معداخيلهم،  

الصمود يف و ه الزوار  العبيعيعة ععن طريعق حتسعا  عروي سعبل الععين للسعزان كما تعمل عل  تعزيز قدرة 
ومساعدة البلدان عل  التحزم يف األزمات واملخاطر أو التخفيف من اثارها من خالمل اليات الرصعد والتحعذير 

 .2وتوفري البيانات واملععيات الالزمة للدومل
 
 

                                                             
 1

 .www.FAO.org 31-80-7832لمحة تاريخية عن منظمة األغذية والزراعة. ألغذية والزراعة، منظمة ا 
 21-5ص ص 1122، روما اكتوبر  2.2الطبعة األهداف االستراتيجية لمنظمة األغذية والزراعة ، انظر  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،   2



 التعريف باألمن الغذائي وأبعاده، وسياساته، ومستويات قياسه                        الفصل األول:

 

52 
 

 باألمن الغذائي. IFADعية لألمم المتحدة الصندوق الدولي للتنمية الزراعالقة  الفرع الخامس:
 وسنربز من خالمل هذا الفرع نشأة الصندوق وأهدافه اليات عمله، مث نتعرق اىل عالقته باألمن الغذائي 

 .أوال: نشأته وأهدافه
مبو ععب مععؤزر االغذيععة العععاملي  0922يعتععرب مؤسسععة ماليععة )وكالععة متخصصععة تابعععة لألمععم املتحععدة( انشعع  

، ويعتععرب اسععتجابة لألزمععات الغذائيععة خاصععة الععيت مسععا افريقيععا  نععوب الصععحراء الزععرب ، 0924الععذ  انعقععد 
وكععان ايععدي مععن انشععائه زويععل مشععاريت التنميععة الزراعيععة صنتععاا االغذيععة يف البلععدان الناميععة، ويزععرس  هععود  يف 

مليعار  0.4اس فقعرا )ا  من أشعد النع %21القلاء عل  الفقر الريفي يف البلدان النامية حيث يعين اكار من 
 شخص( يف املناطق الريفية ويعتمدون عل  االنشعة الزراعية لزسب قو م.

 .ثانيا: عالقته باألمن الغذائي
ويركز عمل الصندوق حصرا عل  ا د من الفقر الريفي والعمل مت سزان الريف الفقراء الذين يعيشعون يف  

قععر وسعوء التغذيعة وزيعادة مععداخيلهم ععن طريعق رفعت انتععا يتهم، البلعدان الناميعة معن ا ععل القلعاء علع  اجلعوع والف
 . 1حيث ير  أن الفئات ايشة واللعيفة ميزنها أن تساهم يف عملية النمو االقتصاد 

 2وميزن تلخيص مهامه اليت تؤثر يف األمن الغذائي يف النقاف التالية:
وهععذا مععا  ليهععا وتقععدي املشععورة والتععدريبانشععاء البنيععة التحتيععة املاليععة وانشععاء قاعععدة راس مععامل وا فععال ع -

 عل التمويل الريفي يؤد  اىل زيادة االنتا ية والعدخل واالمعن الغعذائي وذلعك و  حيقق االستدامة الذاتية
خلعق سعبل مسعتدامة للععين للفقعراء و م من اخلدمات املالية املستدامة من خالمل فقراء الريف  باستفاد 

 والتمعات احمللية.
 التزاليف وتسديد القروض. تعزيز قدرة املؤسسات املالية الريفية عل  تعبئة املدخرات وتغعية -
وذلععك نقععل التزنلو يععا واملعرفععة للمععزارعا وتعزيععز انتععا يتهم وانععدما هم يف العالقععات التجاريععة العامليععة  -

 .الزراعية العمل مت املزارعا الريفيا من ا ل كسب املعرفة باملمارسات. بالتنسيق مت البنك العاملي
حتقيععق التنميععة الذاتيععة املسععتدامة واالنتععاا الغععذائي والتحععومل اىل العالقععات االقتصععادية االقليميععة والدوليععة  -

 وفق مبدأ رابن رابن.
                                                             
1 International Fund For Agricultural Development, Who We Are,  What We Do, Where We Work ?. www.IFAD.org 
.15-08-2017 
2 William D. SCH and Bacher. op.cit. p 7.  
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 .عدام األمن الغذائي وأبعاده ومؤشرات قياسهالتعريف بانالمبحث الثالث: 
يعععؤثر انععععدام االمعععن الغعععذائي علععع  ا العععة الصعععحية والذهنيعععة واجلسعععدية لألفعععراد، ألنعععه ميعععت متعلبعععات العاقعععة 
الغذائية اليت يتحصل عليها كل فرد يف التمت، سواءا البالغا، أو االطفامل دون سن اخلامسة. وهذا بدور  يؤثر 

ل  تركيبة رأس مامل البشر  وعل  الفئة النشععة معن التمعت، ذعا  ععل انتا يعة الفعرد يف تنعاقص بعريقة مباشرة ع
مستمر، كما يسبب انتشار االمراض املرتبعة بسوء التغذية وهذا بدور  يزيد من متعلبات تعوفري االدويعة املرتبععة 

اىل مفهععوم انعععدام األمععن الغععذائي هبععذ  االمععراض، والععيت يف غالبهععا تزععون مزمنععة. سععوي نتعععرق يف هععذا املبحععث 
 وايشاشة، وقياسهما، إضافة اىل خمتلف االسباب اليت تقود اىل حالة انعدام األمن الغذائي.

 .االمن الغذائي والهشاشة انعدامب التعريفالمطلب األول: 
زعي ميزععن والشععروف العيت تتعوفر ل وسعوي نتععرق اىل املصععلحات ذات الصعلة بانعععدام األمعن الغعذائي وايشاشعة

 تأكيد  ودما عل  مستو  قعر معا.
 .الفرع األول: مفهوم انعدام األمن الغذائي

انعدام األمن الغذائي ا الة اليت يفتقر فيها األشخاص إىل إمزانيعات الوصعومل إىل الزميعات الزافيعة يقصد ب
لصعحة . قعد يعأا نتيجعة ععدم من االغذية املأمونة واملغذية للمان منو وتنمية طبيعيا وحياة مفعمعة بالنشعاف وا

تععوافر األغذيععة أو عععدم كفايععة القععدرة الشععرائية أو التوزيععت غععري املالئععم أو اسععتخدام األغذيععة بشععزل غععري مناسععب 
عل  صعيد األسر. ويعترب انعدام األمن الغذائي إىل  انب تقهقر أوضاع الصحة واصصعحاح وذارسعات الرعايعة 

ساسية للحاالت التغذوية السيئة. وقد يزون انععدام األمعن الغعذائي مزمنعا أو واصطعام غري املناسبة، األسباب األ
 .1مو يا أو انتقاليا

 
 .الفرع الثاني: مفهوم الهشاشة

( يف انعععدام األمععن الغععذائي يععرتبا مبجموعععة كاملععة مععن vulnerabilityأمععا مصعععلن ايشاشععة أو اللعععف )
ن الغعععذائي. وحتعععدد در عععة ضععععف األفعععراد أو الععععائالت أو العوامعععل العععيت جتععععل النعععاس عرضعععة خلععععر انععععدام االمععع

التجمعععات السععزانية بسععبب تعرضععهم لعوامععل اخلعععر وقععدر م علعع  موا هتهععا أو حتملهععا. ويسععتخدم مصعععلن 
                                                             
1 Food and Agriculture Organization of The United Nations, International  Fund  For Agricultural Development and 
World Food Program, 2015. The State Of Food Insecurity  in The World 2015,Achieving The 2015 International 
Goals of Hunger: Assessing uneven Progress.op.cit.p53 
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الفقر واألمن الغعذائي لوصعف رفاهيعة النعاس يف الوقعا ا عايل، وعنعدما يلعاي اليعه مصععلن اللععف وايشاشعة 
إىل دينعاميزي، لزعي ميزعن التنبعؤ بزيفيعة تغعري رفاهيعة األفعراد واألسعر يف املسعتقبل  يتحومل التحليل من ستاتيزي

نتيجععة اللعععف ومععد  قععدر م علعع  علعع  موا هععة املخععاطر الععيت قععد تعععرأ علععيهم. وميزععن توسععيت نعععاق مفهععوم 
ردود مصعلن اللعف وايشاشة إىل عالقات أكار تعقيدا با األخععار والقعدرة علع  التعامعل معهعا معن خعالمل 

الفععععل املتخعععذة قبعععل واثنعععاء وبععععد الصعععدمات، والعععيت تعععؤثر علععع  األمعععن الغعععذائي، وعنعععد الن عععر إليهعععا فيمعععا يتعلعععق 
باحتمععامل التعععرض لفقععدان الرفععا  النععا م عععن احععدا  غععري مؤكععدة، فإتععا تعتمععد علعع  القععدرة علعع  ختفععيض هععذ  

 مل وبعد حدوثها ) رد الفعل(.األخعار قبل حدو  الصدمة )ا راء استباقي( واصستجابة بفعالية خال
 .الفرع الثالث: مخاطر التعرض الى الهشاشة الغذائية

وتععري من معة األغذيعة والزراععة اللععف علع  انعه يتعلعق بو عود عوامعل جتععل النعاس معرضعا خلععر انعععدام  
ل معت املخعاطر.  االمن الغذائي أو يععانون معن سعوء التغذيعة مبعا يف ذلعك العوامعل العيت تفقعدهم القعدرة علع  التعامع

كما يعرفها برنامج األغذية العاملي : إن قابلية التأثر بانعدام األمن الغذائي )اللعف أو ايشاشة( تتسعبب فيهعا 
 يعت العوامعل العيت ختلعق خمععاطر للنعاس ذعا جتعلهعم يف حالععة انععدام األمعن الغعذائي مبععا يف ذلعك العوامعل العيت زععت 

سععهم. وبعبععارة اخععر  فععإن التعععرض النعععدام االمععن الغععذائي )اللعععف( قععدرا م علعع  موا هععة الصعععوبات الععيت ز
يتعلعععق با عععاالت العععيت تنععععو  علععع  خمعععاطر يف  عععروي معينعععة أو يف اعقعععاب بععععض األحعععدا  والصعععدمات ماعععل 
اجلفععععاي ، املععععرض، ا ععععروب... ويزععععون املععععدخومل الغععععذائي املسععععتقبلي غععععري كافيععععا  )الغععععذاء املتععععاح لالسععععتهالك 

 .1مستقبال( 
لتايل هناك فرق با األشخاص الذين يعانون من انععدام االمعن الغعذائي بصعفة فعليعة وبعا معن هعم عرضعة وبا

للتأثر ةالة انعدام االمن الغذائي مستقبال، والتحد  يزمعن يف العريقعة العيت ميزعن معن خاليعا ختفعيض احتمعامل 
حماصرة هعذ  ال عاهرة، سعواء معن  تعرض الناس  االت اللعف وايشاشة وكيفية استخدام التدخل ا زومي يف

خعالمل وضععت  هععاز معلومععاا لإلنععذار باألخعععار العععابرة واملفا ئععة مععن ا ععل الععتحزم يف االثععار النا ععة عععن هععذ  
االخعار احملتملة اليت زت االمن الغعذائي علع  املعد  العويعل ماعل الفقعر العذ  يعؤثر علع  العدخل واالسعتهالك، 

 اليععة الععيت تسععبب اللعععف وايشاشععة وحتليععل املخععاطر املرتقبععة مث ادارة هععذ  وبالتععايل البععد مععن حتديععد ال ععروي ا

                                                             
1 George André Simon, Food Security , Definition, Four Dimentions , History , University Of Roma Tre , Faculty Of 
Economics. Italy 2012.p9 
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.وسوي يتم التعرق اىل ذلك بالتفصيل يف املراحل القادمعة  1املخاطر وا اد األدوات اليت حتد من هذ  املخاطر
 .من هذا املبحث 

 .الفرع الرابع: االطار الزمني النعدام األمن الغذائي
االمن الغذائي من حيث املدة فانه يو د انععدام االمعن الغعذائي الععابر واملعزمن، والعائلعة ال واذا ن رنا النعدام 

ميزععن ان تتمتععت بععاألمن الغععذائي اال اذا كانععا يف مععأمن مععن كععال النععوعا، وحيععد  النععوع األومل )العععابر( عنععدما 
مععن ا ععل ا فععال علعع   حيععد  اقفععاض مفععا   يف القععدرة علعع  االنتععاا أو ا صععومل علعع  مععا يزفععي مععن الغععذاء

حالة غذائية  يدة، وهعو يعنجم ععن الصعدمات قصعرية اال عل والتقلبعات يف تعوافر االغذيعة والوصعومل اليهعا، ماعل 
تذبذب انتاا االغذية من سنة ألخر ، واسعار الغذاء ومداخيل االسر. وهعذا النعوع )الععابر( ال ميزعن التنبعؤ بعه  

ا اكاععر صععععوبة ويتعلععب قعععدرات وانععواع حمتلفعععة معععن ادوات كمععا ان حدوثعععه يزععون مفعععا  ، ذععا  ععععل التخععععي
التدخل، كما يلعب اضعراب العقت وتفشي اآلفات اليت تلر باحملاصيل، وارتفعاع اسععار العاقعة، التحعومل معن 
احملاصيل األساسية اىل احملاصيل التجارية دورا يف حدو  هذا النوع . أمعا انععدام األمعن الغعذائي املعزمن فيحعد  

ن العائلعة ععا زة ععن تلبيعة االحتيا عات الغذائيعة خعالمل فعاة طويلعة معن العزمن، وذلعك بسعبب الفقعر، عندما تزو 
نقص االصومل، عدم كفاية فرص ا صومل عل  املعوارد االنتا يعة أو املاليعة، وميزعن التغلعب علع  هعذ  ا العة ععن 

بععا العوامععل الععيت تععؤثر علعع  هععذا طريععق اسععااتيجيات التنميععة طويلععة اال ععل الععيت تسععع  اىل حماربععة الفقععر.  ومععن 
النوع )املزمن(، التغريات الدميغرافية )النمو السزاج(، تغريات امناف اسعتهالك الغعذاء، نقعص االسعتامار يف البنيعة 
االساسععية الريفيعععة واالبتزعععار الزراععععي، اقفععاض اداء الزراععععة، زيعععادة هشاشعععة الععن م االيزولو يعععة الزراعيعععة ، تغعععري 

 .2دد املزارعااملنا ، اقفاض ع
 .الفرع الخامس: تصنيفات وزارة الزراعة األمريكية لحاالت انعدام األمن الغذائي

 :3وتقدم وزارة الزراعة االمريزية التصنيفات التالية النعدام األمن الغذائي
ت انعدام االمن الغذائي غري مرتبا باجلوع: يتجل  ذلك يف عدم اليقا لد  العائلعة بشعأن كفايعة االمعدادا -

الغذائيععععة، كمععععا يتجلعععع  يف التعععععديالت الععععيت تعتمععععدها العائلععععة بشععععأن االدارة الغذائيععععة مععععن حيععععث اقفععععاض 
                                                             
1 Cristian Romer Lovendal and Marko Knowles, Tomorrow’s Henger : Framwork For Analysing Vulnerability To Food 
Security. Oxford University Press 2007.p63 
2  Asia Bio Business  Pte.ttd. op.cit.p6 
 
3 Maurine. A Readeke, Food Security, Nutrition And Health Of Food Pantry Participants, University Of Missouri 
Colimbia, USA 2007.p5 
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)ختفععيض( نوعيععة الغععذاء وزيععادة امنععاف التزيععف، كمععا تتلععمن و ععود اقفععاض طفيععف يف حجععم الو بععات 
 اليومية.

يف حالعة اقفعاض انعدام االمن الغذائي مت حالة اجلوع )لزعن بشعزل خفيعف وحعد  او هامشعي(: يزعون  -
املتععععاح لالسععععتهالك الغععععذائي للبععععالغا اىل در ععععة شعععععورهم مععععرارا بععععاجلوع، لزععععن دون أن زععععت هععععذ  ا الععععة 

 االطفامل.
انعععدام االمععن الغععذائي مععت اجلععوع الشععديد: يععتم ختفععيض كميععة تنععاومل الععععام لععد  العععائالت لدر ععة مسععاس  -

 حالة اجلوع حيف االطفامل.
.تويات التي يكون فيها انعدام األمن الغذائي(:  الحاالت والمس7-0شكل رقم)

 
Source : Douglas R Hess, Gouverning National Programs In A Federal Household Food Security And 

Food And Nutrition Service Programs, (PHD thesis) The Faculty Of The Colombian College Of Arts and 

Sciences of The  George Washington University, USA 2012.p41 

 
  .وابعاده المطلب الثاني: أسباب انعدام األمن الغذائي

من أ عل التصعد  ملشعزلة انععدام األمعن الغعذائي البعد معن فهعم اسعباب انعدامعه، وتلععب االسعباب اييزليعة 
ال ععور، وعععدم  ععودة التعلععيم للفقععر ومععا تتلععمنه مععن ارتفععاع تزلفععة السععزن والتفععاوت يف الععدخل وعععدم كفايععة ا

والتععدريب، اضععافة اىل طبيعععة الععدورات االقتصععادية باعتبععار امزانيععة ان يزععون االقتصععاد سععببا يف  عععل فئععة مععن 
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. كما تلعب ال روي العبيعية مال اجلفاي والزوار  واآلفعات دورا يف ذلعك، اضعافة اىل 1السزان يف حالة فقر
وزيعععادة النمعععو الععدميغرايف، أمعععا فيمععا يتعلعععق باجلوانععب الفرديعععة والعموميعععة العوامععل البشعععرية ماععل النزاععععات املسععلحة 

 فتتمال يف:
عععدم و ععود املعرفعععة الصععحيحة فيمععا يتعلعععق باملفععاهيم الغذائيعععة ماععل االن مععة الغذائيعععة، خمععاطر الو بعععات  -

 الغذائية املشبعة بالدهون؛
 عدم و ود املعرفة الزافية يف كيفية حتلري وختزين الععام؛ -
 ود مرافق كافية لتخزين الغذاء؛عدم و  -
 عدم و ود املرافق العامة الزافية )غاز، كهرباء، ماء صا  للشرب(؛ -
 عدم و ود وسائل النقل الزافية ملنافذ توزيت املواد الغذائية بأسعار معقولة؛ -
 .2عدم و ود امليزانية املناسبة أو سوء تسيريها ونقص مهارات ادارة املوارد -

 .قياس انعدام االمن الغذائي والهشاشة اتمؤشر  الثالث:المطلب 
ويعتم حتليعل ذلعك مععن خعالمل خمتلعف التعدابري والعععرق الزميعة االحصعائية العيت حتععدد الفئعات الفعليعة معن السععزان 

 اليت تعاج من حالة انعدام االمن الغذائي وميزن توضين ذلك من خالمل ما يلي:
 .ن الغذائيالفرع االول: التدابير المباشرة لقياس انعدام األم

املتزايععد يف عععدد اجليععاع علعع  مسععتو  العععامل والععذين يعععانون مععن انعععدام االمععن الغععذائي حسععب  لالرتفععاعن ععرا 
، بالتعايل البعد مععن 7101در عات متفاوتعة والعذين يقعدر ععددهم حعوايل مليععار شعخص حسعب تقعديرات الفعاو 

التشععخيص والتحليعل ورسعم السياسععات حتديعد الععرق الععيت ميزعن قيعاس حععاالت انععدام االمعن الغععذائي معن ا عل 
املناسبة للتصد  له، حيث ميزن الن ر اليه من اجلانب الزلي، العائلي والفرد ، ويرتبا انععدام األمعن الغعذائي 
عل  املستو  القعر  بعدم كفاية االمدادات الغذائية لتلبية العلعب احمللعي معن الغعذاء، لزعن تتميعز هعذ  العريقعة 

يات انعععدام األمعن الغععذائي علع  مسععتو  األسعر، وبالتععايل كعان مععن اللعرور  يف ةععث بقصعورها يف حتديععد مسعتو 
اساليب  ديدة تركز عل  املستو  الفرد  والعائلي باستخدام عدة مقاربات وتقنيات كمية وكيفيعة  وذلعك معن 

                                                             
1 Lezberg Sharon Lee, Eating For Change : Building Common Ground Between Food Security And Sustainable Food 
Systems, (PHD Thesis Land Resources) University Of Wisconsin-Madison. USA 2003.p320 
2 Gareau Stephen Edgar, The Development Of Guidelines For Implementing Information Technology To Promote 
Food Security, (PHD thesis) Department Of Technology And Education Mississippi State University. USA 2000.p13 
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األمععن  ا ععل حتديععد مسععتويات انعععدام األمععن الغععذائي بشععزل واقعععي. وتتعلععب ا  تععدابري مباشععرة لقيععاس انعععدام
الغععذائي عموعععة شععاملة مععن األسععئلة حععومل اسععتهالك الغععذاء ويععتم  عهععا عععن طريععق املسععن السععزاج مععن خععالمل 
االسعععئلة االستقصعععائية املعروحعععة علععع  الععععائالت تعزعععت العععدر ات املتفاوتعععة للقصعععور الغعععذائي، نوعيعععة الغعععذاء، 

دة اصعناي حسعب در عات متفاوتعة معن تصورات األفراد  التهم الغذائيعة. و عب ان يعتم تصعنيف االسعر اىل عع
اجلوع وانعدام االمن الغذائي إضافة اىل حالة الفقر. وهذا يععي مؤشرات ادق وأحسن من القياس الزلي الذ  
يركععز علعع   انععب عععرض الغععذاء، كمععا يؤخععذ بعععا االعتبععار حععاالت االقفععاض العفيععف يف املععدخومل الغععذائي، 

وع، وهعذا التصعنيف مهعم لزعي تزعون السياسعات املتبععة قائمعة علع  واالسر اليت تعاج من مستو  أشد معن اجلع
اساس مععيات دقيقة وذلك باسعتخدام قاععدة التجميعت لقيعاس شعدة نقعص التغذيعة معن حيعث نقعص السععرات 

،  1ا راريععة، كمععا يو ععد مععن يسععتخدم نفععت قاعععدة التجميععت لقيععاس سععوء التغذيععة باسععتخدام االطععوامل واالوزان
يومياية. لزعن املشعزل يزمعن يف أن هعذ  الععرق ال تأخعذ بععا االعتبعار  يعت ابععاد مفهعوم واملسوحات االناروب

ومن با الععرق العيت حاولعا التغلعب علع  هعذ  املشعزلة )طريقعة اصقتصعاد الغعذائي والتقييمعات  .األمن الغذائي
غععععذائي لألسععععر مؤشععععر مقيععععاس األمععععن ال –طريقععععة اسععععااتيجيات التزيععععف  -طريقععععة التنععععوع الغععععذائي -السععععريعة
HFSSI)2: 

 الغذائي. االقتصادمقاربة الفرع الثاني: 
ابتزرها صندوق انقاذ العفولة يف اململزة املتحدة، ةيث يتم تقسيم منعقة  غرافية اىل عدة مناطق اقتصاد 
غععذائي ةيععث مياععل كععل منهععا ن امععا معيشععيا مشعععاكا، ويععتم تقسععيم التمعععات مععن ثععال  اىل سععا عموععععات 

ل  اخلصائص احملددة حمليا ويتم توزيت االسر حسب ذتلزا ا، ويعتم اسعتخدام هعذ  املعلومعات لتقعدير اعتمادا ع
السععععزان الععععذين يعععععانون مععععن انعععععدام االمععععن الغععععذائي مععععن ا ععععل اسععععتهدافهم بسياسععععات حزوميععععة، واالسععععاليب 

ليعل عموععات الاكيعز(.ومن املستخدمة نوعية وتسامية )نوعية كميعة(، ماعل) الركعايز النسعبية وترتيعب الاعروة، وحت
كيفيعة توسعيت نعاقهعا )ن عرا ألن خمتلعف املنعاطق قعد تزعون يعا مععايري خمتلفعة لاتيعب   -با القيود العيت توا ههعا أ

 خمر ا ا نسبية بدال من ارقام معلقة. -كاافة الوقا، ا  -الاروة واالصومل واملمتلزات(، ب
 طريقة تقييم األمن الغذائي.الفرع الثالث: 

                                                             
1 Indramil Dutta and Craig Gendersen, Measures of Food Insecurity at the Household Level. Oxford Uneversity Press 
2007.P43.44 
2  Haroon Seguya, op.cit.p133.134 



 التعريف باألمن الغذائي وأبعاده، وسياساته، ومستويات قياسه                        الفصل األول:

 

59 
 

فئععات: أمععن غععذائي،  13تتشععابه مععت اصقتصععاد الغععذائي حيععث يععتم تقسععيم الموعععات املسععتهدفة اىل هععي  
انععدام أمعن غععذائي بشعزل متقعععت، إنععدام األمععن الغعذائي. ويععتم مقارنعة نتععائج الموععات وعلعع  ضعوئها تصععدر 

 التقارير.
 .طريقة التنوع الحيويالفرع الرابع: 

سياسععات الغذائيععة، ويععتم اعععداد قائمععة لألطعمععة املسععتهلزة حمليععا، ويععتم يعتمععدها املعهععد الععدويل لبحععو  ال 
سعؤامل العائلععة اذا اسععتهلزا طعامععا معن هععذ  القائمععة يف االسععبوع املاضععي، والععدد املسععتهلك مععن هععذ  االطعمععة 
يععتم اعتمععاد  بتجميععت ا ابععات خمتلععف العععائالت ومععن هنععا يععتم التحقععق مععن تنععوع وكفايععة وتععوفر االمععن الغععذائي 

 الغذاء املستهلك.و 
 .(HFSSIمؤشر قياس األمن الغذائي لألسر)الفرع الخامس: 

عموععات  19، ويشعمل ذلعك حتديعد 0991سعنة  MAXWELLوهو يتشابه مت العريقعة العيت اقاحهعا  
 ترتزز يف اكار املناطق ا لرية ويتم عمل مؤشرات مركبة لاتيب االسر حسب در ة انعدام االمن الغذائي .

 .ادس: مقاربة وزارة الزراعة االمريكية لتصنيف انعدام االمن الغذائيالفرع الس
وتعترب احسن مقاربة لقياس انعدام األمن الغذائي هي اليت تعتمدها وزارة الزراعة األمريزية واليت صنفا فيها 

 :1حاالت األمن الغذائي وانعدامه اىل أربعة مستويات
   مشاكل او قلق بشأن ا صومل عل  غذاء  يد؛أمن غذائي مرتفت: العائالت ال يعانون من ا -0
أمععن غععذائي حععد : لععد  العععائالت بعععض املشععاكل ال رفيععة أو قلععق بشععأن ا صععومل علعع  غععذاء كععايف،  -7

 لزن نوعية الغذاء ومد  تنوعه وكميته مل تقل كاريا؛
اف أمعن غععذائي ضععيف: ايععن تعععري العائلعة اقفععاض يف  ععودة وتنعوع األغذيععة، لزععن كميعة االغذيععة وامنعع -3

 الغذاء )العادات الغذائية( مل تتاثر بشزل كبري؛
أمن غذائي  د ضعيف: خالمل فعاات معن السعنة، تعنخفض االمنعاف الغذائيعة وا صعص املسعتهلزة معن  -4

 الععام نتيجة عدم قدرة العائلة عل  حتصيل الدخل واملوارد االخر  من ا ل اقتناء الغذاء.

                                                             
1 Suresh C. Babu et al, op.cit. p13.14 
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ة تععرب ععن طائفعة واسععة معن حعاالت شعدة انععدام األمعن ويتم تصنيف الععائالت معن خعالمل طعرح ععدة اسعئل
الغذائي، ويتم تصنيف اال ابات حسب: أقل خعورة، أكار شدة اىل حد معا ، شعدة متوسععة، أكاعر خععورة. 
ويتم تصنيف اال ابات والردود احملصلة من االستبيان يف عموعات خمتلفة، حيث تصنف العائالت العيت بلغعا 

تشعري اىل انععدام االمعن الغعذائي( باتعا تععاج معن انععدام االمعن الغعذائي. وتتماعل هعذ  شروف أو اكاعر )العيت  13
 الشروف يف :

 القلق من نفاذ الععام قبل ا صومل عل  املامل من ا ل شراء طعام اخر؛ -
 الغذاء الذ  حيصلون عليه ال يدوم طويال وليت للعائلة املامل لشراء املزيد؛ -
 متوازنة.ال تستعيت العائلة تناومل و بات  -

 أما يف ا االت االخر  مال االسر اليت ليت يا اطفامل فيجب ان تتوفر فيهم الشروف السابقة اضافة اىل:
 أكلوا اقل ذا كانو يعمحون؛ -
 اشهر أو اكار. 3قاموا بتخفيض حجم الو بات أو الو بات املخزنة خالمل  -

 عة األمريزية لتصنيف االسر وتقييمها:وفيما يلي عينة من اسئلة االستقصاء اليت تستخدمها وزارة الزرا
حنعن قلقععون معا اذا كععان طعامنععا ينفعذ قبععل حصععولنا علع  املععامل لشععراء املزيعد) هععل كععان ذلعك يف كاععري مععن  -0

 شهر املاضية(. 07أو مل حيد  ذلك خالمل  -أو احيانا -االحيان
أو  -كاعري معن االحيعان  الععام الذ  اشاينا  مل يدم وليت لدينا مامل القتنعاء املزيعد ) هعل كعان ذلعك يف -7

 شهر املاضية(. 07أو مل حيد  ذلك خالمل  -احيانا
أو مل  -أو احيانععا -مل نزععن قععادرين علعع  تنععاومل و بععات متوازنععة ) هععل كععان ذلععك يف كاععري مععن االحيععان -3

 شهر املاضية(. 07حيد  ذلك خالمل 
م و بعات العععام أو شهر املاضية، هل قما انا او احد افراد العائلة البالغا بتقليل حجع 07خالمل  -4

 ختعي و بات الععام النه مل يزن هناك ما يزفي من املامل القتناء الغذاء؟ )نعم/ال(
بعنعم، كعم تتزععرر هعذ  العمليعة؟ كععل شعهر تقريبعا؟ بعععض االشعهر لزععن  4اذا كانعا اال ابعة يف السععؤامل  -1

 ليت كل شهر؟ أو فقا يف شهر أو شهرين؟
ردت النععه مل يزععن هنععاك مععا يزفععي مععن املععامل للغععذاء؟ شععهر املاضععية، هععل اكلععا اقععل ذععا ا 07خععالمل  -1

 )نعم/ال(؟
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 شهر املاضية هل كنا  ائت لزن مل تاكل النه مل يزن ةوزتك مامل للغذاء؟ )نعم/ال(. 07يف  -2
 شهر املاضية، هل فقدت الوزن النه مل يزن هناك ما يزفي من املامل للععام؟ )نعم/ال(. 07يف  -9
أو احععد افععراد العائلععة البععالغا اىل االمتنععاع عععن االكععل ليععوم   شععهر املاضععية، هععل اضعععررت أنععا 07يف  -9

 كامل النه مل يزن هناك مامل كايف للغذاء؟ )نعم/ال(.
، كم من مرة حد  ذلك؟ كل شهر تقريبا؟ بعض االشهر لزن 9اذا كانا اال ابة بنعم عل  السؤامل  -01

 .ليت كل شهر؟ أو فقا يف شهر أو شهرين؟
 تحقيق األمن الغذائي.استراتيجيات المطلب الرابع: 

ختتلععف طععرق ووسععائل حتقيععق األمععن الغععذائي مععن بلععد ألخععر، حسععب العبيعععة االقتصععادية واملناخيععة والاكيبععة 
 البشرية لزل بلد، وسوي نربز جتربة كل من الصا، الفيتنام، الربازيل، تايلند يف سبيل حتقيق االمن الغذائي . 

 .العالم لمحاربة الجوع الفرع األول: االستراتيجيات الرائدة حول
هناك اربت بلدان رائدة من دومل العامل النامي، الربازيل، الصا، تايالند، فيتنعام،  اتبععا اسعااتيجيات معن ا عل 
حتقيق االمن الغذائي وختتلف يف ملامينها من دولة اىل اخر ، حيث اعتمدت الصا وفيتنام اسااتيجية النمو 

اسععااتيجية ا مايعععة اال تماعيععة أو التعععدخل الغععذائي وقعععد اسععتخدما تايالنعععد الزراعععي بينمعععا اعتمععدت الربازيعععل 
 1االثنا معا. ويف ما يل  سوي نلخص ملاما االسااتيجيات ونتائجها:

 أوال: استراتيجية النمو الزراعي الرائدة )الصين(:
، وذلعك ععن طريعق %00اىل  %73خفلعا الصعا معن مععدمل نقعص التغذيعة معن  7101-0991با 

وضعمان حعق الععائالت يف االراضعي،  فساح الامل للخواص والتخلعي ععن املركزيعة واالحتزعار العمعومي الزراععي،ا
واصعععالح السعععوق، وتنميعععة رأس املعععامل البشعععر ، وتعععدعيم منعععو االقتصعععاد الريفعععي غعععري الزراععععي. وقعععد بعععدأت هعععذ  

راعية الصحاب ا يازات الصغرية، ذعا االصالحات بالاكيز القو  عل  النمو الزراعي عن طريق زيادة ا وافز الز 
اد  اىل زيععادة مععداخيل سععزان الريععف وزيععادة فععرص ا صععومل علعع  الغععذاء باسعععار معقولععة، كمععا انشععأت الصععا 
ن ععام رقابععة قععو  مععن خععالمل وضععت اسععااتيجيةفعالة جلمععت املعلومععات والبيانععات مععن ا ععل اسععتعمايا يف ختعععيا 

 الزراعية واخلدمات املرافقة للمزارعا.وتنفيذ السياسات، واالهتمام بالبحو  

                                                             
1See : Shenggen Fam et al, Ending Hunger and Undernutrition by 2025 : Accelerationg The Peace (chapter in : 
David E- Sahn , The Fight Against Hunger and  Malnutrition). Oxford University Press. UK 2015.pp 298-304 
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 ثانيا: النهضة الزراعية في  الفيتنام: 
، %19اىل  %49مععن  7103-0991لقععد حققععا تقععدما كبععريا يف ختفععيض معععدمل نقععص التغذيععة بععا 

حيععث كععان لنمععو الزراعععة دورا اساسععيا يف ذلععك اضععافة اىل بععرامج التغذيععة والصععحة الععيت طبقتهععا الععبالديف اواخععر 
 حماور رئيسية:  14نينيات. وقد اعتمدت اصالحات تزونا من الاما
 االصالح العادمل لالراضي؛  -أ

 حترير التسويق الزراعي والتجارة؛ -ب
  ذب االستامار اال نا املباشر من خالمل اصالحات متسلسلة؛ -ا
 االستامار املستدام يف رأس املامل البشر . -د

ا اساسععية يف االقتصععاد الريفععي، وحتسععا ا ععوافز الزراعيععة، و  سععنة باال افععة اىل اعتبععار االسععرة كوحععدة  انتععا 
اصعدار قعانون االراضعي الععذ  يتعين اصعدار شععهادات اسعتخدام االراضعي جلميععت املنعاطق الريفيعة وبالتععايل  0993

ززينهم من االر  والنقل والتبادمل والتا ري وحقوق ملزيعة العرهن العقعار ، وسعاما هعذ  اال عراءات يف تعزيعز 
النمععو الزراعععي بدايععة مععن التسعععينات وهععذا مععا  عععل الفيتنععام مععن اهععم املصععدرين لععالرز يف العععامل، وسععاهم النمععو 
الزراعععي السععريت يف زيععادة مععداخيل اصععحاب الريععف واملععداخيل الزراعيععة ونقععل العمالععة واملععوارد اىل القعاعععات غععري 

حة مت اتباع سياسة تغذيعة شعاملة لتحسعا التنعوع الزراعية. كما ساهم االنفاق العمومي يف حتسا التغذية والص
الغذائي وانشاء برامج لصحة العفل وتن يم االسرة وتقدي التغعيعة الصعحية معن  خعالمل برنعامج العدعم الصعحي 
للفقعراء والتاكيععد علعع  تعزيعز العدالععة واملسععاوات وحتسععا  عروي املعيشععة ذععا زاد معن انتا يععة العامععل. وتسععتهدي 

معو الشعامل معن خعالمل حتسعا فععرص الوصعومل اىل االسعواق وتععوير القععاع اخلعاص اعتمعادا علعع  العبالد تعزيعز الن
 فائض املامل املااكم من الزراعة.

 :ثالثا: تجربة البرازيل
لقععد وصععلا فعليععا اىل مرحلععة حتقيععق االمععن الغععذائي مععن خععالمل الععتخلص مععن نقععص التغذيععة وهععي قريبععة مععن 

، وذلعك %12اىل  %01معن  7103-0991نقعص التغذيعة بعا القلاء عل  اجلعوع حيعث اقفعض انتشعار 
اعتمعععادا علععع  االصعععالحات علععع  مسعععتو  االقتصعععاد الزلعععي والسياسعععات التجاريعععة العععيت اعتمعععدت يف منتصعععف 
التسعينيات تزامنعا معت االنفعاق العمعومي اال تمعاعي لفائعدة الفقعراء. كمعا لعبعا اصعالحات ا مايعة اال تماعيعة 
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سعععينيات مععن خعععالمل التوسععت يف بععرامج املسععاعدة اال تماعيععة واللععمان اال تمعععاعي، دورا مهمععا منععذ اواخععر الت
، إضععافة اىل االسععتامار يف 7114وقععانون الععدخل االساسععي 7113اضععافة اىل اسععااتيجية القلععاء علعع  اجلععوع

 التعليم والرعاية الصحية .
 :رابعا: النهضة الزراعية في تايلند

تقعدما حنعو اتعاء نقعص التغذيعة، واقفعض انتشعار نقعص التغذيععة  تقعاب معن القلعاء علع  اجلعوع كمعا حققعا
، وكانا الزراعة القوة احملركة للنمعو العذ  كعان يف مصعلحة الفقعراء %11اىل  %43من  7103-0991با 

وذلك من خالمل االنفاق العام الزبري عل  البنية االساسية الريفية ، واستقرار االقتصاد الزلي، وضعمان ا قعوق 
الععذ  صععب يف مصععلحة  0924-0927للمععزارعا، اضععافة اىل ارتفععاع اسعععار السععلت الغذائيععة بععا  لألراضععي

املععداخيل الزراعيععة، وسععاهم النمععو الزراعععي السععريت يف هععذ  الفععاة يف ارتفععاع املععداخيل الريفيععة وا ععد مععن انتشععار 
روي الفقععراء، ذععا سععاهم يف الفقععر. ومنععذ الامانينععات سععاهم النمععو يف القعععاع الريفععي غععري الزراعععي يف حتسععا  عع

التحععومل اييزلععي يف دخععل االسععر مععن خععالمل االنشعععة الزراعيععة وغععري الزراعيععة. وبعععد ذلععك   اعتمععاد سياسععات 
اقتصادية تركز عل  الزراعة ذا  عل القععاع الزراععي يتسعم مبعنهج االسعواق املو هعة معت تععوير سالسعل التسعويق 

لصعععغرية والشعععركات اخلاصعععة فلعععال ععععن التخصعععص والتنويعععت الععععايل والتفاععععل بعععا اصعععحاب ا يعععازات الزراعيعععة ا
للمنتجات الزراعية واالرشاد الزراعي، ذا ساهم يف زيادة ا وافز االنتا يعة للزراععة وهعذا معا  ععل البلعد معن اكعرب 

 يف العامل حاليا. لألرزاملصدرين 
 .الفرع الثاني: نظم رصد ومراقبة األمن الغذائي

ا أن السياسععات املعتمععدة ال تسععتند اىل ادلععة ومععيععات دقيقععة وان خمتلععف اال ععراءات إن تععوايل األزمععات تبعع
املتبعععة بعععد حععدو  الصععدمات هععي  رفيععة وسععرعان مععا تتزععرر، وبالتععايل البععد مععن اسععتحدا  ن ععم لرصععد األمععن 

ات الغذائيعة الغذائي والتغذية واعتبارها كجزء معن السياسعات الغذائيعة الواسععة النععاق، حيعث ت هعر بعوادر االزمع
لزععن هنععاك مؤشععرات قععد تنبععؤ ةععدوثها قععد تسععاعد صععناع السياسععات علعع  اختععاذ اال ععراءات الالزمععة مععن  ببعععيء

ا ععععل التخفيععععف مععععن اثارهععععا وهععععذا مععععا يسععععاهم يف ا فععععال علعععع  ارواح النععععاس وتقليععععل التزععععاليف االقتصععععادية 
ك رابعا قعو  بعا املعلومعات واالدلعة العيت واال تماعية النا ة عن صدمات الغذاء،  وبالتعايل البعد ان يزعون هنعا
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تقدمها ن م رصد ومراقبة االمن الغذائي والسياسات املعتمدة، وهذا ما  ععل السياسعات العيت تسعتهدي االمعن 
 الغذائي مستدامة وفعالة عل  اال ل القصري واملتوسا والعويل.

ت وتصميم العربامج معن خعالمل توليعد : بأنه عملية لصنت السياسا1ويعري ن ام رصد األمن الغذائي والتغذية
الغععذائي والتغذيععة مععن أ ععل اختععاذ  بععاألمناألدلععة والرصععد والتحليععل وتفسععري املؤشععرات والعوامععل املسععببة املرتبعععة 

القرارات املناسبة اليت تؤد  اىل تدخالت فعالة تقود اىل حتسينات يف االمعن الغعذائي وا العة التغذويعة للسعزان. 
 وتتمال اهدافه يف: 

 االنذار املبزر والتدخل يف الوقا املناسب؛ -0
 ختعيا التنمية وتصميم السياسات؛ -7
 ادارة الربامج وتقييمها؛ -3
 حتديد املشزلة وفحصها؛ -4
 رصد اثر الربامج والسياسات. -1

وبالتايل البد من ا اد ن ام جلمت املعلومات واملععيات اليت تراقعب وصعومل النعاس اىل الغعذاء معن ا عل التنبعؤ 
غذائيعة وشعيزة معن ا عل الشعروع يف التعدخل يف الوقعا املناسعب وا عرص علع  اسعتفادة االشعخاص بوقوع ازمعة 

 احملتا ا له فعليا )التدخل(.
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 See : Suresh chandra babu, evidence-informed policymaking : lessons from food security and nutrition 
monitoring systems during food crises . . (chapter in : David E- Sahn , The Fight Against Hunger and  
Malnutrition)oxford university press2015. pp107-135 
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سوي نلخص خمتلف االستجابات خبصعوص السياسعات االقتصعادية خعالمل االزمعة الغذائيعة ومعا يعرتبا هبعا معن و 
 :عمليات يف عامل السياسات يف بلدان نامية خمتارة

: موجز استجابات السياسات لألزمة الغذائية وما يتصل بها من عمليات في مجال السياسات في بلدان ( 0-0ل رقم )جدو 
 .نامية مختارة

مثاااااا  سلااااا  اسااااا  ا ات السياساااااات  المعلومات األساسية 
 الغذائية

مشكلة ال لد والسياساة الاا ماة ساز ا ماة 
 اسعار االغذية

   
بياناااا اقتصااادية كليااة بخصااوص 

النتاج،ا  
 المخزوناا، الوارداا والتوزيع.
 البياناا المنزلية بخصوص
 االستهالك والهشاشة

الحفاااظ علاااا اهااداف االمااان ال اااذا ي 
علا المدى الطويل مثل دعم االسعار، 
دعاااااام االساااااامدة والوقااااااود الموجاااااا  
للزراعاااة. زياااادة تخصااايص االماااوال 
لشاااابكاا االمااااان االجتماااااعي. بنااااا  

يض مخزوناااااا غذا يااااة اكثاااار وتخفاااا
التعريفاااااا الجمركيااااة علااااا وارداا 

 االغذية. حضر تصدير االرز

ارتفاا  حااد فاي أساعار الماواد  اغالديش: 

ال ذا ية في االسواق المحلية. عدد كبير من 
االسااار تااادخل تحاااا خاااط الف ااار. زيااااادة 

 الهشاشة علا مستوى الف اا المهمشة
 
 
 
 
 

 
بياناااا االنتاااج لمختلااف المناااطق، 

ن ص ال ذا ، المناطق المتضررة، 
معلوماااااا االماااان ال ااااذا ي علااااا 
 مستوى المنازل

فرض حظر صادراا جميع محاصيل 
الحبااااوو. توجياااا  مخااااازن الحبااااوو 
لمراكاااز ومطااااحن الحباااوو. توزياااع 

 ال ذا  علا السكان المتضررين

انعااادام االمااان ال اااذا ي المااازمن اثيو ياااا: 
وانخفاض انتاجية الزراعة وارتفا  اسعار 

 ال ذا 
 
 
 

النتاااااااج، المخزوناااااااا، بياناااااااا ا
الوارداا علاا المساتوى الاوطني. 
التجااااااارة الداخليااااااة والخارجيااااااة. 
توزيااااااع ال ااااااذا . بياناااااااا علااااااا 
المساااااااتوى الجز اااااااي للعاااااااا الا 
بخصااااااوص مسااااااتوياا  الف اااااار، 
استهالك ال اذا  مان قبال العاا الا 
 غير امنة غذا يا . 

حظر تصدير االرز وال مح. تضاعف 
-1119اسااااتيراد ال مااااح فااااي الفتاااارة 

. قاما الحكومة بشكل استباقي 1118

بزيادة دعم اساعار الحباوو الر يساية. 
زيادة اعاناا ال ذا . ضخ مخزونااا 
ال ااااذا  فااااي االسااااواق وزيااااادة دعاااام 

 االسمدة

: ارتفا  اسعار ال ذا  علا المساتوى الهاد
الدولي كاان لا  تارثير مباشار محادود علاا 
االسعار المحلية. ومع ذلك تم انت اد تضخم 

ال اااذا  المحلياااة مااان قبااال احااازاو اساااعار 
المعارضااااة والمجتماااااع الماااادني. الت يااااار 
الهيكلي في الطلو علاا السالع ذاا ال يماة 

 العالية قابل  ضعف استجابة العرض.
 
 
 

بياناا اساعار ال اذا  عبار مختلاف 
المناااطق، االنتاااج وبياناااا هطااول 
االمطااااار ال ا مااااة علااااا االنااااذار 
المبكاااار، انعاااادام االماااان ال ااااذا ي 

وص المجموعاااااا الهشااااة بخصاااا
)الضاااعيفةي فاااي المنااااطق الريفياااة 
 والحضرية.

كاناااا اساااتجاباا السياسااااا بطي اااة. 
وتضمنا دعم المنتجاين وغيرهاا مان 
سياساااااااا دعاااااام العاااااارض. زيااااااادة 
االساااااتيراد ال اااااذا  لااااادعم المخاااااازن 
االسااااااتراتيجية. تخفاااااايض التعريفااااااة 
الجمركية علا استيراد ال مح وال ا هاا 

 علا استيراد الذرة.

ارتفااا  اسااعار ال ااذا  ابتاادا ا ماان كيايااا: 

. تشاااوهاا السياسااااا االقتصاااادية 1117

ون ص توفير السالع العاماة كاناا مان باين 
االسباو الر يساية النعادام االمان ال اذا ي، 

 وعزز ذلك ارتفا  اسعار ال ذا .
 
 
 
 

ن اص االنتااج فاي منااطق مختلفاة، 
االسااااتهالك المنزلااااي ماااان ال ااااذا  

ارة الاذرة عبار واسعار ال ذا ، تجا
 الحدود.

حظر تصدير الذرة. قيود علا التجارة 
الداخلية الخاصة. االلتزام بزيادة انتاج 

 الذرة من خالل دعم االسمدة. ال ا  
التزاماا التصدير. احتياطاا الحبوو 

 االستراتيجية

تصدير الذرة، اساتمرار ذلاك ماع  ماالوي:

 دعم المدخالا خالل االزمة. انت اذ 
الم للحكومة.وسا ل االع  

 

   
انتاج وتوافر االغذية علا مستوى  خفض التعريفاا الجمركياة للاوارداا  استمرار ارتفا  اسعار ال ذا  المو م يق: 
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الم اطعااااا. بيانااااا عااان أساااعار 
الماواد ال ذا يااة، اسااتهالك الطعااام، 
ومسااااتوياا الف اااار فااااي المناااااطق 
 الحضرية والريفية

، تخفيضاااها عااان وارداا 1119فاااي 

بالما اة 15الذرة، وال مح، واالرز من 

الما ة. وعموما كانا تدابير ب 1.5الا 

السياساة التجاريااة فعالاة فااي الحاد ماان 
 ترثير صدمة االسعار الدولية

المحلية حتا بعاد بداياة انخفاضاها عالمياا، 
1121مما ادى الا مظاهراا نهاية   

 
معلوماااااا علااااا مسااااتوى الدولااااة 
بخصاااااوص االنتاااااااج، اسااااااتهالك 

 ااذا ، تااوافر ال ااذا  فااي وتجااارة ال
المخزوناا المحلية، اسعار ال اذا  
 في مختلف االسواق

 
ضخ المخزوناا من الحباوو وزياادة 
وارداا االرز. اعالن حالة الطوارئ. 
زيادة دعم االسمدة واالشكال االخرى 
مااان الااادعم لاااالالا صااا يرة الحجااام. 
ضااامان الحاااد االدناااا مااان االساااعار. 

راما برناااما اال تمااان الزراعااي. الباا
 الوطنية لالستجاباا لالزماا ال ذا ية. 

 
الجفاف في عدة مناطق من البلد. اي يريا: 

ظهااور ن ااص ال ااذا  فااي عاادة مناااطق ماان 
 البلد.
 
 

 
بياناااا عاان اسااتهالك الطعااام ماان 
االساااار الف ياااارة والهشااااة. بياناااااا 
اسعار ال ذا  فاي مختلاف المنااطق 
المحليااااة وبياناااااا ن ااااص االنتاااااج 

زماااااة وخاااااارج اثناااااا  فتاااااراا اال
 فتراتها

 
خفااااض حصااااص تصاااادير االرز ثاااام 
حظر تصادير االرز . تحريار اساواق 
الحبوو المحلية. تلبياة الطلاو المحلاي 
علاااا االرز اصااابح الهااادف الر يساااي 
لسياساااا الحكومااة. شاارا  االرز ماان 
 المزارعين ومن المخزوناا ال ذا ية  

 
علااا الاارغم ماان انهااا ماان بااين الفي اااا : 

لاالرز فاي العاالم اال  المصدرين الر يسيين
انها لم تعتبر زياادة اساعار االرز كفرصاة 
لزيااااادة دخاااال الماااازارعين. الف اااارا  فااااي 
المناااااطق الريفيااااة والحضاااارية اصاااابحوا 
عرضاة للهشاشاة والضااعف بساباو زيااادة 

 اسعار ال ذا .

   

 

Source : Author based on :  Suresh chandra babu, evidence-informed policymaking : lessons from food 

security and nutrition monitoring systems during food crises . . (chapter in : David E- Sahn , The Fight 

Against Hunger and  Malnutrition)oxford university press2015. p119 

 ونالح  من اجلدومل أن ردود الفعل امللادة لألزمات كانا من صنفا:
تجابات تركععز علعع  العععرض، مععن خععالمل زيععادة حععوافز االنتععاا والتععدخالت السععوقية ماععل ح ععر الصععادرات اسعع

والغعععاء التعريفعععة اجلمركيعععة علععع  العععواردات إضعععافة اىل تقعععدي االعانعععات ملعععدخالت االنتعععاا  ماعععل اال عععدة واملزننعععة 
 من أ ل استقرار األسعار. والبذور والوقود واملبيدات الزيمائية، واالفراا عن املخزونات االحتياطية

أما ما يتعلق بالعلب: فزان يعتمد عل  تعزيز شبزات االمان  ماية الفئات املتلررة وايشة، برامج الغعذاء 
من أ ل العمل، برامج التحويالت النقدية، برامج العمالة امللمونة، بيت السلت الرئيسية يف نقاف معينة من قبل 

 ملاربة.الدولة بأسعار منخفلة جتنبا لل
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 والشزل التايل يلخص التفاعالت من خالمل ن ام رصد االمن الغذائي والتغذية:
 .(: التفاعالت من خالل نظام رصد االمن الغذائي والتغذية8-0شكل رقم )

 

Suresh chandra babu, evidence-informed policymaking : lessons from food security and nutrition 

monitoring systems during food crises . . (chapter in : David E- Sahn , The Fight Against Hunger and  

Malnutrition)oxford university press2015 p114. 
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 خالصة الفصل
انيعة لدراسة وقياس وحتليل األمن الغذائي، البد من املرور ععرب احملعددات املتمالعة يف در عة تعوافر الغعذاء، وامز

وصععوله اىل االفععراد، ومقععدار اسععتخدامه، ودر ععة اسععتقرار االمععدادات الغذائيععة. أمععا فيمععا حمععص خمتلععف العوامععل 
املعععؤثرة يف األمعععن الغعععذائي، فيعععربز دور الدولعععة يف ختععععيا االسعععااتيجيات الالزمعععة السعععتدامته، ويلععععب رأس املعععامل 

ير الزراععععي ععععامال حا عععا يف اسعععتدامة االنتعععاا اال تمعععاعي دورا حا عععا يف تعزيعععز ، كمعععا يشعععزل البحعععث والتععععو 
الغعععذائي داخععععل القعععععر. وجتعععدر االشععععارة اىل أن الععععن م والسياسعععات الزراعيععععة تشععععزل االطعععار العملععععي للنهععععوض 

 باملن ومة االنتا ية للغذاء عل  مدار السنة.
جععارة اخلار يععة دورا تعؤثر االسعععار العامليععة للغععذاء بشععزل مباشععر علعع  االمعن الغععذائي داخععل البلععد، وتلعععب الت

حا ا يف حالة االمن الغذائي من خالمل توافر الغعذاء، خصوصعا أن اغلعب بلعدان الععامل ال ميزنهعا تعوفري خمتلعف 
متعلبععات الغععذاء للسععزان عععن طريععق االنتععاا احمللععي فقععا. كمععا تو ععد عالقععة بععا  املن مععات الدوليععة علعع  غععرار 

ومن مة االغذية والزراعة لالمم املتحدة، والصندوق الدويل للتنمية  صندوق النقد الدويل والبنك العاملي للتنمية،
 الزراعية وبا االمن الغذائي من خالمل املساعدات الفنية واملادية للدومل اليت تعاج من انعدام االمن الغذائي.

الععدخل، ومعن بععا اسعباب انعععدام األمعن الغععذائي وايشاشعة، ارتفععاع تزلفعة السععزن واملعيشعة، التفععاوت يف    
عدم كفايعة اال عور، ععدم تعوفر التعلعيم ذو اجلعودة العاليعة، العدورات االقتصعادية، العوامعل املناخيعة ماعل اجلفعاي، 

 النمو الدميغرايف املتزايد.
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 تمهيد
يشكل تغري املناخ ابرز التهديدات اليت تواجه النظم الزراعية يف خمتلف بلدان العامل، حيث تلعب اجتاهات 
درجة احلرارة السائرة حنو االرتفاع دورا مهما يف اخنفاض وتذبذب تساقط االمطار، كما يساهم يف رفع 

، وبالتايل ميكن اجلزم أن لتغري املناخ روافد مستويات اجلفاف والتصحر، خاصة يف مشال افريقيا ومنها اجلزائر
تأثريية على املتغريات التنموية الزراعية، لذلك كان لزاما اقرتاح اسرتاتيجيات مواجهة تغري املناخ، واليت تتمثل يف 
اسرتاتيجيات تكيف املزارع مع تغري املناخ، واليت تتطلب جمموعة من الشروط االقتصادية للتعامل مع هذا 

. كما تعترب اسرتاتيجيات وادارة االراضي واملياه من اجل التنمية الزراعية واالنتاج الزراعي املستدام من ابرز التغري
الوسائل اليت نواجه هبا مشاكل انعدام االمن الغذائي يف ظل التغريات البيئية الراهنة واحملتملة. وجتدر االشارة اىل 

من الغذائي، ولنا يف التجارب العاملية جمموعة من الدروس أن للزراعة العضوية دور مهم يف استدامة اال
 املستخلصة.

 وسوف نتطرق لكل ما سبق بالتفصيل وفق احملاور التالية:
 : اسرتاتيجيات حتقيق استدامة األمن الغذائي يف ظل تغري املناخ.المبحث األول -
 واإلنتاج الزراعي املستدام.: اسرتاتيجيات ادارة األراضي واملياه للتنمية الزراعية المبحث الثاني -
 : الزراعة املستدامة واألمن الغذائي املستدام.المبحث الثالث -
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 .المبحث األول: استراتيجيات تحقيق استدامة األمن الغذائي في ظل تغير المناخ
األمن  التغري املناخي، احلجرة األساس يف خمتلف النقاشات االكادميية والدولية اليت هتتم مبسألة يشكل

وخنص بالذكر هنا دراسة التأثريات احملتملة لالرتفاع يف درجة حرارة اجلو واألرض، ومما  الغذائي واستدامة سبله،
يرتتب عنه من جفاف واخنفاض معدل اهلطول املطري وعالقته باإلنتاج الغذائي، وسوف نوضح ذلك يف هذا 

  .يف مواجهة تغري املناخاملبحث، اضافة اىل ابراز خمتلف االسرتاتيجيات الرائدة 
 وتركز املطالب على العناصر التالية:

 تغري املناخ؛اجتاهات  -
 تأثري تغري املناخ على مشال افريقيا وغرب اسيا؛ -
   .اسرتاتيجيات حتقيق االمن الغذائي يف ظل تغري املناخ -

 .تغير المناخ اتجاهات المطلب األول:
 نركز هنا على مشال افريقيا( حتدي توفري سبل العيش املستدامةلطاملا واجهت خمتلف بلدان العامل  النامي )و 

لسكاهنا يف النظم االيكولوجية اهلشة يف املناطق شبه القاحلة واجلافة. وتواجه منطقة مشال افريقيا عدة مشاكل 
ثل مثل: ندرة املياه، اجلفاف، تدهور األراضي، إضافة اىل ذلك يتعني على املنطقة التعامل مع عدة قضايا م

زيادة عدد السكان، الفقر، بيئة هشة جغرافيا وسياسيا، واختالل التوازن بني اجلنسني، ضعف االستثمار يف 
 البحوث الزراعية من اجل التنمية، والقيود يف املوارد البشرية والقدرات املؤسسية.

طبيعية احملدودة ومثاال على ان تغري املناخ يضع قيودا على النظم البيئية اهلشة يف املناطق اجلافة واملوارد ال
ماليني نسمة واليت ستتأثر مباشرة بارتفاع  60ذلك التأثريات احملتملة يف دلتا النيل اليت يبلغ عدد سكاهنا 

مستوى سطح البحر. وبالتايل هناك حاجة ملحة لتطوير البحوث فيما يتعلق بالتكيف ومرونة نظام األنتاج 
 .1الزراعي

ال افريقيا وغرب اسيا بتنوعها االقتصادي، حيث توجد دول غنية بالنفط مثل وبشكل عام تتميز منطقة مش
اجلزائر ودول اخلليج وليبيا بينما تعاين دول اخرى من ندرة املوارد. ووفقا لرابطة مؤسسات البحوث الزراعية يف 

املغرب العريب، هنر الشرق األدىن ومشال افريقيا تقع بلدان مشال افيقيا وغرب اسيا يف مناطق فرعية على غرار 

                                                             
1 Mammava v.k.  sivakumar. Rattan lal ramasamy selvaraju. Ibrahim hamdan, climate change and food security in 
west asia and north africa. Springer dordrecht  heidelbery new york, london.2013.p04 
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النيل، البحر االمحر، واملشرق وشبه اجلزيرة العربية وغرب اسيا. ومتتلك هذه املنطقة ادىن معدالت موارد املياه 
، كما تعاين من التدهور البيئي واملشاكل 2662املتجددة يف العامل  حسب اجمللس العاملي للمياه سنة 

 االجتماعية املرتبطة هبا.
 .أثير المناخ على الزراعة في شمال افريقيا وغرب اسيا: تالفرع األول

 وسوف يتم التطرق اىل وصف حتليل اجتاهات هطول األمطار يف املنطقة مث استعراض حالة املوارد املائية فيها.
 .أوال: اتجاهات هطول األمطار

حر االبيض املتوسط تغطي هذه املنطقة من احمليط األطلسي شبه االستوائي وعرب الشواطئ اجلنوبية من الب
والصحراء الشمالية لشبه جزيرة سيناء، وتصل لغرب اسيا اىل شبه اجلزيرة العربية وحوض دجلة والفرات. وتتميز 

 بدرجات احلرارة املعتدلة اىل املرتفعة، لكن السمة الرئيسية للمناخ فيها هي اخنفاض هطول األمطار. 
ي )ملم( يف بلدان خمتارة يف منطقة مشال افريقيا وغرب ويبني الشكل التايل متوسط هطول األمطار السنو 

 اسيا:
 (: متوسط هطول األمطار السنوي)ملم( في بعض بلدان شمال افريقيا وغرب اسيا1-2شكل رقم)

 
Source : Mannava V.K. Sivakumar , Alex C. Ruane , and Jose Camacho, Climate change in the west Asia 

and North Africa (chapter in  Mannava v.k.  sivakumar. Rattan lal ramasamy selvaraju. Ibrahim hamdan, 

climate change and food security in west asia and north africa) Springer dordrecht  heidelbery new york, 

london.2013 p 5 
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ملة للجفاف يف هذه املنطقة ، وتتمتع وتتمتع املغرب مبعدل وتعترب منطقة لبنان وقربص استثناء نسيب للحالة العا
هطول سنوي اعلى بسبب تأثري جبال االطلس ، بينما يف سوريا وتونس واليمن والعراق فان متوسط هطول 

ملم فقط  15ملم. اما يف مصر يبلغ متوسط هطول االمطار السنوي  266االمطار السنوي يبلغ حوايل 
ملم يف السنة. ويتميز متوسط هطول  566اخلليج بصفة عامة تسجل اقل من وحىت الدول القريبة من 

االمطار السنوي يف اجلزائر وليبيا واململكة العربية السعودية باخنفاظه بسبب شساعة املناطق القاحلة فيها اما 
 املناطق االكثر كثافة بالغطاء النبايت يف نفس البلدان تتمري مبعدل هطول امطار اعلى نسبيا .

 .ثانيا: الموارد المائية
هناك اختالفات مهمة يف الوصول اىل املوارد املائية يف املنطقة )مشال افريقيا وغرب اسيا( حيث يوضح 
الشكل التايل امجايل املياه املتجددة )مرت مكعب للفرد( يف السنة الواحدة حسب معدل هطول االمطار 

 الداخلية يف بلدان خمتارة . السنوي، وامجايل نصيب الفرد من املياه املتجددة
(: اجمالي المياه المتجددة )متر مكعب للفرد( في السنة الواحدة حسب معدل هطول االمطار السنوي، 2-2شكل رقم )

  اجمالي نصيب الفرد من المياه المتجددة،  RWRواجمالي نصيب الفرد من المياه المتجددة الداخلية في بلدان مختارة )
IRWR لفرد من  المياه المتجددة الداخلية بالمتر المكعب(اجمالي نصيب ا. 

 
Source : Mannava V.K  . op.cit. p6. 

دول مثل اجلزائر اليمن وتونس وعمان واملغرب والسعودية ولبنان وقربص موارد مائية داخلية. فمن  متتلك
ول على قدر اكرب من املياه لكل الناحية الكمية، فان البلدان اليت هبا اهنار كبرية وجماري مائية متيل اىل احلص
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فرد، ولكن هذا املعدل يتأثر بشكل كبري بعدد السكان. تتمتع بلدان شبه اجلزيرة العربية بتوافر منخفض جدا 
 للمياه لكل فرد وتعتمد على املياه اجلوفية غري املتجددة او حتلية مياه البحر لتلبية احتياجاهتا من املياه.

اجلزيرة العربية باستثناء  اتج احمللي االمجايل الوطين منخفضة للغاية يف دول شبهان مسامهة الزراعة من الن
 اليمن.

 .(: نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي االجمالي في دول مختارة من شمال افريقيا وغرب اسيا3-2شكل رقم )

 
Source : Mannava V.K  . op.cit. p7. 

اعة يف الناتج احمللي االمجايل اعلى، وبصفة عامة تعتمد اجملتمعات يف يف سوريا والسودان فان مسامهة الزر  
 بلدان املنطقة غالبا على الزراعة احمللية ونادرا ما تتفاعل مع اسواق السلع الدولية.

 .: السمات المميزة لتغير المناخ في الفترة االخيرةالفرع الثاني
رتبطة باالحتباس احلراري، وتأثري ذلك على حرارة يتم ابراز ذلك من خالل التطرق اىل خمتلف السمات امل

 سطح األرض واحمليطات
 .أوال: السمات المتعلقة باالحتباس الحراري

ان النظام املناخي هو نظام تفاعلي معقد يتألف من الغالف اجلوي، سطح االرض، الثلج واجلليد، 
ق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ االحياء، احمليطات واملسطحات املائية االخرى. ويقوم حاليا الفري
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(IPCC) بتقدمي املعلومات العلمية املتعلقة بتغري  5811، الذي انشاته املنظمة العاملية لالرصاد اجلوية يف عام
 .1املناخ، فضال عن اثاره البيئية واالجتماعية واالقتصادية، وصياغة اسرتاتيجيات االستجابة هلذه التغريات

، والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ جمموعة من (UNEP)مم املتحدة للبيئة ويقدم برنامج اال
 املالحظات املباشرة لتغري املناخ سوف نوضحها بالتفصيل:

لقد ادت االدلة من مالحظات النظام املناخي وجتارب مناذج املناخ العاملي اىل استنتاج مفاده ان االنشطة 
. حيث تقوم االنشطة البشرية مثل (IPCC 2007)ار الغالف اجلوي لالرض البشرية تسهم يف حدوث احرت 

حرق الوقود االحفوري والتغريات يف الغطاء االرضي بتعديل تركيز مكونات الغالف اجلوي أو خصائص سطح 
االرض اليت متتص او تبعثر الطاقة االشعاعية. وعلى وجه اخلصوص فان الزيادة يف تركيزات الغازات الدفيئة 

متسببة بقوة يف التغريات املناخية اليت لوحظت خالل القرن العشرين، ومن املتوقع ان  Aerosolsاهلباء اجلوي و 
تسهم يف زيادة التغريات يف املناخ يف القرن الواحد والعشرين وما بعده. واصدرت اهليئة احلكومية الدولية املعنية 

. والذي ركز على تغري املناخ امللحوظ واالثار احملتملة 2660يف عام  (AR4)بتغري املناخ تقرير التقييم الرابع 
 لتغري املناخ يف املستقبل.

 .ثانيا: تأثير التغيرات في درجات الحرارة على سطح األرض والمحيطات
وفقا لتقرير فريق اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، فان االحرتار يف نظام املناخ ال شك فيه، كما هو 

اضح االن من مالحظات زيادة متوسط درجات حرارة اهلواء واحمليطات على مستوى العامل، ذوبان الثلوج و 
واجلليد على نطاق واسع، وارتفاع متوسط مستوى سطح البحر. وتظهر االدلة املستمدة من مالحظات النظام 

سنة من  566رة خالل فرتة درجة مئوية يف املتوسط العاملي لسطح درجة احلرا 6.00املناخي زيادة قدرها 
درجة  6.60) 2661اىل  5810عام من  16واجتاه اكثر ارتفاع لالحرتار على مدار  2661اىل  5860

 درجة مئوية لكل عقد. 6.60سنة كاملة  566مئوية لكل عشر سنوات( وبالتايل على مدار 
الفعال لدرجات احلرارة  هي من بني االكثر دفئا منذ ان بدأ السجل 2660اىل  5881وكانت الفرتة من 

، وقد حدث االحرتار يف كل من االرض واحمليطات. حيث ارتفعت درجة حرارة 5116لسطح االرض يف عام 

                                                             
1 Mannava V.K  . op.cit p7. 
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)  5808اهلواء السطحي فوق االرض مبعدل ضعف درجة حرارة اهلواء البحري ليال فوق احمليطات بعد عام 
 . 1درجة مئوية لكل عقد( 6.50درجة مئوية لكل عقد من الزمن مقابل  6.20اكثر من 

 Berkley Earth Surface (BEST)يف فحص اضايف الشارة االحرتار املرصودة طورت جمموعة 
Temperature  اطارا رياضيا جديدا النتاج خرائط وابراز معدالت كبرية للتغريات يف درجات احلرارة من

حمطة فريدة من نوعها  08666من  بيانات حمطات الطقس الغراض حتليل املناخ. واستخدمت الدراسة اكثر
حمطة املوجودة يف جمموعة البيانات الشهرية لشبكة  0216وهو ما يزيد عن عن عدد احملطات البالغ عددها 

. يسمح اطارها الزماين الرياضي بادراج سجالت درجات حرارة قصرية (GHCN-M)املناخ التارخيية العاملية 
يانات درجة احلرارة تقريبا. حيتوي االطار على عملية ترجيح لتقييم وغري متصلة، حبيث ميكن استخدام مجيع ب

جودة واتساق شبكة احلرارة املكانية. وجد افضل حتليل ان درجة حرارة االرض العاملية قد ازدادت مبقدار 
درجة مئوية ويتسق هذا التغري مع نتائج االحرتار العاملي على سطح االرض اليت سبق ان ابلغ عنها  6.855

 لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ.ا
انه بلغت احلرارة مبقدار  2656ووفقا لبيان املنظمة العاملية لالرصاد اجلوية حول حالة املناخ العاملي يف عام 

، وبلغ متوسط االرتفاع يف درجات احلرارة 5886-5805درجة مئوية فوق املتوسط السنوي للفرتة  6.10
درجة مئوية اكثر من اي  6.08درجة مئوية فوق املعدل الطبيعي وادفأ بنسبة  6.11، 2656-2665لعقد 

)املنظمة العاملية لالرصاد  2660عقد سابق، وسجلت السنوات االكثر سخونة يف التاريخ منذ سنة 
وهو العام االدفأ على  2656(. وميكن ان يكون للسنوات الشاذة احنرافات اكرب، ومتثل سنة 2655اجلوية
درجة حرارة مئوية فوق  2.22ق يف غرب اسيا ومشال افريقيا وكانت املنطقة الصحراوية العربية تتميز ب االطال

درجة مئوية فوق الرقم القياسي السابق. ويعترب اكرب شذوذ حراري سنوي مسجل  6.18املعدل الطبيعي اي 
 على االطالق الي منطقة فرعية خارج القطب الشمايل.

 
 
 

                                                             
1 ibid, p9. 
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 .هات درجة حرارة سطح االرض في منطقة شمال افريقيا وغرب اسيا: اتجاالفرع الثالث
، ألول مرة يف (GHCN-M)مت تطوير جمموعة بيانات احلرارة العاملية لشبكة املعلومات الشهرية العاملية 

مت اعتماد النسخة الثالثة ) متوسط درجة احلرارة الشهرية العاملية ( حمل  2655أوائل التسعينيات، ويف عام 
 صدار الثاين.اال

ومن اجل تقييم اجتاهات درجة سطح االرض يف منطقة مشال افريقيا وغرب اسيا مت حساب السلسلة 
، اخلاصة باملتوسطات الشهرية لدرجات احلرارة )للفرتة الزمنية (V3.GHCN-M)الزمنية لالصدار الثالث 

 االبعاد التالية:  السنوية ( على النطاقات أو املناطق املكانية املستطيلة الشكل ثالثية
   DOMAIN 1: 20° W to 60°E and 15° N to 40°N                                   شمال افريقيا:نطاق 

 DOMAINE 2: 30°E to 50°E and 25° N to 40° N                     :احواض الدجلة والفراتنطاق 
 DOMAINE 3 : 20° E to 80° E and 20° N to 45°N                                                :نطاق غرب اسيا

(: تمثيل تخطيطي للنطاقات الثالثة للتسلسل الزمني من متوسط درجة الحرارة العالمية الشهرية مع ابراز 4-2شكل رقم )
 .درجات الحرارة الشاذة في الحرارة المتوسطة الشهرية )للفترة الزمنية السنوية(

 
Source :  Mannava V.K  . op.cit. p9   

كل   على 1x1حيث مت وضع شبكة بدرجة  الشكل اعالهيظهر الشكل التخطيطي للمجاالت الثالثة يف 
هذه املناطق ومت تقريب بيانات احملطة اىل هذه الشبكة ومت حساب االحنرافات من هذا اجملال الشبكي يف هذه 

 .%11ة للغاية يف معظم السنوات االقل من املناطق، تكون النسب املئوية للبيانات املتاحة منخفض
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تظهر السالسل الزمنية من االحنرافات يف درجة احلرارة يف اجملال األول )مشال افريقيا( زيادة ثابتة من عام 
 :يف الشكل التايل 2655اىل  5885مع زيادة سريعة يف الفرتة  2655اىل عام 5865

ت الحرارة غير الطبيعية الشهرية للبيانات السنوية للنطاق األول )شمال (:  السالسل الزمنية لمتوسط درجا5-2شكل رقم )
 .افريقيا(

 
Source : ibid.p10 

)حوض دجلة والفرات( تظهر درجات احلرارة غري الطبيعية درجة اكرب من االنتشار مثلما  2يف اجملال   
 يوضحه الشكل التايل:
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درجات الحرارة غير الطبيعية الشهرية للبيانات السنوية للنطاق الثاني  )حوض (:  السالسل الزمنية لمتوسط 6-2شكل رقم )
 .دجلة والفرات(

 
Source :  Mannava V.K  . op.cite. p11 

 .يف النطاق الثالث )غرب اسيا( فان النمط مشابه للنمط املالحظ يف اجملال األول اما 
انات السنوية للنطاق الثالث )غرب غير الطبيعية الشهرية للبي (: السالسل الزمنية لمتوسط درجات الحرارة7-2شكل رقم )

 .اسيا(

 
Source :  Mannava V.K  . op.cite. p11 
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 .: اتجاهات الجفاف في شمال افريقيا وغرب اسياالفرع الرابع
ثة يتم حتليل ذلك عن طريق ابراز دور العنصر البشري يف توسع ظاهرة اجلفاف من خالل الغازات الدفيئة املنبع

 من نشاطه، اضافة اىل توصيف مؤشرات قياس تأثري اجلفاف.
 .أوال: دور العنصر البشري في تفاقم الجفاف

ووفقا للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، لوحظت حاالت جفاف أشد واطول منذ السبعينيات، وال 
ساحة سطح  االرض اليت تعاين من حاالت سيما يف املناطق االستوائية وشبه االستوائية. وقد ارتفعت نسبة م

 .26661يف اوائل عام  % 06يف اوائل السبعينيات اىل اكثر من  %51اىل   %56اجلفاف من 
وقد خلص تقرير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ اىل انه من االرجح ان يكون هناك تسبب بشري 

 يف هذا االجتاه.
فاع درجات احلرارة مما يعزز التبخر ويقلل رطوبة الرتبة، مما يسهم يف زيادة ان اخنفاض هطول االمطار وارت

عدد املناطق اليت تعاين من اجلفاف. بالنسبة لالراضي اجلافة يف غرب اسيا ومشال افريقيا ال يعترب تاثري ارتفاع 
صف والثلوج وذوباهنا درجة احلرارة حبد ذاته مصدر قلق كبري، بل باألحرى التغريات يف هطول االمطار والعوا

 .2والتبخر والنفايات، ورطوبة الرتبة وما يرتبط هبا من تغريات ملظاهر اجلفاف
اظهر حتليل عاملي ان التغريات املفاجئة يف هطول االمطار من املرجح ان حتدث يف املناطق القاحلة وشبه 

قوية بني الغطاء النبايت والتفاعالت القاحلة، ومن احملتمل أن تكون هذه احلساسية مرتبطة بردود فعل اجيابية 
فصل األكثر جفافا منذ عام  52من  56املناخية. حيث شهدت املنطقة احمليطة بالبحر االبيض املتوسط ل 

 .3يف السنوات العشرين األخرية فقط 5862
فيف املتزايد، على مت حتديد تاثري الغازات الدفيئة البشرية املنشأ وتأثري اهلباء كعوامل رئيسية منسوبة هلذا التج

الرغم من ان االشارة اخلارجية تشرح فقط نصف حجم اجلفاف، عالوة على ذلك من املرجح ان درجة حرارة 
 لعبت دورا هاما يف جتفيف مناطق البحر االبيض املتوسط . 2656-5862خالل  (SST)سطح البحر 

                                                             
1 Dai A. Trenberth K E , Oian T, Aglobal set of palmer Drought severity Index for 1870 to 2002 : relationship with 
Soil moisture and effects of surface Warming. J hydrometrol 5,  2004 p  : 1117-1130. 
2 Thomas R J , Oppotrtunities to reduce  vulnerability of dryland farmers in central and West Asia and North Africa 
to climate change – Agricultur Ecosystems Enveronment 2008  126 :p 36-45. 
3 Hoerling M, Eischeid J, Cluan X, Zhang T, Philip P , On the increased frequency of Mediterranean  Drought. J 
Climate 2012. 25 : 2146-2262. 
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 .58061عام  .لكنه اخنفض بعد5816اىل  5866ان هطول االمطار زاد بشكل ملحوظ من 
 .ثانيا: مؤشرات قياس الجفاف

واحدة من الطرق اهلامة لتوصيف اجتاهات اجلفاف هي من خالل استخدام مؤشرات اجلفاف. هناك 
        (palmer Drought Severity Index)مؤشران يستخدمان بشكل شائع ، مؤشر 

PDSI,1965. 
خدام هذا املؤشر يف دراسة ل داي واخرون لسنة والذي يستند اىل االحنرافات الناجتة عن التبخر. وباست

 .2وجدت اجتاها كبريا للتجفيف فوق اراضي نصف الكرة الشمايل منذ منتصف اخلمسينيات 2660
قد تضاعفت اكثر من  0.6-اقل من  PDSIان املناطق اجلافة للغاية اليت مت حتديدها كمناطق ارضية ذات 

قرن العشرين مع قفزة كبرية يف اوائل الثمانينيات بسبب منذ سبعينيات ال % 06اىل  % 52الضعف من 
 اخنفاض هطول االمطار على االرض، والزيادات الالحقة يف املقام االول بسبب االحرتار السطحي.

 .3ملراكش )املغرب(، القريوان )تونس(، انقرة )تركيا( PDSIمت اعداد تقديرات 

                                                             
1 Bates BC , Kundzewicz ZW, Wu S, Palutikof JP (eds) , Climate change and Water , Technical paper of the 
Intergouvernmental  panel on Climate Change, IPCC Secretariat, Geneva 2008. 
2 See. Dai A et al , op. cit. pp 1117-1130. 

3 Source :  Mannava V.K  . op.cit. p 41   
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.مر لخطورة الجفاف في مراكش، القيروان وانقرة( : االتجاهات الزمنية في مؤشر بال8-2شكل رقم )

 

 
1
 Source :  Mannava V.K  . op.cite. p 11   
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اىل جفاف معتدل اىل شديد، ان تواتر حاالت اجلفاف املعتدلة اىل الشديدة قد  0-اىل  2-تشري القيم من 
 ازدادت يف مجيع املواقع الثالثة يف منطقة مشال افريقيا وغرب اسيا.

 فهو خاص هبطول االمطار القياسي، الذي يستند اىل االحنرافات املتعلقة باهلواطل . SPI1أما مؤشر 
حاالت اجلفاف بناءا على االحتمالية الرتاكمية حلدث هطول االمطار الذي حيدث يف احملطة. اذا   SPIمييز 

ي، فهذا يدل على كان هطول االمطار على فرتة معينة يعطي احتمالية منخفضة على دالة االحتمال الرتاكم
 احتمال حدوث حالة جفاف.

 افريقيا واسيا. المطلب الثاني: تأثيرات تغير المناخ على قارتي
بالذكر يف هذا اجملال دراسة تأثري املناخ على مشال افريقيا وغرب اسيا حيث تقع اجلزائر ضمن هذا وخنص 

وية الزراعية. مث حتليل االثار االقليمية العامة النطاق، اضافة اىل حتليل تأثري تغري املناخ على املتغريات التنم
 واخلاصة لتغري املناخ على دول املنطقة املذكورة اعاله.

  .: تأثير تغير المناخ على شمال افريقيا وغرب اسياالفرع األول
كان جمموع السكان   5806تعترب املنطقة ثاين اعلى معدالت النمو السكاين يف العامل. يف اوائل عام 

. ينتشر الفقر يف هذه 2626مليون نسمة حبلول عام  806ليون نسمة ومن املتوقع ان تصل اىل م 266
املنطقة على نطاق واسع حيث يوجد العديد من البلدان حتت خط الفقر املائي وتعاين من تدهور بيئي 

مرت  5166ومشاكل اجتماعية. يبلغ متوسط نصيب الفرد من امدادات املياه املتجددة سنويا اقل من 
 .مرت مكعب 066مكعب، اي اقل بكثري من املتوسط العاملي البالغ حوايل 

ومن املتوقع ان ينخفض اىل اقل من  5806مرت مكعب يف عام  0166وقد اخنفض هذا املستوى من 
بلد يف املنطقة  20بلدان من اصل  61كان فقط   5886، ويف عام 2621مرت مكعب حبلول عام  066

عب للفرد. ومن املتوقع ان تؤدي حالة نذرة املياه اىل تفاقم احلالة بشكل ملحوظ مرت مك 5666تصل اىل 
 القادمة. 21خالل السنوات 

                                                             
1 Mc Kee TB, Doesken NJ, Kleist J, The relationship of drought frequency and duration to time scales, In Eighth 
conference on applied climatology. American Metrological Society. Boston 1993  
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منها من امجايل موارد االراضي هي االراضي الصاحلة  %0.1مليار هكتار،  5.0وتبلغ مساحة املنطقة 
من  %16ة وتسهم يف اكثر من من االراضي الصاحلة للزراع %22للزراعة، وتغطي املساحة املروية حوايل 

 .  1االنتاج الزراعي
من  %01من املساحة املزروعة باحملاصيل وتستهلك الزراعة حوايل  %16-01يتم ري ما يقرب من 

يف  %566يف بعض الدول )مصر، سوريا، تونس( او  %16املوارد املائية. وتتجاوز املوارد املائية املتجددة 
ام املياه العادمة بسرعة، مع التصنيع السريع، والتحضر، والنمو السكاين االردن، حث ازدادت اعادة استخد

)ضعف املعدل العاملي(، ويبدو ان املتطلبات االقتصادية ستعيد توزيع املياه بشكل متزايد بعيدا عن الزراعة اىل 
 القطاعات االخرى.

املتوقع واجلفاف الدوري.  ار غري ان االنتاج الزراعي يف هذه املنطقة يتغري بدرجة كبرية بسبب هطول االمط
ان املناخ املهيمن هو مناخ البحر االبيض املتوسط الذي يتميز هبطول االمطار غري املنتظم يف املكان والزمان. 

فقط من مساحة االرض املناسبة للزراعة  %50. وتعترب  %06تغطي املراعي الدائمة واملراعي الظرفية حوايل 
من املساحة الكلية لالراضي الزراعية  %01بة ونذرة املياه معظم املنطقة، ويقدر ان البعلية، ومييز تدهور الرت 

املروية والبعلية ختضع لدرجة معينة من تدهور االراضي. ويقرتن ذلك ايضا خبسائر يف مصادر قيم املوارد الوراثية 
ن لعدد هائل من االجناس الربية، الالزمة لتحسني مادة البالزما اجلرثومية يف املستقبل.   هذه املنطقة هي موط
 لكن لالسف اخنفض التنوع البيولوجي الغين بسبب التوسع يف الرعي اجلائر.

متثل الزراعة اهم قطاع يف املنطقة )مشال افريقيا(، من الناحية االجتماعية حيث ال تزال حتشد ما معدله 
ية للقطاع الزراعي بسرعة يف العقود من القوى العاملة لكن تدهورت االمهية االجتماعية واالقتصاد 02%

 .  2االخرية ومازال يتناقص
يعترب اخنفاض االنتاجية ايضا مصدر قلق كبري. يكشف انتاج القمح املطري يف منطقة مشال افريقيا وغرب 
اسيا عن فجوة كبرية يف احملصول، حيث ان غالل املزارعني هو عامل اقل من احملصول الذي ميكن حتصيله 

من جمموع السكان يعيشون  %06لمحاصيل الرئيسية املطرية يف مناطق اخرى من اسيا. و حوايل بالنسبة ل
                                                             
1 Awni Taimeh,  Mitigation and adaptation options For Rainfed Agriculture in West Asia end North Africa Africa 
(chapter in  Mannava v.k.  sivakumar. Rattan lal ramasamy selvaraju. Ibrahim hamdan, climate change and food 
security in west asia and north africa) Springer dordrecht  heidelbery new york, london.2013 p 240 
2 ICARDA, Setting Agricultural research priorities for the Central and West Asia and North Africa region ( CWANA). 
Towards a Neuw NARS/NARS and CGIAR/ NARS collaboration spirit. ICARDA/ AARINENA/ CAC- NEARS forum, 
Aleppo 2003. 
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من الفقراء يعيشون يف املناطق الريفية اليت تعاين من اجلفاف والصرف  %06يف املناطق الريفية كما ان 
 الصحي السيئ.
اعية في منطقة شمال افريقيا تغير المناخ على المتغيرات التنموية الزر  تأثير: تحليل الفرع الثاني

 .وغرب اسيا
تعاين املنطقة من املشاكل التنموية مثل الفقر، ونقص سبل املعيشة املرحبة ، ونقص املياه واجلفاف، ومياه 

تدهور املراعي، ومن و الصرف الصحي، والنمو السكاين املرتفع، والزراعة الواسعة االنتشار املنخفضة املردودية 
من  %01ملناخ يف هذه املنطقة اكثر دفئا واكثر جفافا مع اخنفاض انتاجية احملاصيل، وان املتوقع ان يصبح ا

، ويتوقع ان ينخفض نصيب الفرد من االرض الصاحلة للزراعة 1امجايل املساحة املزروعة يف املنطقة ختضع للري
 . 2621هكتار للفرد يف حدود عام  6.0هكتار للفرد اىل  5.0من 

ملم يكون التعرض للتصحر بشكل اقل لكن تبقى خماطر  066تميز بتساقط اكثر من يف املناطق اليت ت
 اجنراف الرتبة وتأكلها على املنحدرات واملناطق اجلبلية والتالل. بالتايل تعترب االرض مشكلة مستمرة التهديد.

نطقة حوايل ملم ومتثل هذه امل 066-566ان املناطق االكثر هتديدا بالتصحر تقع يف نطاق التساقط بني 
من االرض خارج البيئة الصحراوية القاحلة يف املنطقة. ان املناطق االكثر عرضة للتصحر تقدم منطني  16%

هي مناطق  isohyetsملم، مناطق االيزوييت  066-266خمتلفني الستخدام االراضي واليت تقع يف نطاق 
وبالتايل املناطق املهددة بالتصحر تستخدم  .2تستخدم تقليديا يف االستعمال الكثيف للحبوب وتربية املواشي

سنويا يف امجايل املساحة املزروعة يف هذه املناطق الزراعية  %8بكثرة زراعة احلبوب . وتعترب الزيادة املقدرة ب 
 اهلامشية.

 .:  تحليل االثار االقليمية العامة والخاصة لتغير المناخ على اسيا وافريقياالفرع الثالث
 121اضي اجلافة يف منطقة مشال افريقيا وغرب اسيا هتيمن عليها املراعي اليت حتتل مساحة غالبية االر ان 

من االنتاج الزراعي. وميثل الشعري احملصول  %56مليون هكتار. توفر املناطق املطرية البعلية واملراعي اقل من 
والتغريات يف امناط هطول  الرئيسي. وسوف تتاثر هذه املناطق مبوجات اجلفاف املتكررة، وزيادة التبخر،

                                                             
1 Ibid. 
2 Rockstr. Mj , Hatibun, Oweis T, Managing water in Rainfed Agriculture . In : Molden D (ed) Water for food, Water 
for life : A comprehensive assessment of Water Management in agriculture . Earthscan/ International  water 
management Institute (IWMI) London / colombo .2007.pp 315-352 
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 00عن حالة انعدام االمن الغذائي يف العامل ان  2656االمطار. حيث قدر تقرير منظمة االغذية والزراعة 
مليون شخص يعانون من نقص التغذية يف الشرق االدىن ومشال افريقيا. وتغري املناخ قد يزيد من تفاقم حالة 

قا للتقييم االقليمي للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، من املتوقع ووف .1انعدام االمن الغذائي يف املنطقة
، واالخنفاض العام يف التساقط 2616درجة مئوية حبلول عام  2.1اىل  2ان ترتفع درجة احلرارة مبقدار 

 يف املغرب والسعودية واليمن واالمارات. % 06-06. ولكن قد يبلغ  %56.1السنوي بنسبة 
، من املتوقع ان يكون لتغري املناخ التأثريات (IPCC2007)لتنبؤات االتفاقية الدولية حلماية النباتات ووفقا 

 االقليمية التالية:
من اجلفاف، وارتفاع درجات احلرارة يف فصل   %26من املرجح ان تعاين افريقيا املتوسطية اىل غاية  -

فاف يف الصيف، وحدوث موجات الصيف، واخنفاض معدل هطول االمطار، وزيادة احتمال اجل
جفاف متكررة. سيتعرض االنتاج الزراعي خلطر شديد بسبب فقدان االراضي، وقصر مواسم النمو 

 النبايت، واملزيد من عدم اليقني بشان مىت وماذا يزرع املزارعون.
يار . والتهديدات باالهن2566ميكن خفض احملاصيل البعلية اىل النصف يف بعض البلدان حبلول عام  -

يف الدلتا الساحلية مثل دلتا النيل، وتدهور النظم االيكولوجية، وازالة الغابات وتدهورها، ومن املتوقع 
حدوث تدهور يف االراضي احلرجية وتدهور االراضي العشبية مع التجفيف الواسع النطاق وتكوين 

اصيل البعلية اقل وبسبب موجات اجلفاف وموجات احلرارة االكثر انتشارا، ستصبح احمل .2الصفيح
يف اجلزائر  %06يف املنطقة وحوايل  %26موثوقية، ومن املتوقع ان ينخفض متوسط العائد بنسبة 

 .3واملغرب
اما يف اسيا، سوف ينخفض انتاج احملاصيل يف العديد من املناطق وسيعرض املاليني من االسيويني للخطر 

مليون شخص بسبب اخنفاض توافر املياه العذبة  566بسبب اجلوع. سيؤثر االجهاد املائي على اكثر من 
وتدهور االراضي بسبب زيادة رطوبة الرتبة وزيادة التبخر. ومن املتوقع ان تنخفض انتاجية االراضي املعشبة 

                                                             
1 FAO, Definitions of drylands and dryland farming.2010. http:// www.fao.org/doc rep/012i0372e/i0372e18.pdf  
accessed 03.06.2018 
2 World bank, Agricultural grouth for the poor, An agenda for develepment. The international bank for 
reconstruction and development. World bank, Washington,DC.2005 
3 World bank, Making the most of scarcity : accountability for better water management in the middle east and 
north africa. World bank, Washington2005. 



 المستدام االمن الغذائي استراتيجيات الزراعة المستدامة في تحقيق  دور                الفصل الثاني:

 

87 
 

درجات مئوية، اىل جانب  0و  2، مع زيادة  يف درجة احلرارة ترتاوح بني %86اىل  06بنسبة ترتاوح من 
 .1ار يف املناطق شبه القاحلة واملناطق القاحلةاخنفاض معدل هطول االمط

وفيما يتعلق بالقارة االفريقية )خصوصا منطقة جنوب الصحراء(، فان معظم البلدان اإلفريقية جنوب 
الصحراء تعاين من انعدام االمن الغذائي بدرجة كبرية، ويتضح ذلك من نتائج مؤشر اجلوع العاملي لعام 

 االعتبار النسبة املئوية لشأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية، بلد الذي يأخذ يف 551يف  2660
 ومعدل وفيات االطفال ونسبة االطفال ناقصي الوزن يف هذه البلدان.

دولة من  22بيانات مؤشر اجلوع العاملي اليت ينشرها املعهد الدويل لبحوث اجلفاف، فان  ألحدثووفقا 
ؤشر اجلوع هي من القارة االفريقية. وارتفعت نسبة االطفال اليت تنذر باخلطر يف درجات م 20الدول ال

بزيادة مستمرة  2626ومن املتوقع ان يزداد حىت عام  2660-5882ناقصي التغذية يف افريقيا خالل الفرتة 
 .2مادامت االسباب اليت تؤدي اليه متوفرة خاصة مع التغري املناخي الذي يفاقم الوضع

لغذائي يف افريقيا هو النمو الزراعي الضعيف، تعترب غلة احلبوب يف افريقيا ان احد اسباب انعدام االمن ا
 :3جنوب الصحراء هي االدىن من بني مجيع مناطق العامل. ان العوائق امام النمو الزراعي كثرية من بينها

 ضعف االستثمار يف الري، -
ة واالنواع العالية الغلة من الزراعي اآلالتالزراعية احلديثة مبا يف ذلك  التكنولوجياتسوء اعتماد  -

 البذور،
 ضعف مستوى القوى العاملة يف الزراعة، -
 ضعف اخلدمات املساندة للقطاع الزراعي، -
 ضعف البنية االساسية للسوق. -

وتفاقم هذه املشاكل بسبب التقلبات يف االمطار وتكرر حاالت اجلفاف، اضافة اىل ضعف املؤسسات 
والتميز بعدم كفاية عائد املوارد البشرية وارتفاع اسعار الغذاء. وميكن  احلكومية وضعف نظام البحث الزراعي،

تفادي الكثري من هذه املشاكل من خالل حتسني االمن املائي يف املنطقة من حيث الوصول اىل املياه، 

                                                             
1 Awni Taimeh, op.cit.p242 
2 M. Dinesh kumar, M.V Sivamoham and Nitin Bassi, Water management, food security and sustainable agriculture 
in developing economies. Earthscan studies in water ressource management. Routledge 2013. USA p213 
3 Food and agriculture organization, repport of the expert meeting on how the feed the world in 2050. Rome italy : 
Food and agriculture organization 2009. 
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زمة للتعامل ومستويات استخدام املياه، والصحة العامة للبيئة املائية، وتعزيز القدرات التكنلوجية واملؤسسية الال
 معها حيث يوجد تأثري مباشر للري على الفقر يف املناطق الريفية.

وحاليا، فان امكانية الوصول اىل املياه املأمونة ضئيلة جدا يف افريقيا خاصة جنوب الصحراء. ان مشاريع 
ن ندرة املياه دولة يف افريقيا ان تعاين م 21ما يصل اىل  2621برنامج االمم املتحدة للبيئة تتوقع يف عام 

 01املتزايدة واالجهاد املائي. كما يهدد انعدام االمن املائي املرتبط بتغري املناخ بزيادة سوء التغذية ما بني 
مع اخنفاض انتاج االغذية االساسية يف العديد من دول افريقيا باكثر  2616مليون نسمة حبلول عام  521و

 .1%21من 
حالة املياه يتحسن مؤشر التنمية البشرية والدخل وينخفض مستوى  وجتدر االشارة اىل انه كلما حتسنت

. 2الفقر. ولذلك، فان السبب اجلذري ملشاكل انعدام االمن الغذائي يف افريقيا يكمن يف انعدام االمن املائي
ة بني هناك ترابط ذايت اي ان البلدان ذات االمن املائي العايل لديها ايضا دخل مرتفع للفرد )هناك ايضا عالق

انعدام االمن الغذائي بالدخل القومي باستخدام العالقة بني نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجايل(. وبالتايل 
يبقى االمن املائي حامسا يف حتقيق تقدم يف شكل مؤشرات التنمية البشرية العالية والنمو االقتصادي، لذلك 

 خالل االستغالل احلكيم للمياه اجلوفية.البد من تنمية املياه من خالل بنا التخزين او من 
 .المطلب الثالث: استراتيجيات مواجهة تغير المناخ

جمموعة خمتلفة من االسرتاتيجيات املعتمدة من أجل مواجهة حتدي تغري املناخ، وذلك حسب طبيعة   توجد
رية من اجل محاية كل بلد اقتصاديا وطبيعيا ومورديا وبشريا، حبيث تعترب اسرتاتيجيات تكيف املزارع ضرو 

املزارعني ومنتوجاهتم يف الفرتة الراهنة واملستقبلية. وتعد اسرتاتيجيات التخفيف والتكيف مع تغري املناخ يف 
 الزراعات املطرية من ابرز الطرق اليت اعتمدهتا اهلند يف الفرتة االخرية.

 .استراتيجيات تكيف المزارع للتعامل مع تقلبات المناخ: الفرع األول
ب على النظم الزراعية ان تتكيف مع تغري املناخ كما جيب دراسة استجابات املستهلكني لتغري املناخ، جي

وقدرة هذه االستجابات لتعويض االثار السلبية على االمن الغذائي ودور املؤسسات يف االستثمار يف التكيف. 
مع املناخ املتغري بسبب توافرها على  ويظهر ان اجملتمعات واالسر االكثر ثراء ستكون اكثر قدرة على التكيف

                                                             
1 UNITED NATIONS, human development report , New York, USA : Unated nations 2006. P37 
2 Shah. Z, Kumar .U D, In the midest of the large dam contreversy : objectives and criteria for acssessing large 
water storage in the developing world- water ressources  , 22,pp 1799-1824 
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البدائل،  لكن االستثمارات اليت حتسن اخليارات للفقراء مثل تقنيات االنتاج الزراعي احملسنة، واالدوات املالية 
 وفرص الدخل خارج املزرعة ستكون حامسة لتعديل االمن الغذائي يف مناخ متغري.

 .مع التقلباتأوال: تكيف المزارع مع المناخ وطرق التعامل 
يؤثر تغري املناخ على املدى الطويل على صنع القرار الزراعي مما يؤثر على احملاصيل وعلى مكان وزمان 
منوها، ان الكمية الفعلية من الغذاء املنتج يف سنة معينة يعتمد على حتديد ملتغريات الطقس يف تلك السنة 

 هذه املتغريات )تقلب املناخ ( دورا مركزيا يف النظم وبالتايل تلعب التغريات اليت حتدث على مدار السنة يف
 الغذائية العاملية واالقليمية ونتائج االمن الغذائي.

ونتيجة لذلك، فان تقلب املناخ ميكن ان حيد من امكانية التكيف الطويل االمد مع تغري املناخ، على سبيل 
ناخية املاضية بعض االدلة الوحيدة اليت علينا فهم  املثال متثل استجابة املزارعني والنظام الغذائي لالحداث امل

كيفية استجابة املزارعني للتحوالت املناخية. ويف الوقت نفسه، جيعل التقلب ايضا االنتاج اكثر خطورة مما قد 
 يثبط املخاطر اليت متنع املزارعني من اختاذ تدابري تكيف اوسع. مث ان املشاكل الناجتة عن تقلبات املناخ من سنة

 .1اىل اخرى قد جتعل من الصعب ادراك ان املناخ يتغري بالفعل
 تندرج عمليات التكيف مع التغريات املناخية يف اجتاهني: 

 التدابري السابقة، اليت يتم اختاذ اجراءاهتا حتسبا لتحقيق استعداد  ملناخ معني. -
 االستجابات الالحقة، واليت تتم بعد حدوث احلدث السابق. -

ر عمليات التكيف مع التباين حول اسرتاتيجيات التنويع، واليت حتاول االستفادة من غالبا ما تتمحو 
. وعلى 2التاثريات التفاعلية اليت قد حيدثها حدث مناخ معني على خمتلف احملاصيل واالنشطة يف سنة معينة

اىل تنويع مواقع سبيل املثال، قد يسعى املزارعون الذين يزرعون احملاصيل البعلية يف بيئة معرضة للجفاف 
زراعتهم لالستفادة من التقلبات املكانية العالية من االمطار، تنمو جمموعة من احملاصيل او اصناف احملاصيل 

.  3مع حساسيات خمتلفة للمناخ، او لتنويع مصادر الدخل يف املؤسسات غري الزراعية االقل حساسية للمناخ
املدخالت اىل ان يتم تقليل حاالت عدم اليقني  بقراراتعلق كما ميكنهم اختيار احلفاظ على املرونة فيما يت

                                                             
1 David Lobell, Marshall Burke, Climate change and food security, Adapting agriculture to a warmer world, Speinger 
2010. PP 136-138. 
2 Pandey S, Bhandari HS et al, Economic costs of drought and rice farmers coping mechanisms : Across-country 
comparative analysis. International Rice Research Institute.2007 
3IBID 



 المستدام االمن الغذائي استراتيجيات الزراعة المستدامة في تحقيق  دور                الفصل الثاني:

 

90 
 

املتعلقة بادراك الطقس، مثال عند طريق التحول عن زراعة احملاصيل كلما كان ذلك ممكنا، واملزارعني قد 
 يدفعون ايضا لتامني حصادهم ضد الفشل.

او الرفاه عندما تتحقق كما يضطلع املزارعون باسرتاتيجيات خمتلفة الحقة للحد من خسائر احملاصيل 
احداث املناخ. وتشمل هذه االسرتاتيجيات ختفيض االحتياطيات اجلارية النقدية او املخزونات من احلبوب، 
واالقرتاض من اسواق االئتمان او االسواق الرمسية او غري الرمسية، وبيع االصول مثل الثروة احليوانية، او اهلجرة 

املناطق غري املتضررة. وميكن ان تتضمن التعديالت السابقة ايضا تغيريات  اىل اماكن اخرى حبثا عن العمل يف
يف االدارة بعد بدء موسم النمو مثل اعادة  زراعة اصناف ذات النضج االسرع يف حالة فشل الزراعة يف بداية 

 املوسم، او ري ما امكن اذا كانت االمطار هزيلة.
، كما ان االسرتاتيجيات املتاحة ال تنجح دائما لشأسفعني ليست مجيع االسرتاتيجيات متاحة جلميع املزار 

، نادرا ما يعاين املزارعون من اجلوع نتيجة ثراءيف ختزين توافر االمن الغذائي يف مناخ متغري. ففي البلدان االكثر 
 اجلفاف او غريها من االحداث املناخية املعاكسة. ان وجود شبكات االمان االجتماعي واالسواق املالية

ان يكون املزارعون اما يف حالة تامني ضد اخلسائر، او ميكنهم االقرتاض او ميكنهم تلقي  يضمنانالعاملة 
مساعدة من احلكومة للحفاظ على سبل العيش خالل االوقات السيئة، وباملثل ال ينفق املزارعون يف البلدان 

حساسني للغابة الرتفاع اسعار الغذاء  ليسواالغنية سوى نسبة ضئيلة من دخلهم على الغذاء، وبالتايل فهم 
 . 1املرافقة للجفاف او الفيضان

لكن االمر خمتلف يف الدول الفقرية، حبيث تكون االسر الفقرية غري قادرة على النجاة من اثار تقلب املناخ 
 على االستهالك، وميكن ان يكون هذا العجز مدمرا مثل اجملاعات املرتبطة باجلفاف يف الساحل والقرن

االفريقي يف مثانينيات القرن العشرين، وميكن ان تكون اكثر دقة كما هو احلال يف االثار السلبية املوثقة على 
املدى الطويل من التقلبات املناخية على الصحة والنتائج االقتصادية يف االسر الزراعية خاصة النساء واالطفال. 

ة، او ان التامني واملدخرات غري متوفرة) االجراءات وتتحقق هذه االثار الن االجراءات السابقة غري كافي
 التابعة( او كليهما.

ان االجراءات التكيفية اخلاصة باألمن الغذائي لشأسر الفقرية، قد تسبب فيها اإلجراءات السابقة ختفيض 
 خطر الكوارث واخلسائر يف السنوات السيئة، لكنها ايضا تسبب اخنفاض الدخول يف السنوات اجليدة الن
                                                             
1 David Lobell, Marshall Burke, op.cit.p139 
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املزارعون يزرعون احملاصيل ذات العائد االقل قيمة وهذا ما يزيد على املدى الطويل من التكاليف بسبب الدخل 
. وباملثل ميكن لالسرتاتيجيات الالحقة ان تتجنب حدوث 1يف املتوسط %06اىل  51الضائع احملتمل بنسبة 

 اخنفاضات مدمرة يف االستهالك. 
صول االنتاجية مثل الثروة احليوانية او االرض ميكن ان يؤدي اىل زيادة ان التصريف املتعثر الذي ميس اال

االستهالك يف عام واحد، لكنه يثبط االنتاجية وامكانية احلصول على الغذاء لشأسر يف السنوات الالحقة، وهو 
يواجهها  تأثري موثق بشكل جيد يف العامل النامي، هذه التبادالت الزمنية الضارة هي معضلة دائمة ومؤملة

 .2املزارعون يف معظم احناء العامل النامي
 بعض صعوبات تكيف املزارع مع تغري املناخ: -

 :3يتطلب التكيف على مستوى املزرعة ثالث خطوات اساسية
 ،باإلنسانالكشف عن التحول يف البيئة اخلارجية احمليطة  -
 حتديد انه يفضل حدوث تغري يف السلوك االستجايب، -
 اجراء هذا التغري. -

وبالتايل فان اخلطوة االوىل يف التكيف مع تغري املناخ تتطلب الكشف عن اشارة تغري املناخ يف ضوضاء 
تقلبية املناخ، بالنظر على اتساع التقلبات املناخية يف العديد من املناطق، قد ال تكون هذه العملية مهمة 

 .4صغرية
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 IBID.p140 
2 David Lobell, Marshall Burke, op.cit.p114 

 
3 Hanemann WM, Adaptation and its measurement, Climatic change,2000.   45(3) : 571-581 
4  Kadilikar M, Ribey J, Agricultural impacts of climate change : If adaptation is the answer , What is the question ? 
climatic change,2000.  45(3) :529-539 
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 .لدول مختارة في افريقيا جنوب الصحراء 2151-1961 (: درجات الحرارة الفعلية والمتوقعة9-2شكل رقم )

 
David Lobell, Marshall Burke, op.cit.p137 

اجلدول مشكلة الكشف هذه، واليت تبني االجتاهات املستقبلية املتوقعة يف درجات احلرارة وهطول يوضح 
ألحداث اخنفاض اكرب  ، والذي حيدثGFDLاالمطار يف مناطق الدخن يف النيجر على اساس منوذج املناخ 

 ( .2616اخنفاض حبلول  %21بكثري يف هطول االمطار يف منطقة الساحل )حوايل 
بالنسبة لدرجات احلرارة )اللوحة العلوية(، تظهر اشارة تغري املناخ بسرعة مع حاالت التقلبات السابقة يف 

، وهي نتيجة 2606الطالق بعد درجة احلرارة، مع كل موسم منو اكثر سخونة من السنة االكثر سخونة على ا
جيب ان نتوقعها لكثري من املناطق املدارية. هذا ليس هو احلال مع هطول االمطار، على الرغم من االخنفاض 
الكبري املتوقع ملتوسط اهلطول السنوي ملناطق الدخن يف النيجر يف هذا النموذج، اال ان معظم السنوات تظهر 

 حدوث التقلبات .
يف البلدان املتقدمة بالقدرة على احلصول على ثروة من البيانات املناخية وحالة الطقس،  يتمتع املزارعون

ومن املفرتض ان يعلموا بشان اجتاهات املناخ، وال ينطبق االمر نفسه يف كثري من االحيان على املزارعني يف 
والذين قد يكونون يتصرفون من البلدان الفقرية، الذين يعتمدون على اساليب تقليدية خمتلفة للتنبؤ باملناخ. 

 تلقاء نفسهم اجتاه التغريات املناخية طويلة املدى.
 .استخدام المعطيات والمعلومات المتاحة تحسينثانيا: 

مبجرد ان حيصل املزارع على املعطيات الالزمة بشان تغري املناخي، وبعد اقتناعه بان املناخ قد تغري فعليا، 
االستجابة ام ال. الن البشر معظمهم يظهرون حتيزا كبريا حنو االحتفاظ ب عليه ان يقرر ما اذا كان حيب 
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الطرق القدمية اليت اعتادوا عليها، حىت يف البيئات اجلديدة، مع االقتناع ان ما جنح يف املاضي جيب ان يستمر 
على قيد يف العمل يف املستقبل، ومثال على ذلك يف عامل االعمال فان عدد قليل جدا من الشركات يبقى 

احلياة لفرتات طويلة من الزمن. فاالقتصاد يتطور اىل حد كبري من خالل شركات جديدة حتل حمل الشركات 
 .1القدمية بدال من تكيف الشركان نفسها

يف الزراعة، قد يكون هناك ميل للتقليل من امهية احلاجة اىل تغيري االدارة يف مناخ جديد، على سبيل املثال 
وادي ياكي يف املكسيك من مزارعي القمح ما اذا كانوا قد ادركوا حدوث تغريات يف طلب مسح اجرى يف 

درجات احلرارة خالل العقد املاضي، وما اذا كان هذا التغري اجيابيا او سلبيا، وما اذا كان له تأثري اجيايب او 
ة جراء التحول يف ( عن معنويات  مرتفع%80) 11مزارع ابلغ  11سليب او حمايد على االنتاجية. من اصل 

( شعروا ان للتغري تأثري على غالت القمح، على الرغم من انه يف الواقع متارس %01) 00درجات احلرارة، و
 درجات احلرارة املرتفعة ضغوطا قوية على الغلة يف هذه املنطقة.

رؤيتهم  كما تشري الدراسات االستقصائية االخرى اىل العكس، حيث يكون املزارعون سباقني اىل حتديث
بشان التغريات يف املناخ. ففي استبيان ملزارعي الذرة الكنديني، تبني ان هؤالء املزارعني مييلون اىل االخذ بعني 
االعتبار حالة الطقس يف العام املاضي من اجل حتديد االنواع اليت ستزرع يف املوسم القادم. وعلى الرغم من ان 

ملة لقياس حتوالت املزارعني، فان هذه النتائج توضح ان االخذ بعني الدراسات االستقصائية متثل وسيلة غري كا
 .2االعتبار ب االجتاه املناخي ليس سوى خطوة واحدة حنو التكيف الناجح

 .ثالثا: المكاسب المحتملة لتطبيق استراتيجيات التكيف من قبل المزارعين
غيري على مستوى ادارة املزرعة يتم لنفرتض االن انه يتم الكشف عن اشارة مناخية، وان احلاجة اىل ت

ادراكها، وعلى املزارعني ان يقرروا بعد ذلك كيفية االستجابة. وستعتمد هذه االستجابات على االختيارات 
اليت يروهنا مناسبة وعلى التكاليف والفوائد املتوقعة املرتبطة بكل خيار، سيتم سرد خمتلف التعديالت احملتملة يف 

 اجلدول التايل:
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Beinhocker , The origin of wealth : evolution, complexity, and the radical remaking of economics. Harvard 
business school press.2006 
2 David Lobell, Marshall Burke, op.cit.p141 

 



 المستدام االمن الغذائي استراتيجيات الزراعة المستدامة في تحقيق  دور                الفصل الثاني:

 

94 
 

 .(: التعديالت المحتملة للمزارعين اتجاه المناخ1-2جدول رقم )

 
1
 David Lobell, Marshall Burke, op.cit.p142 

 .تبديل تاريخ الزراعةرابعا: استراتيجية 
ويشمل التعديالت اليت يتخذها املزارعني اليت تشمل احملاصيل اليت جيب زراعتها وموعد وكيفية منوها. ويتم 

رات احلالية حول موعد الزراعة بناء على عدة عوامل مثل رطوبة الرتبة املتاحة، والتوقيت املتوقع اختاذ القرا
لدرجات احلرارة القصوى. ان التحوالت من سنة ألخرى يف مواعيد الزراعة هي بالفعل تكيف املزارعني يف 

لذين يتعني عليهم يف كثري من االحيان مواجهة التقلبات املناخية، ال سيما بالنسبة للمزارعني يف البيات البعلية ا
االنتظار لبداية موسم االمطار من اجل القيام بعملية الزرع، فاملزارعون يف اجزاء من افريقيا واسيا يغريون مواعيد 
الزراعة بشكل روتيين ملدة شهر او اكثر، من سنة اىل اخرى استجابة للتفاوت يف وقت وصول االمطار 

 املومسية.
املناخ اىل تغريات كبرية يف العوامل اليت حتدد اوقات الزراعة املثلى، ميكن للمزارعني حتقيق  اذا ادى تغري

مكاسب اضافية من خالل تغيري توقيت انتاج احملاصيل. يف حماكات منوذج احملاصيل من القمح الربيعي املطري 
جتد ان التحول املنتظم للزراعة   1ةيف الواليات املتحدة االمريكية يف ظل املناخ املستقبلي االكثر دفء ورطوب

اىل مكاسب. هذا الن  2606من اخلسائر حبلول  %21اىل  26قبل اسبوعني حيول ما كان سيعادل 
درجات احلرارة الباردة حتد من الزراعة املبكرة يف املناخ احلايل، وتعرض احملصول اىل احلرارة واجلفاف  اجملهد 

احملصولية، ويبدو ان املناخات االكثر دفئا تسمح بزراعة مبكرة وضغط اقل خالل املراحل احلرجة لنمو النباتات 
                                                             
1 Tubiello FN, Rosenzweig C et al, Effects of climatic change on USA crop production : Simulation results using two 
different GCM senarios. Part1 : Weat, potatp, maize, and citrus. Climate res 2002. 20(3) : 259-270 
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اثناء مراحل النمو احلساسة. وباملثل قد تستفيد ايضا النظم احملصولية اليت يكون الري فيها ممكنا ألغلب السنة 
رجات حرارة من عملية التحول يف الزراعة من حيث التاريخ خاصة بالنسبة للمحاصيل اليت حيتمل ان تشهد د

 متكررة يف موسم منوها احلايل مع ارتفاع حرارة املناخ.
ولكن بالنسبة لشأنظمة البعلية يف معظم املناطق االستوائية، حيث تكون عملية الزراعة حمدودة عادة 
بالرطوبة بدال من درجة احلرارة فمن غري الواضح ان التحوالت يف تاريخ الزراعة ستعوض الكثري من االضرار 

توقعة من تغري املناخ اىل حد كبري. زمن املتوقع ان يقلل تغري املناخ من طول موسم النمو يف معظم املناطق امل
 االستوائية.

 .خامسا: استراتيجية تبديل االصناف او المحاصيل
ان التكيف احملتمل الثاين للمزارعني مع تغري املناخ هو حتويل االصناف او احملاصيل اىل شيء اكثر مالءمة 
للمناخات اجلديدة اليت يواجهوهنا، فاملزارع اليت ينمو فيها الذرة العادي حاليا ميكن ان تغري يف مرحلة اجلفاف 
بنوع اخر من الذرة والذي يتحمل اجلفاف مثل الذرة الرفيعة. لكن مثل هذه القرارات لن تتخذ على اساس 

 .1ية مما جتعل اسرتاتيجية التكيف مثمرةاملناخ وحده بل تدخل فيها متطلبات التكاليف واالسعار والرحب
ان تطوير اصناف سريعة النضوج للمناطق ذات املواسم القصرية واملتغرية هو هدف مشرتك لكثري من برامج 
االستزراع، وتبدو هذه االسرتاتيجية واعدة يف اي مكان يتوقع ان يؤدي تغري املناخ اىل تقصري مواسم النمو. 

فيها انظمة الرطوبة تغريا طفيفا قد يفضل االنتقال يف االجتاه املعاكس حنو اصناف  ويف املناطق اليت ال تشهد
اطول نضجا الن درجات احلرارة االدفأ متيل اىل تسريع النمو واخنفاض االنتاجية. وبالتايل ستكون هناك حاجة 

 دراسات احملاكات اىل اىل اصناف اطول نضجا للحفاظ على طول الفرتة الزمنية لتنمية احملاصيل الكلية. وتشري
بعض الفوائد هلذه االسرتاتيجيات، حيث وجدت ان التحول اىل اصناف قمح شتوي اطول نضجا يف موقع 

يف ظل تغري املناخ ولكنه جيد مكاسب اقل  %51ذي رطوبة وفرية يوازن متاما خسائر االنتاجية املتوقعة بنسبة 
 بعض الشيء يف املناطق االكثر جفاف.

ىل التحول بني االصناف، ميكن للمزارعني ايضا تبديل احملاصيل اليت ينموهنا مع تغري املناخ.  وباإلضافة  ا
كما هو احلال مع اختيار التنوع، مثال يتحول املزارعون يف منطقة الغرب االوسط االمريكية بسهولة بني املنطقة 

لى املدى الطويل ميارس املناخ تأثريا الواقعة بني الذرة وفول الصويا اعتمادا على اشارات السوق، ومع ذلك، ع
 واضحا على اختيار احملاصيل.

يفسر املناخ بوضوح الكثري من االسباب اليت جتعل االرز يزرع يف املناخات الرطبة الدافئة يف جنوب شرق 
ملناخات اسيا والقمح يف املناطق الشمالية االكثر برودة يف امريكا الشمالية واروبا وليس العكس. وباملثل، فان ا

                                                             
1 David Lobell, Marshall Burke, op.cit.p141 
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شديدة التغري يف افريقيا حتفز املزارعني الفقراء الذين يكرهون املخاطر على زراعة حماصيل ذات قيمة اقل ولكنها 
، اذا كان املناخ مهما الختيار احملاصيل فيمكن للمزارعني ان يكسبوا  cassava تتحمل اجلفاف مثل الكسافا

ناخات اجلديد تفضل حمصوال خمتلفا عن املزروع حاليا. بشكل معقول عن طريق تبديل احملاصيل اذا كانت امل
بدال من حتديد التأثريات احملتملة للمناخ تتغري هذه احملاصيل حملصول معني، كما تفعل العديد من الدراسات، 
وتسعى اىل عزل تأثري املناخ املتوسط على قيم االراضي يف منطقة معينة، بينما تتحكم يف عوامل اخرى خارج 

قد تؤثر على قيمة االرض) املنحدر، الرتبة( وتشمل احلجة يف انه يف ظل االسواق اليت تعمل بشكل  املناخ
جيد، جيب ان تعكس قيمة االراضي التدفق املستقبلي واحلايل )املخصوم( لشأرباح اليت ميكن جنيها من 

بعد ذلك جيب ان يعكس استخدام االرض سوآءا استخدمت لزراعة الذرة او القمح او امر اخر مثل تأجريها. 
التأثري التقديري للمناخ على قيم االراضي مجيع عمليات تبديل احملوالت اليت ميكن ان يقوم هبا املزارعون على 

 .1املدى الطويل
هناك العديد من العوامل اليت تقيد قدرة او رغبة املزارعني يف تبديل االصناف او احملاصيل، مثل حمدودية 

التكاليف او املخاطر املتصورة املرتبطة بتبين حمصول او صنف جديد. على سبيل املثال البدائل املتاحة، او 
انظمة البذور يف معظم احناء افريقيا ضعيفة التطور، مثل ان االنواع املعدلة حمليا ذات فرتات النضج املختلفة او 

ا، فان املزارعني الذين مييلون اىل املقاومة ملختلف االجهادات االحيائية غري متوفرة دائما، وحيثما يتم تطويره
جتنب املخاطر عادة ما يكونون بطيئني يف تبين طرق جديدة، عالوة على ذلك، غالبا ما تتشابك انظمة 

 .رجح التحول السريع بني احملاصيلالزراعات وتفضيالت املستهلكني احمللني بشدة، االمر الذي يثبط على اال
اليت تعاين من موجات جفاف متكررة، ولكن حيث درجات احلرارة وجتدر االشارة اىل انه يف البلدان 

سوف ترتفع بشكل كبري يف ظل تغري املناخ )معظم افريقيا(، قد يكون خيار التنوع االمثل بعيدا عن الوضوح: 
اختيار فرتة نضوج قصرية هذا التنوع يتجنب اخلسائر الكبرية يف سنوات اجلفاف الشديد، او التنوع الطويل 

 .2قد حيافظ على متوسط الغلة مع ارتفاع درجة حرارة املناخ؟الذي 
 .تحقيق األمن الغذائي المرتبطة بالتوسع في المساحة المرويةسادسا: استراتيجية 

باإلضافة اىل تغيري مزيج احملاصيل، ميكن للمزارعني ايضا تغيري مقدار االراضي اليت يزرعوهنا، او الطريقة اليت 
ان ادخال الري يف النظم املطرية يف الوقت الراهن هو خيار التكيف الذي يستشهد به يف   يزرعون هبا ما لديهم.

كثري من االحيان، ومن املرجح ان يكون صعبا يف بعض املناطق، ان الري ال خيفف فقط من االجهاد املائي 
الستثمارات يف بل ميكن ان يوسع من فرص تبديل تواريخ الزراعة واالصناف، وكذلك زيادة العائدات على ا

                                                             
1 Mendel sohn.R, Nordhous W et al : The impact of global warming on agriculture : a Ricardian analysis. American 
Economic Reveus.1994.PP753-771 
2  David Lobell, Marshall Burke, op.cit.p141 
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االمسدة واملدخالت االخرى، وعادة ما يتم متويل البنية التحتية للري وتنظيمها من قبل القطاع العام، ولذلك ال 
 يستطيع املزارعون يف كثري من االحيان اختاذ قرار مبفردهم لتطبيق الري.

اذا مت تركيب مضخة تدار ولكن يف بعض االنظمة، قد ميثل الري تكيفا ذاتيا حقيقيا، على سبيل املثال 
لري عدد صغري من احلقول. كما يوجد جمال واسع لتطبيق التقنيات اليت تعمل على حتسني رطوبة الرتبة دون 
الري، مثل احلراثة احلفظية ومجع مياه االمطار. ويشمل هذا االخري تقنيات مثل االحواض الزراعية وحفر الري، 

ول االمطار اكثر عرضية وشدة، وميكن عمل املزارع البعلية يف وقد تكون ذات صلة متزايدة اذا اصبح هط
املناطق اليت تكون شديدة الربودة او جافة حاليا باستخدام هذه التقنيات، وقد يساعد تغري املناخ على توسيع 

ج يف املساحة املزروعة اىل مناطق جديدة، اذا اعترب هذا التوسع مالئم للبيئة، فان املكاسب الناجتة عن االنتا 
 .1هذه املناطق اجلديدة قد تعوض اخلسائر االقليمية، او العاملية احملتملة يف مكان اخر

 تحقيق األمن الغذائي المرتبطة بالزراعات المطرية.الفرع الثاني: استراتيجيات 
وتشمل خمتلف االجراءات املتخذة على مستوى املزرعة اليت تعتمد على اهلطول املطري بصفة اساسية يف   
 نمية احملاصيل وتشمل:ت

 .أوال: استراتيجيات التخفيف من تغير المناخ
ان ختفيف التغريات املناخية هو تدخل بشري يهدف اىل تقليل املصادر او حتسني احواض الغازات الدفيئة. 

ة جيب لتخفيف التغريات املناخي 2وتشري االسرتاتيجيات اليت وثقها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ:
 الرتكيز على اجملاالت التالية:

 زيادة خمزونات الكربون يف النظم االيكولوجية الزراعية، ( أ
 حتسني كفاءة استخدام النرتيت واحلد من انبعاثات اكسيد النيرتوز،  ( ب
 حتسني كفاءة استخدام املياه، ( ت
 تعزيز زيادة عزل الكربون من خالل حتسني اإلدارة. ( ث

عناصر البحث اليت جيب  IPCCكومية الدولية املعنية بتغري املناخ كما حددت اسرتاتيجية اهليئة احل
 االهتمام هبا. ومن حيث املبدأ، ينبغي ان يكون التخفيف املرتبط بالزراعة يف املناطق اجلافة:

 ضمان االستخدام الفعال لشأمسدة من خالل الزراعة الدقيقة، -
اكسيد الكربون من الغابات ومناطق االراضي احلفاظ على النظم االيكولوجية للحد من انبعاثات ثاين  -

 الرطبة،
                                                             
1 IBID.pp 145-146 
2 IPCC, Climate change : Synthesis report. Contribution of working groups 1,2 and3 to the fourth assessment report 
of the intergouvernmental panel on climate change.In : core writing team, pachauri R.K, Resinger A (eds) .IPCC, 
Geneva 2007 
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 تعزيز احلراثة احلفظية، واحلراجة الزراعية، واعادة تاهيل االراضي الزراعية واملراعي املتدهورة، -
احلد من ممارسات القطع واحلرق للغابات خاصة يف مناطق االراضي الزراعية، وكذلك حرق خملفات  -

 احملاصيل،
 مسية ودمج حتسني واعادة تاهيل املراعي لتحسني االنتاج احليواين،مراقبة التقلبات املو  -
حتسني التغذية وادماج علم الوراثة للحيوانات اجملرتة، وتكنلوجيات السماد وحتويل االنبعاثات اىل  -

 غازات حيوية،
 اعتماد تكنلوجيات االنتاج احليواين اليت تقلل انبعاثات الغازات الدفيئة. -

، فان خطة العمل الشاملة للتخفيف من اثار اجلفاف تعين ضمنا اعتماد العناصر FAOووفقا ملنظمة الفاو 
 1الستة التالية:

 سياسات مقاومة اجلفاف، ( أ
 نظم االنذار املبكر والرصد، ( ب
 التخطيط للطوارئ اثناء اجلفاف، ( ت
 تدابري ختفيف اجلفاف، ( ث
 تدابري االغاثة، ( ج
 تدابري التأهيل. ( ح
مسا يف جناح اي جهود للتخفيف. وينبغي للسياسات ان توفر وسائل لعب احلكومة والسياسات دورا حات   

 وتدابري فعالة بيئيا، وحوافز مالية من اجل:
 زيادة مساحة الغابات واحلد من ازالة الغابات، -
 احلفاظ على الغابات وحسن ادارهتا، -
واحلفاظ على  تنظيم استخدام االراضي ومحايتها من التدهور مع ادخال قواعد لتحسني ادارة االراضي، -

 حمتوى الكربون يف الرتبة، واالستخدام الفعال لشأمسدة ومياه الري.
 .ثانيا: استراتيجيات التكيف في الزراعات المطرية
، فان التكيف مع التغريات املناخية يتسم (IPCC2007)وفقا للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 

البشرية استجابة ملنبهات مناخية فعلية او متوقعة او اثارها. مما حيد من الضرر بانه ''تعديل يف النظم الطبيعية او 
 .2او يستفاد من الفرص املتاحة''

                                                             
1 FAO,  conservation agriculture : case studies in latin America and Africa, FAO soils bultin NO.78.FAO. Rome 2002 
2 FAO, Climatic change adaptation and mitigation in the food and agriculture sector, thechnical background 
document from the expert consultation held on 5-7 March 2008. FAO, Rome 2008 
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يوجد ثالث انواع من التكيفات: التكيف التوقعي ) يشار اليه انه التكيف االستباقي(، التكيف املستقل 
ية التكيف من التأثريات احملتملة لشأحداث )التكيف التلقائي(، والتكيف املخطط. وجيب ان تقلل اسرتاتيج

املتطرفة وتقلب املناخ وتغري املناخ. وينبغي ان تشمل التدابري اليت تؤدي اىل التنمية احلقيقية، والتكيف مع 
التقلبات املناخية قصرية االجل واالحداث املناخية املتطرفة )الشاذة او غري العادية(، لتؤدي اىل خطوة حنو احلد 

رض لتغري املناخ الطويل االجل الذي يغطي التكيف على مجيع املستويات بدءا من املستوى احمللي اىل من التع
 املستوى الوطين واملستويات الدولية.

ان اكثر طرق التكيف فعالية يف البلدان النامية، كما هو موضح يف اتفاقية االمم املتحدة االطارية بشأن 
عة من الضغوط البيئية، وحتتاج االسرتاتيجيات اىل االرتباط جبهود منسقة هي اليت تتناول جممو  1تغري املناخ

هتدف اىل التخفيف من حدة الفقر وتعزيز االمن الغذائي وتوافر املياه ومكافحة تدهور االراضي وتأكل الرتبة 
حتسني واحلد من ضياع التنوع البيولوجي وخدمات النظام االيكولوجي، وكذلك حتسني القدرة على التكيف و 

سلسلة انتاج الغذاء يف اطار '' التنمية املستدامة'' وحماربة حالة املساواة االجتماعية وعدم الوصول اىل املوارد 
 مثل االئتمان والتعليم وصنع القرار اليت تؤثر على قدرة الناس على التكيف.

 اي بلد، وان معاجلة تغري وينبغي ايضا معاجلة التخفيف والتكيف يف اطار ختطيط ''التنمية املستدامة'' يف
املناخ ينبغي ان تكون جزءا ال يتجزأ من سياسات ''التنمية املستدامة''. ومع ذلك جتدر االشارة اىل ان تغري 
املناخ وسياسات التنمية املستدامة االخرى غالبا ما تكون متآزرة ولكن ليس دائما، هناك ادلة متزايدة على ان 

العامة بشأن السياسات االقتصادية الكلية والسياسات الزراعية. واليت غالبا ما حتلل القرارات املتعلقة بالسياسة 
على اهنا بعيدة عن سياسة املناخ، واليت ميكن ان تساهم يف احلد من االنبعاثات بصورة كبرية. على سبيل 

البيولوجي واحلفاظ على املثال، ميكن احلد من فقدان املوائل الطبيعية وازالة الغابات على حد سواء مع التنوع 
الرتبة واملاء، وميكن تنفيذ وبطريقة '' مستدامة '' اجتماعيا واقتصاديا. عالوة على ذلك، مما جيعل التنمية اكثر 
استدامة وتعزز القدرة على كل من التخفيف والتكيف، واحلد من االنبعاثات والتأثر بتغري املناخ. كما ميكن ان 

 2والتكيف فيما خيص ادارة االراضي مثال. توجد اوجه تأزر بني التخفيف
، عدة 2660اقرتح تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن التغري املناخي سنة 

 اسرتاتيجيات للتكيف للتعامل مع التغريات املناخية املتوقعة واليت تشمل:
 تغيري انواع احملاصيل. -
 ه بأكثر فاعلية.تعزيز استخدام امليا -

                                                             
1 UNFCCC, United Nations framwork convention on climatic change, work program on impact, vulnerability and 
adaptation to climate change. Born, Germany.2011 
2 Awni Taimah, op.cit, pp274-248 
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 اجلدولة املناسبة ألنشطة زراعة احملاصيل. -
 تبين ممارسات اكثر فعالية إلدارة اآلفات واالمراض واالعشاب الضارة. -
 .1«االستفادة بشكل افضل من التنبؤات املناخية املومسية للحد من خماطر االنتاج -

املناخ واالثار املستقلية واسرتاتيجيات التكيف  وبينما ركز تقرير الفريق احلكومي املعين بتغري املناخ على تغري
احملتملة، ال يزال العامل الرئيسي احملدد لإلنتاج الزراعي هو االختالف املومسي من درجات احلرارة، وهطول 
االمطار، واشعة الشمس، واجلفاف، والعشب الضار، والصقيع، واجلليد، وموجات احلرارة واليت كلها عوامل 

 احملاصيل واملاشية وهذا هو مصدر القلق الرئيسي الذي يسببه تغري املناخ.تشدد على كل من 
ميكن للزراعة املطرية يف منطقة مشال افريقيا وغرب اسيا ان تستخدم العديد من التدابري املتاحة للتعامل مع 

 :2تغري املناخ يف املستقبل مثل
 .تغيري مواعيد الزراعة -
 .تنويع احملاصيل -
 .من احملاصيل املقاومة للجفاف واحلرارةتطوير انواع جديدة  -
 .اعتماد الزراعة املستدامة واالمسدة املستدامة واحلراثة -
 .حتسني ادارة خملفات احملاصيل واالعشاب الضارة -
 .استخدام تقنيات ادارة املياه وجتميعها -
 .حتسني طرق مكافحة االفات وامراض احملاصيل -
ى التكيف مع التغريات املناخية من خالل ثالثة عوامل: التغطية اليت تتضمن مساعدة فقراء الريف عل -

 التامني مع حاالت التقلبات املناخية. التعامل مع االجهاد عند حدوثه. التكيف والتعايف من االجهاد.
 .ثالثا: استراتيجية التكيف داخل مناطق االراضي الجافة

اهتماما خاصا للعديد من القضايا الرئيسية  يتطلب التكيف الزراعي مع التغريات املناخية يف املناطق اجلافة
، وتشمل بناء 3اليت يتم دجمها يف نطاق اجتماعي واقتصادي اوسع من خالل املوارد املائية والطبيعية والزراعية

نظام مناسب للرصد ومجع البيانات، اقامة نظام حبث متكامل يركز على القضايا االجتماعية واالقتصادية 
اسعة من مشاركة اجملتمعات احمللية يف تنفيذ االنشطة املختلفة، تعزيز خدمات االرشاد هبدف تعزيز جمموعة و 

والتدريب الفعال على القضايا احلرجة، التوسع يف تدابري جتميع املياه وختزين املياه واحلفظ واعادة االستخدام 
                                                             
1 IPCC, Climate change 2007 : Impacts, Adaptation and vulnerability, contribution of working group 2 to the fourth 
assessment report of the intergovernmental panel on climate change in : party UL, Canziani O F, Palutiko FJP, 
Vander Unden PJ, Hanson CE (eds).Combridge university press, Combridge, UK.2007 
2 Awni Taimah, op.cit, p249 
 
3 FAO, state of food insecurity in the world. FAO Rome.2008 
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ادوات التسويق والبنية والتحلية، اصالحات املياه على مستوى القطاع، توفري خدمات السوق مبا يف ذلك 
التحتية ملا بعد احلصاد ومرافق جتهيز املزارع لزيادة القيم املضافة، وتوفري امكانية احلول على االئتمانات وتأمني 

 احملاصيل.
 .رابعا: تدابير التكيف على مستوى المزرعة في الزراعة البعلية
ية على الرغم من ان غالل القمح البعلية يف اظهرت العديد من التدابري فرصا للتأقلم مع التغريات املناخ

قنطار للهكتار. واظهرت نتائج البحوث يف املركز الدويل  51و  1مشال افريقيا وغرب اسيا ترتاوح عادة بني 
للمناطق اجلافة اخلاصة حبصاد املزارعني يف احلقول الزراعية، الزيادات الكبرية يف  ICARDA للبحوث الزراعية
استخدام القمح والذرة  Iglesias 1طبيق كميات صغرية نسبيا من الري التكميلي. كما اقرتح الغلة استجابة لت

املهجنة، والتغريات يف مواعيد الزراعة، ومزج البذور اخلاصة بالعلف، وتكثيف استخدام املياه واالرض يف ان 
اىل تكاليف العمالة املرتفعة  واحد. ومع ذلك كان اعتماد جتميع املياه ضعيفا بسبب اخنفاض الكثافة االنتاجية

نسبيا واملخاطر العالية، والغلة اليت تعتمد بشكل كبري على احلوافز االقتصادية واسعار احملاصيل، ونقص 
 االسواق.

كما ان حتسني اساليب ادارة خصوبة الرتبة واستخدام االصناف احملسنة يوفران فرصا للتعامل مع التغري 
املناطق املنخفضة االمطار يف مشال افريقيا وغرب اسيا. واظهر حبث عن الري  املناخي يف املستقبل خاصة يف

اليت ركزت على جمالني، استخدام البقوليات يف تناوب احملاصيل لتحسني خصوبة  ICARDAالتكميلي يف 
ض املتوسط الرتبة، ووسائل التكنلوجيا اليت جتمع بني استخدام االمسدة والري التكميلي يف تربة مناخ البحر االبي

اليت تعاين من نقص يف النيرتوجني، حيث اظهرت زيادات كبرية يف حمصول القمح وانتاجية املياه مع مزيج من 
كغ يف اهلكتار من النرتوجني، وحتسني طرق ادارة خصوبة الرتبة وحتسني   566-16الري التكميلي و 

 .2االصناف
 احملاصيل البعلية خالل فرتات االجهاد املائي كما اوضحت البحوث ان اضافة كمية حمدودة من املياه اىل

والنمو احلرج للنباتات اظهر ان ختصيص مرت مكعب من املاء يتيح زيادة كغ من الكتلة احليوية او كغ من 
 احلبوب من القمح والشعري واحلمص والعدس والفول.

                                                             
1 Iglesias A, Minguez.M ; Modeling crop climate interactions in spain : Vulnerability and adaptation of defferent 
agricultural systems to climate change. Mitigation Adaptation strategies global change1997 ( 1 :273-288) 
2  Awni Taimah, op.cit, p204 
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من املياه التكميلية، حيث  كما مت توثيق زيادة كبرية يف احملصول استجابة لتطبيقات كميات صغرية نسبيا
 %06و%516و  %066زادت حماصيل القمح حتت االمطار املنخفضة التساقط واملتوسطة واملرتفعة بنسبة 

 .1ملم على التوايل 01و521و516مع الري التكميلي البالغ 
اصيل، وحماصيل وتوفر الزراعة احملافظة على املوارد، وهي مزيج من احلراثة املنخفضة او الصفرية، وتناوب احمل

التغطية فوائد متعددة للمزارعني يف املناطق اجلافة. ومن بني هذه الفوائد، التحكم يف تاكل الرتبة وحتسني القدرة 
 .وحتسني مستوى املغذيات يف الرتبةعلى حتمل اجلفاف 

جلفاف، وحتسني ان ادخال انواع احملاصيل او االنواع ذات املقاومة املتزايدة للصدمات احلرارية وامللوحة وا
الري، وتغيري كميات وتوقيت الزرع، واحلفاظ على رطوبة الرتبة من خالل اساليب احلراثة املناسبة، هي خيارات 

 قابلة للتطبيق.
ان مساعدة املزارعني على التكيف مع تغري املناخ يتطلب استثمارا اكرب يف البحوث لتطوير احملاصيل 

 .2لزراعة احملافظة على املواردواالصناف املقاومة للجفاف وممارسة ا
 تحقيق األمن الغذائي المرتبطة بالتغيرات المناخية المستقبلية.خامسا: استراتيجيات 

تغيري اوقات وكثافة  -وتشمل تدابري مواجهة التغريات املناخية يف املستقبل: استعادة االراضي املتدهورة
اجلدولة السليمة  -ناسبة للمناخات االكثر دفئ وجفاف  واملمارسات الزراعية امل -الزرع وامناط البذر واحلصاد

املزيد من استخدام االمسدة املستدامة  -زراعة انواع خمتلفة من احملاصيل -ادارة االعشاب الضارة -للري
التوسع يف استخدام تقنيات جتميع  -حتسني ادارة بقايا احملاصيل واالعشاب الضارة -وممارسات احلراثة السليمة

تنفيد نظم الري  -مكافحة اآلفات واالمراض على حنو افضل -وختزينها وحفظها واعادة استخدامهااملياه 
تطوير البالزما اجلرثومية املتكيفة مع اجلفاف ودرجة  -حفظ رطوبة الرتبة -اجلديدة وحتسني نظم الري القائمة

 تطوير احملاصيل املقاومة للجفاف واحلرارة. -احلرارة القصوى
اث اىل ان اللوز واشجار الزيتون ميكن ان تزرع يف االردن يف مناطق غري منتجة، وميكن زراعة واشارت االحب

ملم كما ميكن زراعة االشجار املثمرة يف  516-526االشجار املثمرة يف سوريا حتت معدل هطول امطار 
 .3ملم 266-566املغرب واجلزائر وتونس  حتت معدل هطول 

يضا فرصة ممتازة لزيادة غلة احملاصيل وانتاج البذور اخلالية من االمراض وحتسني قد توفر التكنلوجيا احليوية ا
 مقاومة االمراض واالجهاد احليوي) البيولوجي(.

                                                             
1 Oweis T, op.cit.pp  179-198 
2 World Bank, World Development Report : Agriculture  for Development.World Bank, Washington.2007 
3   Awni Taimah, op.cit, p919 
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العديد من التقنيات اليت توفر فرص مناسبة للتكيف مع املتغريات املناخية يف ظل ظروف بعلية  Dietz1اقرتح 
 خمتلفة:
كيفة مع اجلفاف ودرجات احلرارة القصوى باستخدام اساليب تربية تطوير البالزما اجلرثومية املت ( أ

 التباتات التقليدية والتشاركية.
 .تعزيز حفظ الرتبة واملياه  ( ب
 حفظ التنوع البيولوجي لالراضي اجلافة وتنويع نظم االنتاج. ( ت

 2اجتاه التغريات املناخية: FAOاما تدابري الفاو 
 ي.تطوير االصناف املقاومة للتغري املناخ -
 تربية احملاصيل للتكيف مع الظروف البيئية االكثر دفئا. -
 تغيري التقومي احملصويل. -
 مراعات محاية الرتبة من التدهور. -
 استخدام املوارد اجلينية اليت ميكن تكييفها بشكل افضل مع الظروف احلارة واجلافة. -
 اعتماد حتسينات يف نظم الزراعة وادارة السماد واحلفاظ على الرتبة. -
 تماد املزج بني التكيف على مستوى املزرعة واالستثمار االقتصادي يف البنية التحتية الزراعية.اع -
 اعادة توزيع االراضي واملياه. -
 االستثمار يف مجع مياه االمطار وغريها من ممارسات احلفاظ على املياه. -
 احلفاظ على التنوع البيولوجي وتنويع انظمة االنتاج. -

 .ات االقتصادية للتعامل مع تغير المناخالفرع الثالث: المتطلب
 وتشمل جمموعة من التدابري اليت تتمثل فيما يلي:

 .تنويع الدخلالمتطلبات االقتصادية لأوال: 
ان التكيفات داخل املزرعة ليست هي االمكانية الوحيدة لتعزيز االمن الغذائي يف مواجهة تغري املناخ، ألنه 

يعتمدون بشكل كبري على االنشطة الزراعية لتوليد الدخل، فان الدخل غري  يف حني ان العديد من فقراء الريف
الزراعي ميكن ان يلعب ايضا دور مهم يف سبل املعيشة االقتصادية اىل احلد الذي تكون فيه مصادر الدخل 

رج الزراعة غري الزراعية اقل حساسية لتغري املناخ من االنشطة الزراعية، وللمزيد من التنويع قد يكون الدخل خا

                                                             
1 Dietz A.J, Ruben R, Verhagen A (eds) : the impact of climate change on drylands with a docus on west Africa. 
Kluwer Academic Dordreht.2004. pp3-17 
2 FAO, Climatic change adaptation and mitigation in the food and agriculture sector, technical background 
document from the expert consultation helf on 5-7 march 2008. Fao, Rome.2008 
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اسرتاتيجية تكيف واعدة يف مواجهة تغري املناخ. يف الواقع ينظر البعض ان هذه االسرتاتيجية هي الطريقة 
 .1الوحيدة املقبولة واملتاحة اليت ميكن إلفريقيا التكيف معها ازاء تغري املناخ

مناخية قصرية املدى او  تعتمد قدرة اسرتاتيجية تنويع الدخل على محاية االمن الغذائي يف مواجهة صدمة
حتول مناخي طويل املدى على االنشطة املتاحة املدرة للدخل، ومدى قدرة االسر على االستفادة منها، كما 
تظهر ان مجيع االسر الريفية تقريبا تكسب دخل ما خارج املزرعة، ولكن طبيعة هذا الكسب ودوافعه ميكن ان 

كن ان يوفر العمل خارج املزرعة يف التصنيع او يف قطاع اخلدمات خيتلفان بشكل كبري. بالنسبة لبعض االسر مي
 .2عوائد اعلى بكثري من الزراعة، وميكن لشأسر ان تستفيد من هذه الفرص غالبا

لكن بالنسبة للكثري من االسر املعيشية االفقر، فان املشاركة يف هذه االنشطة غري الزراعية االكثر رحبا قد 
االحيان بالقيود املفروضة على السيولة او راس املال البشري، وبالنسبة هلذه االسر، تكون حمدودة يف كثري من 

غالبا ما يؤدي توليد الدخل خارج املزرعة اىل انشطة ذات عائد اقل، وبالتايل ميكن ان يكون استخدام الدخل 
ذات طبيعة خاصة اكثر  خارج املزرعة كاسرتاتيجية ملواجهة املناخ اكثر جناحا عندما تكون الصدمات املناخية

من املتغري املشرتك، اي عندما تؤثر يف عام معني على بعض االسر يف منطقة ما دون غريها، ويرجع ذلك اىل 
انه يف العديد من البلدان النامية، ال سيما افقرها، ميكن ان تكون العودة اىل االنشطة خارج املزرعة مرتابطة 

اذا كان معظم الناس يف احدى القرى هم من املزارعني، وكلهم يبحثون . و 3بشكل كبري مع االنتاجية الزراعية
عن عائد اكرب وبالتايل ينخفض الدخل يف وقت واحد، الن الطلب على العمالة املأجورة الزراعية والسلع 

 واخلدمات خارج املزارع من املرجح ان ينخفض ايضا.
 .تصاديةتوسيع نطاق االصالحات االقالمتطلبات المتعلقة بثانيا: 

حىت اذا مل ينجح املزارعون بشكل فردي يف ادراك تغري املناخ والتكيف معه، فان قوى السوق ستميل اىل 
عمل تفضيالت جديدة، من خالل اليات التجارة الدولية اخلاصة بالسلع الزراعية، ففي ظل التقلبات املناخية 

ة نقل االغذية من مناطق الفائض اىل مناطق العجز يف مناطق معينة، ميكن لشأسواق الزراعية العاملية واالقليمي
 وختفيض ما قد يكون له اثر كبري على االسعار يف املناطق اليت تعاين من نقص.

ان الدراسات اليت حتاول التقاط هذه التأثريات التجارية مباشرة يف فهم التأثريات احملتملة للمناخ، عادة ما 
وذج التجارة العاملية، الذي يضيف العرض والطلب عرب املناطق لفرتة معينة تدمج تأثريات االنتاج االقليمية يف من

وحساب سعر عاملي خيضع ملقاصة السوق، مث يتفاعل املزارعون واملستهلكون مع هذا السعر يف الفرتة القادمة 
ي من خالل تعديل ما ينتجونه وما يستهلكونه، ويتم تضمني تأثريات االنتاج اجلديدة وحساب سعر عامل

                                                             
1 Collier P, Conway G et al, ckimate change and Africa. Oxford Revew economic .2008. pol24(2) :337 
2 David Lobell, Marshall Burke, op.cit.p147 

 
3 World bank, World  development report : agriculture for development. world Bank : 336, Washington, DC 2008 
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جديد، وتشري هذه الدراسات ان السماح للدول بالتجارة مع بعضها البعض مييل اىل تقليل االثار السلبية 
املقدرة على االنتاج العاملي، مثال االنتاج يتحول اىل مناطق يصبح املناخ فيها اكثر مواتاة، وهذا يؤدي اىل 

وهذا بدوره يكبح الزيادات يف االسعار  %01و21%تقليل اخلسائر املناخية التقديرية بنسبة ترتاوح بني 
 .1احملتملة للغذاء وخفض التأثريات السلبية على االمن الغذائي

 .االستثمارات في تنمية المحاصيلالمتطلبات المرتبطة بثالثا: 
وذلك عن طريق تطوير حماصيل جديدة تتالءم اكثر مع التغريات املناخية اجلديدة من اجل التكيف، وذلك 

من امجايل  % 11لقطاع اخلاص حيث ميثل هذا القطاع يف الدول ذات الدخل املرتفع اكثر من عن طريق ا
نفقات البحث والتطوير الزراعية، ويوجد العديد من الشركات تقوم مبجهود لتطوير االصناف املناسبة لتغري 

من نسبة البحث  %80املناخ، لكن استثمارات القطاع اخلاص يف الدول النامية تكون غري كافية حبيث ميثل 
 والتطوير يقوم هبا القطاع العام.

 .عا: دور القطاع العام في جعل االسواق تعمل لصالح الفقراء من اجل التكيفبرا
للتكيف مع تغري املناخ، حيتاج املزارعون اىل الوصول اىل التقنيات احملسنة واملعرفة واحلوافز الستخدامها. 

صيل التكنلوجيا على املدى الطويل يكون من خالل القطاع اخلاص وذلك من خالل القطاع العام، لكن حت
. وغالبا ما 2احسن نظرا اىل ارتفاع الضرائب والتكاليف االدارية املرتبطة غالبا بربامج توزيع املدخالت احلكومية
ليها االسواق تكون احلكومات يف وضع افضل لتوفري االستثمارات يف البنية التحتية املادية واملالية اليت تقوم ع

الزراعية العاملة مثل النقل الذي يربط املزارعني بشكل افضل بأسواق املدخالت واملخرجات واالستثمارات يف 
تشغيل هذه االسواق بأنفسهم، واالستثمارات يف حتسني وصول املزارعني الفقراء اىل البنية التحتية املالية مثل 

 االئتمان والتأمني.
ما تكون اسواق املدخالت يف العديد من املناطق الفقرية كإفريقيا ضعيفة االداء  فعلى سبيل املثال غالبا

وتعوق استجابة املزارعني للتغريات يف املناخ. ان التوسع يف توفري املدخالت من القطاع اخلاص مثل البذور 
يود االئتمانية واالمسدة يواجه صعوبات عديدة، مبا يف ذلك ارتفاع تكاليف النقل والطلب الضعيف بسبب الق

وطبيعة املضاربني الذين يكرهون املخاطر. وميكن لالستثمارات احلكومية يف الطرق واملوانئ ان تساعد يف تقليل 
تكاليف النقل، كما ان االستثمار املؤسسي الذي مت احداثه يف الشبكات الزراعية يف شرق افريقيا ساهم يف 

 .3ربط اصحاب احليازات الصغرية بأسواق املدخالت

                                                             
1 David Lobell, Marshall Burke, op.cit.p149 

 
2 World Bank, World development report : agriculture for development. World bank : 336, Washington, DC2008 
3 Ibid 
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وباملثل، ميكن ان تؤدي التحسينات يف البنية التحتية املالية اىل تعزيز قدرات املزارعني على التكيف، حيث 
ميكن ان يساعد توسيع نطاق توافر االئتمان والتامني يف البلدان الفقرية على متويل شراء املدخالت، وتوفري 

خطط تأمني احملاصيل اليت من شأهنا تعويض املداخيل السلسة يف مواجهة النقص يف االنتاج، كما تلعب 
 .1املزارعني يف حالة حدوث عجز يف االنتاج متعلق باملناخ، وهذا حيافظ على املداخيل يف السنوات الصعبة

 .المتطلبات االقتصادية المتعلقة بالبنية التحتية للريخامسا: 
 باملياه. حيث يتوقع حدوث تغريات ستكون هناك حاجة اىل االستثمارات العامة الكربى لتزويد املزارعني

-5880عن ما كانت عليه يف  %26اي بزيادة قدرها  2606بلد نامي حبلول  80يف املساحات املروية يف 
يف املساحة الفعالة  %00، ومن املتوقع زيادة يف كثافة احملاصيل يف هذه االراضي، مما يؤدي اىل زيادة 5888

فقط من املساحة  %2بزيادة قدرها  إلفريقياضي املروية، لكن يتوقع للمحاصيل اليت يتم حصادها من االرا
 إلدارةهذه املشروعات حسب بنك التنمية االفريقي واملعهد الدويل  إلجنازاملروية. وفيما يتعلق بالتكاليف 

فاع دوالر امريكي للهكتار يف البلدان النامية مع ارت 1266فان متوسط تكلفة مشاريع الري اجلديدة  2املياه
دوالر امريكي للهكتار، اما املناطق االخرى  50166التكاليف يف افريقيا جنوب الصحراء الكربى لتبلغ 

دوالر امريكي للهكتار  يف الشرق  1166دوالر امريكي للهكتار يف جنوب اسيا اىل  0066ترتاوح بني 
عام، ويقرتح البنك  06يف غضون مليار دوالر امريكي  066األوسط ومشال افريقيا، وتبلغ التكلفة االمجالية 

الدويل يف افريقيا حلول اكثر فعالية من حيث التكلفة: اصالح النظم القدمية القائمة واالستثمار يف طرق جتميع 
مياه االمطار، واالستثمار يف انظمة الري االصغر حجما مع حماصيل عالية القيمة. وسوف يتم التفصيل يف 

 ذلك الحقا.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1  David Lobell, Marshall Burke, op.cit.p409 

 
2 Inocencio A, Kikuchi M et al, Costs and performance of irrigation projects : a comparison of sub- saharan Africa 
and other developing regions. International water Management Institute, Colombo, sri lanka.2007 
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 .اني: استراتيجيات ادارة االراضي والمياه للتنمية الزراعية واالنتاج الزراعي المستدامالمبحث الث
توجد عدة جتارب دولية رائدة يف جمال اعتماد التنمية الزراعية على غرار البلدان االسيوية اليت تواجه ضغطا 

حامسا يف جناح هذه هائال من النمو الدميغرايف املتسارع. حيث لعبت املؤسسات، والتكنلوجيا دورا 
االسرتاتيجيات، كما تلعب تقنيات ادارة املياه دورا حامسا يف استدامة االنتاج الزراعي، وسوف نتناول ذلك 

 بالتفصيل من خالل هذا املبحث.
 اجحة في اعتماد التنمية الزراعية.المطلب االول: التجارب الدولية الن

نظمة التجارة العاملية ملعظم االقتصاديات النامية بدفع لقد سامهت السياسات التجارية يف سياق ما بعد م
الدول اىل اعادة توجيه الزراعة حنو زراعة احملاصيل غري الغذائية ) احملاصيل التجارية عالية القيمة(، وذلك بسبب 

، أين بدأت أسعار الغذاء يف منو 2661قوى السوق وهذا ما أدى بالضرر مبسألة األمن الغذائي خاصة بعد 
تمر، وجتدر االشارة اىل أن الطلب على الغذاء يزداد بوترية مرتفعة بسبب النمو الدميغرايف مقارنة بالعرض مس

احملتمل من الغذاء والذي يتأثر بظروف التغري املناخي، ومزامحة الصناعات للزراعة يف األراضي اخلصبة فيما 
 01شارة اىل أنه كل سنة يضاف اىل قائمة الفقراء يتعلق باملنتجات الزراعية التجارية غري الغذائية، وجتدر اال

مليون شخص، كما توجد مؤشرات قوية تدعو اىل االستثمار العام يف الزراعة خاصة فيما يتعلق  بتطوير البنية 
التحتية للري يف البلدان النامية، وهذا ما يؤكد على قوة األزمة الزراعية مستقبال ، وهذا ما يؤثر على استدامة 

الغذائي سلبيا اىل جانب املشاكل البيئية اليت تؤثر بتدهور األراضي الزراعية بسبب االستخدام املكثف األمن 
 للمدخالت الكميائية ونضوب املياه.

 .: التنمية الزراعية االسيوية، دور السياسات والتكنلوجيا والمؤسساتالفرع األول
ائلة اليت عانت منها املنطقة، وذلك اعتمادا على لقد كانت الثورة اخلضراء يف اسيا استجابة للمجاعات اهل

املدخالت التكنلوجية بقوة )البذور املتنوعة عالية الغلة، األمسدة، املبيدات، املكننة( واالعتماد على استثمارات 
و  5805الري والطاقة، ودعم االمتان مما جعل املنطقة تتغلب على مشكلة العجز الغذائي. فبني عامي 

ساحة املروية يف اسيا اىل أكثر من الضعف، كما سعت احلكومات لتحقيق االكتفاء الذايت زادت امل 2662
الغذائي وحتسني الرفاهية، وتوليد النمو االقتصادي، ولعب االستثمار يف الري دورا حموريا يف تلك القفزة حيث 

ن مساحة فقط م %0باستخدام  %500ب  2660اىل  5806ارتفع انتاج احلبوب يف جنوب اسيا من 
. كما لعبت تكنلوجيا املوارد الوراثية ) التكنلوجيا احليوية( دورا يف زيادة االنتاج من احلبوب بني 1األراضي
يف فيتنام. كما حققت كوريا  %05يف اهلند وتايلند و  % 16زاد انتاج احلبوب أكثر من  5801و  5805

                                                             
1 Mukherji.A ,Facom . T, Burke . J, Defraiture . C, Revitalizing Asia’s irrigation to sustainably meet tomorrow food 
need’s. Colombo, sri lanka : International water management institute.2009 
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هكتار، وجنحت اهلند يف الزراعة التجارية ) طن( لكل  0.1اجلنوبية اعلى النسب يف االنتاجية ل األرز )
يف  %86 املطاط، الشاي، القهوة( لدعم صادراهتا. وكانت املساحة املخصصة للمنتوجات الزراعية الغذائية

. وترجع الزيادة 26601يف كوريا اجلنوبية خالل عام  %00يف اهلند،  %00يف فيتنام،  %02بنغالديش، 
بسبب االستثمار يف التكنلوجيا واعتماد اصناف نباتية جديدة اليت طورت يف  اهلائلة يف احملاصيل االنتاجية

معاهد تربية النباتات، وزيادة استخدام األمسدة والري. أما خبصوص الثروة احليوانية فقد مت حتسني سالالت 
د الوراثية واليت الدواجن واألبقار واخلنازير اليت طورها القطاع اخلاص، وكل هذا يدخل يف االستثمار يف املوار 

مست ايضا )الذرة، عباد الشمس، الدخن الؤلؤي، الذرة الرفيعة والقطن( مما ساهم يف زيادة عائدات التصدير 
، بنغالديش %11، تايلند %08، فيتنام %12هلذه االقتصاديات، حيث زادت صادرات اهلند الزراعية 

املنتجات املصدرة هي زراعية جتارية ، لكن اغلب 2668-2660خالل فرتة  %21، كوريا اجلنوبية 06%
مليون دوالر  16.015. كما حدثت زيادة كبرية يف امجايل الناتج احمللي الزراعي يف اهلند مثال من 2غري غذائية

 .2661-2666مليون دوالر خالل  500.001اىل  5818-5811خالل 
 .تدامة في اسياأوال: االنتقال الزراعي واثاره على األمن الغذائي وسبل المعيشة المس

من امجايل  %02تعترب الزراعة هي الدعامة األساسية يف سبل العيش يف األرياف، وميثل سكان الريف 
. وأغلب هؤالء السكان يعتمدون على 3يف تايالند %00يف اهلند و  %06السكان يف بنغالديش وفيتنام، 

، وهذا سبب ضغوطا كبرية على الزراعة من اجل العيش ويواجهون حاالت جتزئة وعدم ملكية األراضي
األراضي الزراعية مما أدى اىل تشتت احليازات، وانكماش األراضي الصاحلة للزراعة وتدهورها وحتويل بعضها اىل 

من امجايل األراضي الزراعية، مث   %10مناطق صناعية أو حضرية. ان احليازات الصغرية يف بنغالديش متثل 
. ويبلغ متوسط حجم املزرعة اقل من هكتار واحد، %12واهلند  ، وفيتنام%10.2، تايلند %11كوريا 
. وكنتيجة لتجزئة 4كوريا اجلنوبية  5.00يف اهلند،  5.00بنغالديش،  6.00هكتار يف فيتنام،  6.10

األراضي واخنفاض حصة الفرد من األراضي الصاحلة للزراعة، تضاؤل االنتاج الغذائي للفرد الواحد، ومثال على 
غ يف اليوم خالل التسعينات  256من  %0.1 اهلند متوسط نصيب الفرد من األرز بنسبة ذلك اخنفض يف

 .2656-2666غرام يف اليوم خالل الفرتة  580.1اىل 
                                                             
1
 M.Dinesh Kumar, M.V.K Sivamohan and Nitin Bassi, water management, food security and sustainable agriculture 

in developing economies. EARTHSCAN studies in water resource management. Routledge. USA 2013.pp188-189 
2 P.K Viswana tham, Dinesh Kumar and M.V.K.Sivamohan, Investment strategies and technology options for 
sustainable agricultural development in Asia : Challanges in the emerging context (chapter in M.Dinesh Kumar, 
M.V.K Sivamohan and Nitin Bassi, water management, food security and sustainable agriculture in developing 
economies.) EARTHSCAN studies in water resource management. Routledge. USA 2013 .p190 
3 Fao, Agricultural biotechnologies in developing countries, options and opportunities in crops, forestry, livestock, 
fisheries and agro-indestry to face the challenges of food insecurity and clemate change, Guadalajara, Mecico 2010 
4 Fao RAP, Selected indicators of food and agricultural development in the Asia pacific region 1998-2008. Bangkok, 
Tailand : RAP poblications 2009 
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 .ثانيا: األمن المائي
هناك تزايد للطلب على املياه يقابله تناقص خمزونات املياه، ازداد الطلب بسبب الزراعة، والصناعة، 

كما أن حالة النظام االيكولوجي حتد من توافر املياه بشكل فعال لالنتاج احملصويل   واالحتياج احلضري،
واحليواين يف العديد من احواض االهنار يف الدول النامية. وقد يكون لتزايد ندرة املياه تداعيات خطرية على 

 .1انتاج الغذاء يف املستقبل يف معظم احناء العامل
يف بنغالديش،  %80ها موجه اىل القطاع الزراعي تبلغ نسبة االستهالك ان استهالك املياه العذبة اغلب

تايالند، والكمية االمجالية من املياه املستخدمة يف الزراعة مرتفعة جدا حيث تستهلك الزراعة يف اهلند  81%
ألرز من الكمية املستهلك يف العامل للقطاع الزراعي، كما أن زراعة ا  %58.1بليون مرت مكعب ومتثل  005

من املساحة املزروعة ب  %10( عامليا تسبب الضغط على املوارد املائية النادرة، ويتم ري %11.0يف اسيا )
. كما يزيد الضغط على احواض األهنار املتناقصة حول العامل النامي يف االستخدامات الزراعية مع 2األرز

ومن أن اكثر من نصف جياع العامل يف  ضعف كفاءة استخدامها، وتزامنا مع مشاكل انعدام األمن الغذائي
اسيا البد من زيادة انتاج الغذاء ) خاصة األرز( من اجل ضمان احتياجات سكان العامل الغذائية، وجيب 

 .58813من انتاج عام  %00زيادة انتاج األرز يف اسيا بنسبة  2621حبلول 
يم فقط عرب القطاعات املنافسة، بل عالوة على ذلك، ال تقتصر حتديات قطاع املياه على استخدامه احلك

ميتد يف االخفاق يف ادارة قطاع املياه عرب احناء العامل مما يضر التنمية واالدارة املستدامة للموارد املائية، ويعاين 
قطاع املياه يف معظم الدول النامية من مشاكل اعادة التأهيل واحلاجة اىل حتديث انظمة الري ذات املقياس 

هناك قيود كبرية تواجه التوسع االضايف للمناطق املروية، اما بسبب عدم التوافر للمواقع القابلة  املتنوع، لكن
لبناء السدود واخلزانات، ومشاكل يف حيازة األراضي لبناء انظمة القنوات، أو عدم وجود تدفقات مائية متواترة 

 .4يف األحواض، اضافة اىل قيود مؤسساتية اجتاه ادارة قطاع املياه
 .ثالثا: اتجاهات االستثمار العمومي في الزراعة

لقد حدث اخنفاض كبري يف االستثمار العام يف الري وتراجعت الدولة عن تشجيع التنمية الزراعية خالل 
الثمانينيات والتسعينيات يف الدول النامية بسبب سياسات االصالح االقتصادي والتعديل اهليكلي. وشهدت 

نضمام ملنظمة التجارة العاملية ختفيضات الدعم االمنائي من جانب احلكومات الوطنية فرتة التحرير يف اطار اال
                                                             
1 FAO RAP/ Food and agriculture organization Regional office for Asia and the pacific. Investment in land and 
water : proceding of the regional consultation, Bangkok, Tailand 3-5 october 2001. Bangkok, Tailand : RAP 
publications 2001 
2 P.K Viswana tham. op.cit . pp 193-194 
3 FAO. World Agriculture : Towards 2015/2030. Summary report. Rome, Italy : Food and Agriculture 
Organization.2002 
4 P.K Viswana tham. op.cit . p490 
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والوكاالت الدولية مثل البنك الدويل للدول النامية فيما خيص املساعدات االمنائية الرمسية للزراعة، ويف عام 
مليار دوالر امريكي  0.0اىل  5810مليار دوالر سنة  1اخنفضت املساعدات االمنائية الرمسية من  2660

 ، ومن بني األسباب اليت أدت اىل اخنفاض االنفاق العمومي على البنية التحتية الزراعية:2660سنة 
 املطالب املتنافسة من القطاعات غري الزراعية مثل الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية والصناعة. ( أ
 ي.برامج التكيف اهليكلي مما قلل بشكل كبري من الدعم الزراع ( ب
 اخنفاض األسعار احلقيقية للسلع الزراعية اليت مل تشجع االستثمار يف الزراعة. ( ت

وقد اخنفض معدل النمو يف املنطقة املروية وقد صاحبه اخنفاض يف االقراض من قبل اجلهات املاحنة 
ا الزراعية الدولية. وعلى النقيض من ذلك تواصل الدول الغنية دعم الزراعة ومحاية مزارعيها، كما أن اعاناهت

وتعريفاهتا اجلمركية الزراعية تقوض بصورة عميقة انتاج األغذية يف البلدان النامية. وتفتقر العديد من البلدان 
النامية اىل القدرة املالية لزيادة االنفاق العام من أجل زيادة انتاج األغدية واالنتاجية الزراعية، لذلك البد من 

 ار الزراعي عن طريق احلوافز املقدمة من احلكومات.توجيه القطاع اخلاص حنو االستثم
ويرجع ذلك اىل أن جزءا كبريا من االستثمار اخلاص، وخاصة يف قطاع املياه، قد ذهب اىل تنمية املياه 
اجلوفية كحفر االبار، وتعميق االبار القائمة وتركيب جمموعات املضخات، األمر الذي أدى يف هناية املطاف 

ستخراج موارد املياه اجلوفية، ونرى أن اعانات الدولة املقدمة للري هي ضئيلة جدا، وهذا يدل اىل االفراط يف ا
 .1على قصر النضر االسرتاتيجي، الن اغلب أشكال الدعم ختصص لشأمسدة والبذور

وبالتايل مت تقويض األمن الغذائي يف عدة دول نامية بسبب التباين يف الظروف املناخية )األرصاد اجلوية 
لزراعية( وتغري توافر املوارد الطبيعية وانظمة استخراج املياه القائمة. ورغم أن بعض الدول مل تواجه بعد ا

التهديدات احملتملة لتغري املناخ على نطاق واسع. لكن مؤشرات الضعف املناخي تتزايد بشدة، كما أن امناط 
ت بانبعاثات الغازات الدفيئة املتسارعة النامجة عن الطقس املتغرية تؤثر على االداء الزراعي، وترتبط هذه التغريا

طرق استخدام األراضي وممارسات تربية احليوانات، مما يؤدي اىل الضغط على امدادات املياه، واسراع عملية 
 التصحر واجهاد املياه، وتفاقم عدم القدرة على التنبؤ وشدة الظواهر اجلوية.

استخدام األراضي، حنو زيادة انتاج الذرة لاليثانول وفول الصويا كما أن تفضيالت املزارعني املتغرية يف 
وزيت النخيل لوقود الديزل احليوي، متارس ايضا ضغوطا على مساحة األراضي املنكمشة بالفعل يف اطار 

ازات احملاصيل الغذائية. وتثري دراسات خمتلفة خماوف بشأن ''االستدامة البيئية لإلنتاج''، واالنبعاثات العامة للغ
الدفيئة والتأثري على استخدام األراضي وأسعار املواد الغذائية بسبب التوجه الستغالل األراضي الستخدام 
الوقود احليوي مما يضر الدول ضعيفة الدخل خاصة املستوردة الصافية للغذاء. لذلك جيب اعتماد خيارات 

                                                             
1 Ibid.p197 
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ية املتكاملة لزراعة احملاصيل الغذائية وغري باالعتماد على طرق االنظمة الزراع لإلنتاجألنظمة ''مستدامة'' 
 .1الغذائية، ال سيما يف األراضي اهلامشية واملناطق املطرية عن طريق ادارة األراضي بطريقة '' مستدامة '' 

وتشري العديد من االبتكارات الريفية التكنلوجية واملؤسسية اىل انه اذا مت تزويد انظمة االنتاج الذي يهدف 
الكتفاء أو حد الكفاف احمللي الريفي بنفس الطريقة اليت حتظى هبا األنظمة التقليدية من دعم مايل  اىل حتقيق ا

سنوات مثال(، من شأنه أن يعزز انتاجية األرض ويرشد استخدام املياه، وهذا يقود  56ومؤسسي لفرتة مطولة )
ون مثل هذا النهج اخلاص باألمن الغذائي يف النهاية اىل تقليل انعدام األمن الغذائي. وقد جرب بالفعل املزارع

احمللي من خالل االبتكار املستمر والتكيف يف عدد من مناطق اهلند ويف أماكن اخرى، وعلى العموم تظل 
هذه االبتكارات والتكيفات حملية اىل حد كبري، ويبدو أهنا تفشل يف اقناع صانعي السياسات لتغيري نظرهتم. 

كيز السياسي على الزراعة اليت تعتمد على املوارد، واملوجهة حنو النمو، بغض وينعكس ذلك يف استمرار الرت 
 .2النظر عن عواقبها السيئة والتأثري املضر على األمن الغذائي

 .: استراتيجيات االستثمار وخيارات التكنلوجيا المستدامةالفرع الثاني
للتصدي للتحديات اليت تواجه التنمية  هناك ضرورة لتطوير اسرتاتيجيات االستثمار واحللول التكنلوجية

املستدامة وادارة موارد األرض واملياه يف الدول النامية. ذلك للتضاؤل الذي ميس األراضي واملياه. وما ينجم 
عليه من اثار خطرية متس األمن الغذائي، وبالتايل البد من ضمان االستثمار املستدام يف تنمية وادارة األراضي 

ة واجياد احللول التكنلوجية الالزمة لتحقيق الكفاءة يف ادارة املزرعة، وذلك يفرض على الدول واملوارد املائي
النامية زيادة ديناميكية قطاع انتاج احملاصيل الغذائية من خالل زيادة االستثمار يف انتاج الغذاء من منظور 

على أن الدول االسيوية مثال  2668طويل األجل، حيث تشري دراسة قامت هبا منظمة األغذية والزراعة سنة 
من اجل حتقيق  %51باعتبارها حتتوي على أكرب نسبة للجياع يف العامل، أن تزيد من انتاجها للغذاء بنسبة 

األمن الغذائي احمللي، خاصة فيما يتعلق باالستثمار يف انتاج احلبوب والثروة احليوانية، كما جيب توسيع 
الري )دعم تطوير الري(. واعادة تأهيل البنية التحتية للري. وتوسيع نطاق  األراضي الزراعية تزامنا مع توسيع

برنامج ادارة الري القائم على املشاركة )القنوات اليت تزود الفالحني ب املياه بالتناوب(، وضرورة انشاء 
اءة يف مؤسسات جديدة خمتصة يف اعداد شبكات الري من اجل حتقيق منو مستدام يف الزراعة اىل جانب الكف

 .3ختصيص املوارد املائية

                                                             
1  P.K Viswana tham. op.cit . p491 
 
2 Ibid, p199 
3  M.Dinesh Kumar, M.V.K Sivamohan and Nitin Bassi, water management, food security and sustainable 
agriculture in developing economies. Op.cit.pp :200-201 
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قد تواجه البلدان النامية حتديات اكرب يف جمال التنمية الزراعية اذا أثرت األحداث النامجة عن تغري املناخ  
تأثريا ضارا على نضمها املائية، وتصبح هذه التحديات حرجة عندما ننظر اىل حقيقة أن التنمية الزراعية يف 

ل قيود خطرية بسبب التدهور البيئي واملشاكل النامجة عن االستخدام املكثف هذه البلدان تواجه بالفع
للمدخالت الزراعية وتلوث البيئة والتصحر وتلوث املاء واهلواء والرتبة بسبب املبيدات احلشرية ومبيدات اآلفات 

 .الزراعية واألعشاب الضارة، اىل جانب االستخدام املكثف لشأمسدة يف املزارع
 .اني: تقنيات ادارة المياه الستدامة اإلنتاج الزراعيالمطلب الث

تعترب افريقيا، خاصة جنوب الصحراء الكربى منطقة زراعية اىل حد كبري، لكن رغم ذلك لديها ادىن 
مستوى من غالت احلبوب ومنو االنتاجية الزراعية. كما تعترب املنطقة أكثر تعرضا لإلجهاد املائي يف العامل، 

الريفية يف افريقيا من غياب الفرص االقتصادية االخرى باستثناء الزراعة، ويرتبط احلد من الفقر وتعاين املناطق 
، ومع ذلك مل تشهد 2660ارتباطا وثيقا بتنمية املياه الزراعية املخصصة للري، كما جاء يف تقرير الفاو سنة 

 وير الري.املنطقة بعد استثمارات كبرية يف تنمية املوارد املائية مبا يف ذلك تط
 .الفرع األول: عالقة االنتاجية الزراعية باألمن الغذائي

وسوف نربز الدور الذي يلعبه تطوير الري يف احلد من ظاهرة الفقر الريفي، اضافة اىل دور القطاع اخلاص يف 
 تنمية الري

 .أوال: دور تنمية الري في الحد من الفقر الريفي
وارد البشرية يف قطاع املياه، وكذلك من سوء املالية، وهكذا فهي من من عدم كفاية قدرات امل افريقياتعاين 

 أكثر املناطق غري املعنية باألمن الغذائي يف العامل.
يف ستينيات القرن املاضي كانت معظم القارة االسيوية تبدو بنفس الطريقة اليت تظهر عليها افريقيا اليوم، 

لكن الدول االسيوية مبا يف ذلك اهلند والصني، قطعت اشواطا كبرية  فيما يتعلق بالزراعة، األمن الغذائي والفقر.
من حيث احلفاظ على منو مرتفع يف االنتاجية الزراعية واالنتاج مما أدى اىل خروج مئات املاليني من الناس من 

 الفقر.
ام املوارد لعبت تنمية الري دورا حامسا يف احلد من الفقر الريفي، لقد ابتعدت املنطقة من نظام استخد

املنخفضة االنتاجية، والتوجه اىل نظام االستخدام املكثف للموارد املعتدلة اىل عالية االنتاجية. بينما لعبت املياه 
اجلوفية يف االجزاء شبه القاحلة والقاحلة يف اسيا دورا هاما يف احداث ثورة يف الري، وقد أدى هذا االخري اىل 

يت فاقمت بسبب االفتقار اىل التخطيط املالئم والتأطري القانوين، وهذا يهدد مشاكن تعدين املياه اجلوفية، وال
. ويوجد يف 2660استمرارية الزراعة املروية على املدى الطويل حسب تقرير منظمة االغذية والزراعة سنة 
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وللمنطقة  1من اراضيها القابلة للزراعة يف اطار انتاج احملاصيل %21افريقيا جنوب الصحراء الكربى اقل من 
(، وجيعل اجلفاف األراضي يف افريقيا ذات اضعف %0ادىن نسبة من األراضي املروية باألمطار )القل من 

مستويات االنتاجية الزراعية يف العامل، ويرجع ذلك اساسا اىل االجهاد املائي خالل منو احملاصيل. ومن بني 
تقار اىل اليقني يف احلصول على غلة. يف اعقاب احد اسباب سوء استخدام األراضي الصاحلة للزراعة هو االف

هطول األمطار غري املؤكد وغياب مرافق الري، حىت النمو االقتصادي هلذه املنطقة الزراعية يف الغالب  يرتبط 
. وبالتايل يبقى الري هو املفتاح لتحسني األمن املائي وتوسيع اراضي احملاصيل 2ارتباطا وثيقا مع هطول األمطار

يادة غلة احملاصيل يف املناطق املعرضة للجفاف. لكن احد اكرب التحديات يف احلد من تعرض املنطقة وكذلك ز 
 .3االفريقية للجفاف ومشاكل انعدام األمن الغذائي واجلوع املرتبطة هبا هو تطوير الري

السطحي يف اهلند جاء الزخم األويل يف تطوير الري من القطاع العام، وغطى بشكل رئيسي انظمة الري 
الكبرية واملتوسطة والصغرى، ولكن يف وقت الحق مع التقدم يف تكنلوجيا احلفر، والكهرباء الريفية الضخمة، 
والتمويل املؤسسي  اجليد للتنمية، ودعم الكهرباء لالستخدام الزراعي وتنمية املياه اجلوفية للري يف الريف، مع 

ناطق القاحلة من البالد، وحاليا الري ب االبار يتجاوز الري االدارة اجليدة للري اين تصبح اكثر كثافة يف امل
 .4السطحي وميثل حوايل ثلثي مساحة االراضي املروية يف اهلند

 .ثانيا: دور القطاع الخاص في تنمية الري
ولكن هناك سبب وجيه لالعتقاد بأم مسار تطوير الري يكون أكثر أو أقل وترية يف افريقيا، وبالنظر اىل 

يو واملوارد البشرية والقدرات االجتماعية والسياسية املختلفة بشكل كبري بني بلدان القارة االفريقية. ومن السينار 
احملتمل ان حيدث تطوير الري السطحي يف افريقيا جنوب الصحراء بوترية بطيئة مقارنة بشمال افريقيا يف 

السياسية وهذا ما يقلل اعتمادات اجلهات  السنوات املقبلة بسبب عدم االستقرار السياسي وهدم وجود االرادة
املاحنة الدولية اجتاه املنطقة. لذلك فإن احللول يف تنمية املوارد املائية ميكن أن تكون من مبادرات القطاع 

سهلة يف املناطق الريفية بسبب اخنفاض  لآلباراخلاص. ولكن عكس اهلند، حيث جاءت تكنلوجيا احلفر 
ما فيما يتعلق حبفر االبار يف البلدان االفريقية فهو مكلف للغاية مقارنة بالقدرة التكلفة وسهولة الوصول، أ

الشمالية للمزارع االفريقي، باإلضافة اىل تكاليف احلفر العالية، هناك ايضا مشكالت تقنية تتعلق بعدم اليقني 
 بشأن شروط ومستويات موارد املياه اجلوفية. 

                                                             
1 Food and Agriculture Organization, report of the FAO expert meeting on how to feed the world in 2050.Rome, 
Italy.2009 
2 M.Dinesh Kumar, M.V.K Sivamohan and Nitin Bassi, water management, food security and sustainable agriculture 
in developing economies. Op.cit.pp :216-217 
 
3 FAO, report of the FAO expert meeting on how to feed the world in 2050.op.cit 
4 Kumar M.D, Ground Water management in India : physical, institutional and polycy alternatives, New delhi India : 
sage publications 
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عن ظروف موارد املياه اجلوفية يف افريقيا غري متجانسة على املستوى كما أن املعلومات العلمية والفنية 
احمللي، يف حني أن بعض املعلومات عن خصائص طبقة املياه اجلوفية، واعادة التغذية واالستخراج متوفرة على 

الستثمار، املستوى االقليمي، وما مل يقتنع املزارعون بقدرهتم عن البحث عن املياه فمن غري احملتمل أن يأيت ا
 حىت ولو توفرت األموال. فان التحدي املرتبط بذلك هو يف توفري الكهرباء يف األرياف.

يف تغري مناخ االستثمار، باإلضافة اىل الري، هناك حاجة ملزيد من االستثمار يف  لوهناك حتدي اخر يتمث
 .1لطرق الريفية ومرافق التخزينالسلع العامة )اخلدمات العامة( اليت تدعم الزراعة مثل البحوث واالرشاد وا

: تقنيات ادارة المياه السطحية والجارية الستدامة االنتاج الزراعي )دروس من تجربة الثانيالفرع 
 .الهند(

ان ختطيط شبكات املياه السطحية الصغرية والكبرية يف احواض األهنار بطريقة متكاملة يف املراحل املبكرة 
اهلند الرائدة يف هذا اجملال، حيث كان الرتكيز على انظمة الري الكبرية اليت  من تطوير الري ونركز على جتربة

تشمل اخلزانات والقناطر لتخزين املياه وحتويلها، وأنظمة القنوات لتوزيع وتوصيل املياه. وكانت أعمال بناء 
 .انظمة الري يف جمال املشاريع العامة بشكل أساسي وانشاء اقسام الري يف خمتلف الواليات

 .أوال: استثمار المزارعين في تنمية المياه الجوفية
شهدت السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات التوسع يف الري عن طريق املياه اجلوفية، والذي حدث يف 

تركيزا  2656-5886الغالب عن طريق االستثمار اخلاص للمزارعني، ومع ذلك شهد العقدين املاضيني من 
، مع الرتكيز على الالمركزية واملشاركة (micro irrigation)ري املياه الصغرية متزايدا على انظمة تسخ

اجملتمعية. وقد ظهر هذا استجابة لنمو شح املياه يف املناطق شبه القاحلة والقاحلة، حيث أن االمدادات من 
اء يف الزراعة، وكان شبكات الري العامة واملصادر املستنفذة من املياه اجلوفية ال تستطيع تلبية الطلب على امل

االفرتاض األساسي هو أن اهلياكل الصغرية ميكن ادارهتا بسهولة من خالل اجلهود احمللية، دون مساعدة كبرية 
 من الوكاالت العامة اليت كان اداؤها اصال ضعيف.

ون لكن هذه اجلهود مل تسفر عن أي نتائج جيدة، بسبب االفتقار اىل التخطيط العلمي واالفراط فيها د
ايالء اي اهتمام لعلم دراسة حوض املياه. ويف الواقع، مت بناء معظم اهلياكل يف األحواض اليت لديها بالفعل 
عدد كاف من انظمة املياه اليت بنيت لتناسب مواردها املائية احملدودة. مت جتاهل االثار واسعة النطاق لتجميع 

 .2ملستوى الكلي فقطاملياه على نطاق صغري وتطوير مستجمعات املياه على ا

                                                             
1 Food and Agriculture Organization, report of the FAO expert meeting on how to feed the world in 2050.Rome, 
Italy.2009 
 
2 Kumar M.V, Ghosh S, Pat el, A sagh.O.P and Ravindranath.R : Rain water harvesting in Indi a : some critical issues 
for basin  planning and research. Land use and water Resours Research,6 (2006).p1-17 
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وقد أدى ذلك اىل حالة تقسيم املياه داخل احلوض بدال من زيادة املوارد املائية اليت ميكن االستفادة منها. 
وقد اعاق هذا بشكل خطري اجلدوى االقتصادية للهياكل التجميعية، اىل جانب التسبب مبشكلة ايكولوجية 

. ويؤدي هذا اىل ظاهرة التزاحم الشديد على 1السفلية للتدفق املائي نتيجة تقليل تدفق اجملاري املائية يف االجزاء
 املاء. ويسبب ضغوط مائية تقنية.

 .ثانيا: ندرة المياه التقنية االقتصادية
العديد من البلدان االفريقية تواجه حتدي جتميع املياه الصغرية، وقد مت اجناز بعض املشاريع يف شرق افريقيا، 

فوائد الري التكميلي املعتمد على جتميع املياه خبصوص انتاجية احملاصيل )االنتاجية وقد اظهرت الدراسات 
املادية للمياه(. وجتدر االشارة اىل أن تكلفة نظم جتميع املياه يف املناطق القاحلة وغري املوثوقة من حيث 

تقلب كبري يف اجلريان امدادات املياه ستكون مرتفعة بسبب قلة هطول االمطار وسرعة التبخر مما يؤدي اىل 
السطحي لشأمطار بني السنوات املطرية والسنوات اجلافة، وبالتايل ميكن القول أن يف افريقيا تواجه تقلبات عالية 
يف هطول األمطار واجلفاف، مع التكلفة الرأمسالية العالية ألنظمة جتميع املياه، سيكون لدى املزارعني الصغار 

مها يف الري التكميلي، حيث أن العوائد قد ال تتجاوز تكلفة النظام، خاصة واهلامشيني حافز أقل الستخدا
واليت هتيمن على احملاصيل يف افريقيا. ومبا أن افريقيا مبا  2املنخفضة االقتصاديةبالنسبة للمحاصيل ذات القيمة 

هنج جتميع متكامل يف ذلك جنوب الصحراء، ال تزال يف مرحلة مبكرة من تنمية املياه، فهناك جمال الستخدام 
للمياه يف التخطيط على نطاق واسع لنظم املوارد املائية الصغرية والكبرية، من اجل جتنب الظاهرة اليت يشري 

بوصفها ندرة املياه التقنية االقتصادية، مثلما حدث يف اهلند تقسيم  rockstrom and falkenmarkاليها 
سة علمية، حيث أن عدد االشخاص املتنافسني على ومزامحة عدة انظمة جتميع من حوض واحد دون درا

 .3وحدة املياه كبري جدا
ان هذه املهام ينبغي ان يعهد هبا اىل وكالة علمية/فنية متخصصة، وهذا من شأنه متكني املدخالت العلمية 

تتنافس على الكافية للتخطيط ألنظمة املياه الكبرية والصغرية، وجيب أن تتعايش األنظمة الكبرية والصغرية )ال 
مصدر واحد(، وجيب أن تبدأ تنمية املوارد املائية ببىن صغرية. كما أن القرارات لتخطيط وبناء اهلياكل جيب أن 
تكون مستندة للعلم. وميكن ختطيط انظمة املياه الكبرية يف اسفل اهلياكل الصغرية، من أجل تسخري املياه غري 

 لية.املستغلة )الفائضة( من هذه املستجمعات احمل
 

                                                             
1 Ibid.p15 
2 Shah. Z, Kumar .U D.op.cit 
3 M.Dinesh Kumar, M.V.K Sivamohan and Nitin Bassi, water management, food security and sustainable agriculture 
in developing economies. Op.cit.pp :216-217 
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 .: التخطيط الجزئي لشبكات المياه والبنى التحتية المساندةالثالثالفرع 
ختطيط شبكات املياه كنظم متعددة االستخدام، اسلوب نظام وتشمل جمموعة من االجراءات املتمثلة 

 .الزراعة يف ظل تعزيز الري اجلزئي، تطوير البنية التحتية للسوق، تكلفة اجهزة الري املنخفض التكاليف
 .أوال: تخطيط شبكات المياه كنظم متعددة االستخدام

متنوعة. ولذلك من الضروري  أن  ألسبابستكون تكلفة استغالل املوارد املائية مرتفعة للغاية يف افريقيا 
تكون القيم احملققة من استخدامها أعلى مما لو مت انتاج احملاصيل بدوهنا، ويف الوقت نفسه من املرجح أن تضل 

كانت لالستخدامات االنتاجية أو املنزلية منخفضة، بسبب   سوآءاناس يف دفع مثن خدمات املياه، رغبة ال
ضعف شروط االقتصاد، وعدم فهم فوائد استخدام املزيد من املياه ) يف حالة االستخدامات االنتاجية مثل 

 .1الري(
ملياه اليت يتم توفريها من نظام أن الزيادة احلدية يف حجم ا إلثباتتوجد االن كمية كافية من الدراسات 

االستخدام الفردي أو التحسني احلدي يف جودة املياه قد يؤدي اىل مكاسب كبرية يف الفوائد االقتصادية اليت 
تبني  2تتحقق من استخداماته، هذه ميكن أن تتجاوز بكثري التكاليف الالزمة. وباستخدام بيانات سريالنكا 

احة يف نظام امدادات املياه الريفية لتلبية تربية املاشية، ادت احلاجة اىل زيادة أن هناك زيادة يف املياه املت
زيادة املداخيل مع التزامن مع زيادة مبالغ  لشأفراداملداخيل اىل اللجوء اىل استغالل حديقة املطبخ وحققت 

عن استغالهلم للمياه دوالر للفرد الواحد يف السنة، الناجم  06دوالر امريكي اىل  21توريدات املياه  من 
الشروبة وبالتايل كان االفراد أكثر استعدادا لزيادة خمرجاهتم االقتصادية وحتسني سبل عيشهم من خالل زيادة 
نشاط تربية املاشية وحديقة املطبخ. وهذا من شأنه ان يزيد ايضا رغبتهم يف دفع خدمات مياه الشرب واحلفاظ 

 على النظم.
افريقيا، أوال، ميكن توسيع البنية التحتية املادية ملخططات الري الصغرية هناك احتماالن متميزان يف 

والكبرية لتشمل امدادات املياه يف املناطق الريفية، نظرا اىل أن احلصول على امدادات املياه احملنة منخفض جدا 
ب املياه معاجلة أولية يف هذه املنطقة اذا كان مصدر الري هو املياه السطحية من األهنار والبحريات، فقد تتطل

امللوثات الفزيائية واملواد العضوية، قبل توريدها لالستخدامات  إلزالةباستخدام فالتر الرمل وما اىل ذلك، 
املنزلية. أما يف حالة انظمة الري القائمة على املياه اجلوفية، ميكن أن تستخدم ألغراض متعددة دون الكثري من 

املياه يف املناطق الريفية، فيمكن عندئذ تقدمي  إلمدادى، اذا مت بناء خمططات البنية التحتية. ومن ناحية اخر 

                                                             
1 Ground water survey and development agency, Institute for resource analysis and policy and unicef. Multiple use 
water services to reduce poverty and vulnurabolity to climate variability and change. Feasibility report of a 
collaborative action research project in maharashkra, India.mumbai : Unicef 2011 
2 Ronwick.M. Multiple use water service, prestation given to the GRUBS planing workshop. Nairobi, kenya, 
November 2008 



 المستدام االمن الغذائي استراتيجيات الزراعة المستدامة في تحقيق  دور                الفصل الثاني:

 

117 
 

خمصص لزيادة امجايل نصيب الفرد من االمدادات الستيعاب االستخدامات االنتاجية مثل تربية املاشية وحديقة 
املاء أقل مما لو  املطبخ وزراعة األشجار املثمرة يف القرى. ويف هذه احلالة، ستكون تكلفة انتاج وحدة حجم 

كانت املياه تستخدم فقط ألغراض الشرب واألغراض املنزلية. يف مثل هذه احلاالت، سوف يتعني بناء 
، اذا كان الطلب على املاشية كبريا. واذا كانت املاشيةخزانات صغرية يف نقاط خمتلفة داخل القرية لشرب 
وفري وصالت اضافية حىت تتمكن األسر من نقل املياه احلدائق املنزلية هي اولوية بالنسبة للمجتمع فسيتعني ت

 .1مباشرة اىل املناطق اخلاصة حبدائقهم االنتاجية
 .ثانيا: اسلوب نظام الزراعة في ظل تعزيز الري الجزئي

بالنظر اىل حقيقة أن الوصول اىل املياه ألغراض الزراعة ضعيف للغاية يف افريقيا )خاصة جنوب الصحراء(، 
الباهظة لالستغالل. فقد دعا الكثري من الباحثني اىل استخدام نظم الري الصغرية كتكنلوجيا بسبب التكلفة 

لتمكني املزارعني من االنتاج لتحسني األمن الغذائي واحلد من الفقر باستخدام كمية متوسطة من املياه فقط. 
احملاصيل النقدية التجارية مثل ألن انظمة الري الصغرية هي األكثر قابلية حملاصيل الفاكهة واخلضروات وبعض 

القطن والفول السوداين والبطاطا. لكن مل يثبت جناعتها يف زراعة احلبوب، وبالتايل فإن ميكن للمزارعني بيع 
منتجاهتم يف السوق وشراء خمتلف املتطلبات اليت يعجزون عن زراعتها مثل احلبوب من خالل االرباح، ولكن 

عتمد على مدى جناحهم يف تسويق هذه احملاصيل، وكيفية اقامة الروابط األمامية األرباح املتاحة من الزراعة ست
واخللفية. إن انتاج هذه احملاصيل على نطاق واسع ميكن أن يؤدي اىل اهنيار األسعار اذا مل يتم تطوير أسواق 

حدها. حبيث جديدة، األمر الذي يضر باملزارعني، ومع ذلك فإن القضية ال تقتصر على تسويق املنتجات و 
معظم هذه احملاصيل معرضة بشدة لإلصابة باألمراض. لذلك تعترب تدابري محاية احملاصيل مهمة للغاية لبقاء 
هذه احملاصيل يف حالة جيدة. ومن املهم أن الدول االفريقية معظمها ال تزال متخلفة من حيث املعرفة القائمة 

 على البحوث يف جمال الزراعة وخدمات االرشاد.
ترب تكاليف املدخالت مرتفعة يف الفواكه واخلضروات، سوآءا من حيث البذور واملبيدات احلشرية، وتع

وحيتاج املزارعون اىل رأس مال كايف، وفيما يتعلق بالثمار هناك عبئ اضايف يتمثل يف فرتة النضج الطويلة )احلد 
ايا( وميكن أن يصل يف بعض األحيان اىل األدىن من الوقت الالزم من احملاصيل البستانية هو عام واحد ل الباب

سنوات لتثمر الشجرة مثل اجلوافة، الليمون وغريها من الفواكه احلمضية، وبالتايل يعترب هذا قيدا  60او  0
 إضافيا ألصحاب احليازات اهلامشية وكل هذا يزيد من خماطر الزراعة.
عني يف منطقة ما تبين انظمة زراعية جديدة كما توجد رؤية اخرى، هو أنه اذا جنحت أعداد كبرية من املزار 

تعتمد على احملاصيل املوجهة حنو السوق باستخدام تقنيات الري الصغرية، فإن هذا ميكن أن حيفزهم حىت على 
                                                             
1 M.Dinesh Kumar, M.V.K Sivamohan and Nitin Bassi, water management, food security and sustainable agriculture 
in developing economies. Op.cit.p :292 
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استبدال حماصيل احلبوب التقليدية يف مزارعهم باحملاصيل النقدية عالية القيمة لكسب دخل أكرب، لكن جيب 
سسية من أجل جتنب اخنفاض األسعار هلذه احملاصيل عند حدوث زيادة يف العرض أن تكون هناك اليات مؤ 

منها واحلفاظ على مداخيل املزارعني، وذلك يف احلالة األوىل عن طريق خدمات ارشادية مناسبة للمدخالت 
لشراء الزراعية واخلدمات االئتمانية ويف احلالة الثانية عن طريق دعم السوق مثل دعم األسعار وسياسات ا

 . 1للمحاصيل من الدولة من أجل خلق حافز للمزارعني من أجل مواصلة النمو
 .ثالثا: تطوير البنية التحتية للسوق للمحاصيل ذات القيمة العالية

يف افريقيا اصبحت البنية التحتية للنقل واالتصاالت حمدودة اكثر مما كانت عليه عندما بدأت الثورة 
اجملتمعات يف املناطق الكبرية يف زراعة الفاكهة واخلضروات على نطاق واسع، فإن اخلضراء يف اسيا. اذا اخذت 

االعتماد على التصدير وكذلك على األسواق احمللية سيزداد. وسيكون النقل واملواصالت من أكرب القيود 
يع ملنتجاهتم اىل املفروضة على املزارعني يف احلصول على اسعار جمزية ملنتجاهتم، ويتعني على املزارعني نقل سر 

اقرب سوق جللب اسعار الئقة، وستكون هناك حاجة اىل مرافق اتصاالت مناسبة حىت يتمكن املزارعون من 
احلصول على معلومات كافية عن اجتاهات األسعار يف خمتلف األسواق اجملاورة من أجل اختاذ قرارات بشأن 

افة السكانية املنخفضة يف األرياف، فإن أي بنية احلصاد والتخزين والشحن والتسويق، لكن بالنظر اىل الكث
. وستكون تكنلوجيات ما بعد احلصاد اخلاصة باملنتجات 2حتتية تربط املزارعني باألسواق ستكون مكلفة

الزراعية مطلبا اخر اذا اريد استغالل سوق التصدير. وجيب انشاء مرافق التخزين واملعاجلة، وقد بدأت بعض 
 لفعل يف استغالل أسواق التصدير لبيع منتجاهتا مثل املغرب وتونس وكينيا.البلدان االفريقية با

 .رابعا: تكلفة اجهزة الري المنخفض التكلفة
ان تكلفة استغالل املوارد املائية من خالل الوسائل التقليدية مرتفعة يف البلدان االفريقية، اضافة اىل 

 القارة. ففي شرق اهلند مثال تعمل معدالت الفقر املرتفعة الظروف االقتصادية السيئة اليت اعاقت تنمية الري يف
كعائق أمام حتسني األمن املائي من خالل االبار، رغم أن املياه اجلوفية وفرية. ان أحد احملددات اهلامة لتوسيع 
الري يف افريقيا )خاصة جنوب الصحراء األشد فقر( وشرق اهلند هي تكلفة الري ولذلك، فقد اجتذبت 

الري منخفضة التكلفة اهتماما هائال خالل العقود املاضية، وتشمل تقنيات استخدام املضخات  تقنيات
 .treadle pumps3 الدوارة

وانظمة الري بالتنقيط منخفضة التكلفة اليت تعمل حتت رؤوس منخفضة، هناك دراسات حمدودة حول 
ن حقيقة أن الباحثني على املستوى الدويل االثار االجتماعية واالقتصادية هلذه التقنيات، ولكن على الرغم م

                                                             
1 Ibid.223 
2 FAO, report of the FAO expert meeting on how to feed the world in 2050.rome, Italy :FAO2009 
3 Kumar, Irrigation with a manual pump : impact of treadle  pump on farming entreprise and food security in costal 
orissa. Working paper 148. Anand, Gujarat, India : Institute of rural management Anand.2000 
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قد دعوا اىل هذا باعتباره احلل األمثل لشأرض واملزارعني الفقراء الذين يعانون نقصا من املياه يف اسيا وامريكا 
الالتينية وافريقيا مع امكانات هائلة لتنمية الزراعة واحلد من انعدام األمن الغذائي واجلوع، من خالل رفع غلة 

. وبالنسبة للمضخات املتداولة، فإن استخدام الطاقة للعمالة البشرية ) املضخات 1يل ومداخيل املزارعنياحملاص
الدوارة بالطاقة البشرية( مهمة للغاية اذا كان عليها أن تليب احتياجات اجملتمعات الفقرية اليت تعاين من انعدام 

ري بالتنقيط تتميز بتكلفة منخفضة مقابل الري الدقيق األمن الغذائي، وباملثل فإن كفاءة استخدام املياه يف ال
 املتطور )مثل الرشاشات املضغوطة(.

 .: اإلدارة المستدامة للمياه الجوفيةالرابعالفرع 
عة من االجراءات، واليت تتمثل يف التخطيط والتطري العلمي للمياه اجلوفية، ويكون ذلك عن طريق جممو 

 لسطحية واجلوفية للري.التنمية املتوازنة ملارد املياه ا
 .افريقيا(والعلمي للمياه الجوفية ) أوال: التخطيط والتطوير

تظهر البيانات املتاحة عن تنمية املياه اجلوفية يف البلدان االفريقية درجة منخفضة جدا من تنمية املياه 
نمية املياه اجلوفية ال اجلوفية على املستوى االقليمي خاصة املناطق الواقعة جنوب الصحراء. لكن التخطيط لت

ميكن أن يكون مدفوعا باملعلومات على املستوى الكلي حول تغذية وجتميع املياه اجلوفية. وستكون املعلومات 
على املستوى اجلزئي بشأن املوارد واالستغالل القابل للتطبيق ومرحلة التنمية أساسية. اضافة للخصائص املعقدة 

ين والزمين الكبري يف مستويات هطول األمطار، لذلك فإن موثوقية البيانات للتكوين اجليولوجي والتغري املكا
املوجودة بشأن إعادة تغذية املياه اجلوفية هي موضع شك كبري، ولذلك ينبغي بذل حماوالت لتقدير التغذية 

ية. واليت الدقيقة من مستويات اهلطول، واألهم من ذلك هو احلاجة اىل طرق فعالة لتقدير توازن املياه اجلوف
 االستغاللتعترب التدفقات الداخلة واخلارجة من طبقات املياه اجلوفية. واألهم من ذلك، أن تقييم االفراط يف 

العواقب السلبية لإلفراط يف استخدام املياه اجلوفية، بكل جوانبها املادية  االعتبارينبغي أن يأخذ يف عني 
يف االستخراج واالستنزاف غري املدروس. وجتدر االشارة اىل أن واالجتماعية واالخالقية، بدال من جمرد النظر 

الوصول اىل سبل العيش الريفية مرتبط بالوصول اىل املياه اجلوفية. وسيساعد التطوير األمثل للمياه اجلوفية على 
 بشيءتقليل تكلفة استخراج وحدة حجم املياه لذلك، جيب التفكري يف اليات لتنظيم استخدام املياه اجلوفية 

 .2من التفصيل قبل أن يصبح استخدام املياه اجلوفية شائعا ويصبح االستغالل مكثفا
اذا كانت املياه اجلوفية وفرية يف منطقة ذات منسوب مياه ضحلة، فيمكن تشجيع انظمة الري منخفضة 

ة الريفية. ومثة التكلفة مثل املضخات الدوارة، مع االستفادة من ظروف املياه اجلوفية الضحلة والقوى العامل
                                                             
1 M.Dinesh Kumar, M.V.K Sivamohan and Nitin Bassi, water management, food security and sustainable agriculture 
in developing economies. Op.cit.p 291 
2  Mannava v.k.  sivakumar. Rattan lal ramasamy selvaraju. Ibrahim hamdan, climate change and food security in 
west asia and north africa op.cit. p 219 
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خيار اخر هو مضخات الديزل اجلزئي جنبا اىل جنب مع ابار االنبوب الضحلة جدا. ومع ذلك، قد يتمكن 
 املزارعون االغنياء من تركيب جمموعات الضخ واستخدام كميات اكرب من املياه اجلوفية.

 .ثانيا: التنمية المتوازنة لموارد المياه السطحية والجوفية للري
فريقيا من هطول األمطار غري املنتظم الضغوط السكانية املعتدلة نسبيا مقارنة ب أسيا، لذلك ال تعاين ا

يزال معدل استخدام املياه نسبة للموارد املائية منخفضا بسبب نقص الري، وبالتايل هناك الكثري من 
يف، اليت تعزى اىل االمكانيات غري املستخدمة، ومن الصعب تعبئة املياه بسبب مشاكل القدرة على التك

 ضعف االستعداد املؤسسي وضعف املوارد البشرية والقيود املالية.
ففي املنطقة شبه القاحلة يف افريقيا االستوائية جلنوب الصحراء، توجد اختالفات اقليمية من تدرجات 

م يف مل 566ملم لكل كم يف غرب افريقيا، ويرتاوح هطول األمطار من  566االمطار الغزيرة تصل اىل 
ملم يف منطقة غينيا. كما ختتلف مدة موسم  5066املنطقة الشمالية منطقة الساحل الصحراوية اىل اكثر من 

اشهر يف املنطقة الساحلية  1األمطار اختالفا كبريا، ترتاوح من شهر واحد يف اهلامش الصحراوي اىل اكثر من 
 الغينية.

ن على التنمية املتوازنة ملوارد املياه السطحية واجلوفية للري تشري التجربة اهلندية اىل أن الرتكيز جيب أن يكو 
يف افريقيا، وقد تكون هناك عواقب غري مرغوب فيها مثل ما حدث يف اهلند من ملوحة املياه بسبب نقص 

جلوفية استخدام املياه اجلوفية يف املناطق القاعدية للقناة نتيجة لتوفر مياه القناة الرخيصة مقابل استغالل املياه ا
باهظة التكلفة، واالفراط يف استغالل املياه اجلوفية يف املناطق شبه القاحلة والقاحلة، واليت تنجم عن نقص املياه 

 .1السطحية
لتسهيل ذلك، سيكون االجراء مطلوبا على مستويني، األول على مستوى السياسة والثاين على مستوى 

تبعة: ينبغي للمناطق القاحلة وشبه القاحلة اليت تعاين من تصميم وتنفيذ خطط الري، وفيما خيص السياسة امل
ندرة املياه أن تشرع يف الري السطحي باستخدام املياه املستوردة إما من مستجمعات املياه الغنية باملياه داخل 

الذي توفر املنطقة أو من املناطق اجملاورة الغنية باملياه. أما يف املستوى التايل، فإن هذه املخططات يف الوقت 
فيه مياه الري للمحاصيل يف تلك املنطقة، ستتيح يف الوقت نفسه اعادة تغذية طبقات املياه اجلوفية احمللية 
الضحلة عن طريق تدفقات مياه الري العائدة اىل اسفل األرض. وهذا ما يضمن االستخدام املستدام للمياه 

 اجلوفية يف هذه املناطق.

                                                             
1 Mannava v.k.  siva kumar. Rattan lal ramasamy selvaraju. Ibrahim hamdan, climate change and food security in 
west asia and north africa op.cit. p 294 
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دارة املشرتكة، ميكن تقليل احلاجة اىل درجات عالية من استغالل املياه، ومن خالل الشروع يف مبادئ اال
مما يقلل من فرص ''االجهاد املائي التقين''، اليت تواجهها البلدان االستوائية يف جنوب اسيا. أما من حيث 

ع املياه، كما ينبغي السياسات واملمارسات، فإن املناطق ذات األمطار املومسية الغزيرة تناسبها النظم الصغرية جلم
تعزيز اخلزانات الصغرية، وميكن سحب املياه منها عند احلاجة يف استخدامها للري التكميلي للمحاصيل يف 
اوقات اجلفاف بعدما مت مجعها يف موسم األمطار، كما أن ارتفاع سقوط األمطار على املدى الطويل يعين 

 ايضا اخنفاض تكلفة جتميع وحدة حجم املياه.
 1ال اجلوهري هو هل ميكن أن تكون املياه اجلوفية هي مستقبل الزراعة يف افريقيا؟والسؤ 

لذلك البد من البحث يف امكانيات املياه اجلوفية لتطوير الري وامدادات املياه يف البلدان النامية. يف اهلند 
قدير موارد املياه اجلوفية، هناك قدر معترب من اخلرائط اجليولوجية اهليدرولوجية اليت مت االعتماد عليها يف ت

ويتمثل التحدي يف تنقيح املنهجيات لتقييم واقعي لدرجة االفراط يف االستغالل، وتطرح أمام الدول اإلفريقية 
حتديات أكرب يف التخطيط لتنمية املياه اجلوفية، حيث أن املعلومات املتوفرة عن إعادة تغذية املياه اجلوفية 

لغاية. إن األولوية لبلدان افريقيا هي توليد املعرفة واملعلومات حول املياه اجلوفية وامكانية استخراجها ضئيلة ل
املتجددة واملخزونات قبل الشروع يف سياسة تنمية هذا املورد واستغالله على نطاق واسع. والتحدي العلمي  

 يولوجي.كبري يف ضل التقلبات املناخية الكبرية عرب السنني اضافة اىل التغري يف التكوين اجل
 .المطلب الثالث: ادارة المياه عن طريق التخطيط الكلي

يف ادارة املياه من اجل االنتاج الزراعي واستدامته جتعلنا مرغمني على االستعانة هبا يف ان جتربة اهلند الرائدة 
لى اسات على مستوى احمللى )اجلزائر(. وسوف نتطرق اىل خمتلف طرق ادارة املياه املعتمدة عصياغة سي

 التخطيط الكلي.
 .الفرع األول: انظمة الري الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

كمثال على انظمة الري الصغرية، تقدم احلكومة اهلندية اعانات لتعزيز هذا النوع من األنظمة، ال سيما  
ويعزز غلة  التقطري والرشاشات. معتربة أن استخدام هذه التقنيات يساعد على توفري املوارد املائية النادرة،

احملاصيل ويوفر العمالة، كما يعترب توفري املياه ذو فائدة اجتماعية ايضا. ان االعتماد الواسع النطاق ألنظمة 
املياه يرجع يف األساس اىل أهنا أفضل تقنية لري بعض  ندرةالري الصغرية يف بعض املناطق اليت تعاين من 

ت عالية، ولسبب اخر هو وجود نقص مادي يف مياه الري احملاصيل عالية القيمة، من أجل احلصول على غال
يف االبار بسبب اإلفراط يف استنزاف املياه اجلوفية. وهناك مسألة اخرى تتعلق بإمدادات الطاقة وسياسة توصيل 

                                                             
1 Ibid.p224 
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الفعال  االستخداممياه الري يف العديد من املناطق ال تشجع جداول توريد الطاقة املتبعة يف قطاع املزارع على 
 .1نظمة الري الصغرية، اليت تعتمد يف معظمها على الطاقة اليت تتطلب الري اليومي للمحاصيلأل

وتلعب األنظمة املتوسطة والكبرية لتخزين املياه  ضرورية واليت تعتمد على التجميع، فاخلزان املتوسط يكفي 
الري، فإن معظم انظمة الري يتم أيام متتالية للمحاصيل. وفيما يتعلق بسياسات توصيل املياه يف  0اىل  1لري 

توفريها من خالل انظمة اجلاذبية األرضية. بالنسبة للمزارعني، توجد عدة متطلبات مسبقة الستخدام نظم 
يوم.  50-0يلزم وجود نظام ختزين وسيط لتخزين املياه، والذي يأيت على مدار  -الري الصغرية يف أراضيهم: أ

ياه من التخزين وللضغط على نظام الري اجلزئي الصغري، ومن الواضح هناك حاجة اىل جهاز ضخ لرفع امل -ب
من هذه النظم. وجيب اإلشارة اىل  االقتصاديةستقلل من املنفعة  اإلضافيةأن تكلفة بناء هذه البنية األساسية 

لصغري افضل األثر احملتمل إلدخال الري الصغري على األمن الغذائي احمللي واالقليمي، حيث تعترب انظمة الري ا
الوقت الراهن للمحاصيل التجارية ذات القيمة العالية مثل القطن والفول السوداين والبطاطا  تكنولوجيات

وقصب السكر واخلضروات، ولكنها غري فعالة جدا بالنسبة للحبوب، لذلك جيب تزويد املزارعني بالدوافع 
 دمي احلوافز النقدية.الكافية إلنتاج احلبوب من خالل دعم األسعار يف االسواق وتق

 .دعم جمع المياه على المستوى الجزئي عن طريق التخطيط الكلي :الثانيالفرع 
وجيب دعم مجع املياه على املستوى اجلزئي عن طريق التخطيط الكلي، فعلى مدار العقدين املاضيني ،  
كان مجع املياه الصغري النطاق واملركزي يف مقدمة النقاش حول ادارة املياه، حيث مت طرحها كحل ملشكالت 

وعة مبا يف ذلك تطوير مستجمعات املياه يف العديد من املناطق الشحيحة باملياه، وهي مشمولة يف برامج متن
. فقد جاءت تلك كنتيجة ملبادرة املنظمات غري احلكومية لرتويج انظمة املياه الصغرية 2املياه يف املناطق املطرية

ونظم التجميع كمبادرات جمتمعية ملعاجلة مشاكل املياه احمللية، وذلك يف ظل غياب التخطيط العلمي املنسق، 
 على التنفيذ مما يؤدي اىل خمططات غري فعالة وهياكل نوعية رديئة. واإلشراف الفين الضعيف

املستجمعات املائية والطبوغرافيا واجليولوجيا املائية يف حتديد  هليدرولوجيامل يكن هناك أي اعتبار جدي 
عدد وحجم اهلياكل وموقعها يف مستجمع املياه، وقد أدى ذلك اىل تدهور ايكولوجي ملستجمعات املياه 

 واضها بسبب اإلفراط يف التخصيص من املياه السطحية.واح

                                                             
1 Mannava v.k.  siva kumar. Rattan lal ramasamy selvaraju. Ibrahim hamdan, climate change and food security in 
west asia and north africa op.cit. p 944 

 
2 Kumar  M.d, Singh O.P, How far is groundwater over exploited in India ? A fresh investigation into an old issue. 
Managing water in the face of growing scarcity , inequity and  decliming returns : exploring, fresh approaches. 
Proceding of the 7th annual partner’s meet, IWMI TATA Water policy research program,ICRISAT,patanchery, 2-4-
april 2008 
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من املنافع طويلة األجل، جيب أن تكون املخططات مستندة اىل التخطيط العلمي الذي  ولالستفادة  
 االعتباريف األحواض واملستجمعات، واهلندسة السليمة اليت تأخذ بعني  اهليدرولوجيايأخذ بعني االعتبار 

 .واإليكولوجيا االقتصاد
 .تصميم السياسات على المستوى التفصيلي :الثالثالفرع 

من املرجح أن تنتج نظم الري الصغري فوائد كبرية خاصة يف توفري املياه اذا مت استخدامها يف احملاصيل 
املتباعدة املسافة يف ظروف قاحلة وشبه قاحلة، وقد ال تكون من املناسب استخدام هذه التقنية يف املناطق اليت 

ي على مياه جوفية وفرية، من هنا جيب على الدولة تقدمي الدعم حلفر االبار وتقدمي حوافز تتعلق بتسعرية حتتو 
الطاقة الكهربائية للمزارعني. ويكون نظام السعر الثابث أحسن وسيلة لدعم الفالح من أجل توسيع املناطق 

 املروية من االراضي الزراعية.
ة، فيجب حتليل املنافع والتكاليف ملشاريع املوارد املائية الكبرية على اما فيما يتعلق بأنظمة الري الكبري 

 :أساس معايري
 .الدخل االضايف الذي حتققه املنطقة املروية مباشرة ب القنوات ( أ
 .االيرادات املتولدة عن الطاقة الكهرومائية  ( ب
 .العمالة ( ت

املشروع مثل توليد العمالة وارتفاع  وبالتايل هناك فوائد غري مباشرة ضخمة يصعب التنبؤ هبا يف وقت ختطيط
معدالت مداخيل املزارعني وارتفاع معدل اجور العمال الزراعيني، وحتسني استدامة ري االبار، وحتقيق وفورات 
يف التكلفة االقتصادية للطاقة املستخدمة لضخ املياه اجلوفية وحتسني استدامة ابار مياه الشرب. وعندما تواجه 

ة والقاحلة يف مجيع احناء العامل مشاكل االستغالل املفرط للمياه اجلوفية فإن إعادة التغذية املناطق شبه القاحل
 .1إىل املياه اجلوفية من خالل ادخال الري بالقنوات يف هذه املناطق يكون مفيدا جدا

غذائي وعلى ضوء كل ما سبق ذكره، نستنتج انه توجد حاجة ماسة لإلدارة احلكيمة للمياه من أجل األمن ال
والزراعة املستدامة. كما توجد هناك حاجة لفهم التقلبات املناخية واثارها على منوذج تنمية املوارد املائية وإدارة 

 املياه.
إن نظم املوارد املائية )النظم الكبرية(، القادرة على نقل املياه من املناطق الوفرية إىل املناطق النادرة املياه ستلعب 

 حالة املياه من أجل ''األمن الغذائي املستدام''، وتعزيز اإلنتاج الزراعي واحلد من الفقر يف دورا حامسا يف حتسني
 املناطق الريفية من االقتصادات النامية.

                                                             
1 Kumar.M.D, Groundwater management in India : physical, Institutional and policy alternatives,. Sage 
publications, New delhi India.2007 
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إن يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة اليت تشهد تقلبات يف هطول األمطار واخنفاض  االعتماد على        
ن تتمكن املياه اجلوفية وحدها من تلبية مجيع متطلبات مياه الري على املدى تدفق اجملاري، يف هذه املناطق ل

الطويل، يف املقابل يعترب نظام مجع املياه الصغرية جنبا اىل جنب مع استخدام املياه اجلوفية الضحلة، سيكون 
 أكثر قابلية للتطبيق.

دمة والقيود النامجة عن توازن املوارد من ناحية اخرى، هناك حاجة إىل مزيد من االعرتاف بالفرص املق     
 املائية لشأراضي الصاحلة للزراعة يف مناطق خمتلفة، ألهنا ستحدد جناح وفعالية خمتلف املوارد.

إن مناذج واسرتاتيجيات تنمية املوارد املائية تواجه مشكلة ندرة األراضي الصاحلة للزراعة اليت تكون عائق كبري   
 ائي يف مناطق معينة.أمام زيادة اإلنتاج الغذ

لكن على النقيض، يف بعض املناطق األخرى، ترتك مساحات شاسعة من األراضي الصاحلة للزراعة      
 بسبب النقص احلاد يف املياه.

 وهذا جيعل نقل املياه من مناطق الفائض اىل املناطق النادرة أمرا حتميا لزيادة امكانات الري.  
ة للغذاء يف العامل هي مناطق شحيحة باملياه بشكل طبيعي، وأن تلك اليت حقيقة أن معظم املناطق املصدر 

 .1تستورد الغذاء هي املناطق الطبيعية الغنية باملياه
وبالتايل البد من الرتكيز على العالقة املوجودة بني األرض واملياه والغذاء، كما ينبغي حتديد بدائل ادارة      

اهليدرولوجيا واجليولوجيا املائية، واملناخ والرتبة، إىل جانب الديناميكية املياه للزراعة االقليمية بواسطة 
االقتصادية، مثل الوصول إىل االرض ورأس املال، ونظم احملاصيل واملعرفة التقليدية عن الزراعة،  -االجتماعية

ئتماين والسوقي(، وامداد العمالة ، واالعداد املؤسسي ) مثل خدمات االرشاد الزراعي واحلصول على الدعم اال
 وبالتايل فإن اخليارات ستكون حمدودة.

ومع ذلك فإن اإلدارة احلكيمة للمياه هي ما ميكن أن يغري الكثري من معايري املدخالت هذه، عن طريق     
ة إزالة القيود وتوسيع اخليارات لتعزيز النتيجة االمنائية العامة. لذلك، فإن تدخالت ادارة املياه للمناطق الفقري 

اقتصاديا يف افريقيا، واليت متارس زراعة الكفاف ألجيال، جيب أن تكون متأنية حىت تسمح لنا أن نفهم كيف 
 .2يتكيف اجملتمع الزراعي مع التغريات

مالحظة: األمن املائي يشمل كل ما خيصص لإلنتاج الزراعي + تلبية احتياجات البقاء االساسية للعائالت+ 
 احليواين.املياه املخصصة لإلنتاج 

 
                                                             
1 Kumar . M.D, Singh O.P, Virtual water in global food and water policy making : Is there need for rethinking ? 
water resources managment 2005 :19 :759-789 
2 M.Dinesh Kumar, M.V.K Sivamohan and Nitin Bassi, water management, food security and sustainable agriculture 
in developing economies. Op.cit.pp :226 
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 .الزراعة المستدامة واألمن الغذائي المستدام المبحث الثالث:
النظام الزراعي املستدام يكون قادرا على احلفاظ على انتاجية الزراعة وفائدهتا للمجتمع اىل اجل غري ان 

تصاديا حمدود. وجيب أن تكون هذه االنظمة الزراعية حمافظة على املوارد، ومساندة اجتماعيا وتنافسية اق
وجتاريا، وسليمة بيئيا. وبالتايل فإن مصطلح الزراعة املستدامة يعين نظاما متكامال من ممارسات االنتاج النبايت 

 .واحليواين واليت تكون على املدى الطويل
 .الزراعة المستدامةمفهوم المطلب األول: 

 واحليواين على املدى البعيد من الزراعة املستدامة على نظام متكامل من ممارسات اإلنتاج النبايت تنطوي
خالل تلبية احتياجات االنسان من الغذاء وااللياف، تعزيز اجلودة البيئية وقاعدة املوارد الطبيعية، استخدام 
املوارد غري املتجددة وخمتلف املوارد يف املزارع بكفاءة، دمج الدورات والضوابط البيولوجية الطبيعية، استدامة 

 .1للعمليات الزراعية، وتعزيز نوعية احلياة للمزارعني واجملتمع ككل اجلدوى االقتصادية
تليب حاجيات االنسان من الغذاء وااللياف، تعزز اجلودة البيئية وقاعدة املوارد الطبيعية اليت يعتمد عليها 

الدورات  االقتصاد الزراعي، االستفادة القصوى من املوارد غري املتجددة واملوارد على مستوى املزرعة، دمج
والضوابط البيولوجية الطبيعية حسب االقتضاء، احلفاظ على اجلدوى االقتصادية للعمليات الزراعية، تعزيز 

 .2نوعية احلياة للمزارعني واجملتمع ككل
الزراعة املستدامة تشمل االشراف على املوارد الطبيعية والبشرية على حد سواء. ادارة املوارد الطبيعية ينطوي 

ظ على البيئة الطبيعية أو جتديدها أو حتسينها، ولتحقيق قاعدة االنتاج دون عوائق تتطلب ادارة على احلفا
املوارد البشرية ضمانا لصحة املنتجني، وتزويدهم بالدخل الكايف وظروف العمل الالئقة، مع ضمان صحة 

 .3املستهلكني من خالل توفري الغذاء الكايف واملغذي
 .الزراعة المستدامة والزراعة التقليدية : االختالف بينالفرع األول

 .أوال: بوادر ظهور بعد االستدامة الزراعية 
االستدامة هي مفهوم جيمع بني البيئة واالقتصاد، حيث ظهرت يف الثمانينيات عملية اعادة التوجه حنو 

 . 4التفكري البيئي حيث اصبحت االستدامة املفهوم االساسي يف التخطيط التنموي واالقتصاديات

                                                             
1 United states, Food, Agriculture conservation, and trade Act of 1990 (washington, D.C, gouvernment printing 
office). USA.1990 
2 Kim Etigoff, sustainable agriculture and food supply : scientific, economic  and policy enhancements.Apple 
academic press. Canada.2016.pp :4-5 
3 United Nations (ESCAP), Sustainable Agriculture and food security in Asia and the pacific. (United Nations 
publication )2009.p59 
4 Turner, R.K.sustainability, resource conservation, and pollution control : An ouverview  In sustainable 
environment management : principles and practice. London and Boulder : Belhaven press and westview 
press.1988 



 المستدام االمن الغذائي استراتيجيات الزراعة المستدامة في تحقيق  دور                الفصل الثاني:

 

126 
 

ويالحظ ديكس، أن املفاهيم البيئية اليت مت التعبري عنها اثناء املناقشات حول اللوائح البيئية خالل 
الثمانينيات ميكن تكثيفها يف موضوع واحد وموحد وهو االستدامة، حيث كانت هناك شكوك يف مدى كفاية 

بالسلع االساسية وما يرتافق معها من املوارد الطبيعية للحفاظ على النمو إضافة اىل عمليات االنتاج اخلاص 
يف زراعة احملاصيل الغذائية، مث راح التفكري ابعد من ذلك، حيث ركزت  اآلفاتالتلوث الصناعي ومبيدات 

 .1القضايا املتعلقة باالستدامة على االحرتار العاملي والتنوع البيولوجي واألوزون واالمطار احلمضية
ة مقبولة كمصطلح وسيط يهدف اىل سد الفجوة بني املطورين واحملافظني ووفقا ل أوريوردان، فإن االستدام

التناقض القائم بني احلفاظ على البيئة والنمو  إلزالةعن البيئة، حيث برز مفهوم التنمية املستدامة يف حماولة 
 .2االقتصادي

ى االمكانات البيئية مت تعريف التنمية املستدامة بأهنا اسرتاتيجية لتحسني نوعية احلياة مع احلفاظ عل
للمستقبل، والعيش من الفائدة بدال من استهالك رأس املال الطبيعي. إن العنصر االساسي للتنمية املستدامة 

 .3هو االعرتاف بأن االقتصاد والبيئة يرتبطان ارتباطا ال انفصام فيه
دت كثافة استخدام حيث زا 5806لقد ظهرت الفكرة املعاصرة لالستدامة الزراعية خالل ازمة الطاقة 

 .4اآلفاتالطاقة يف الزراعات الصناعية ومن مث اعادة النظر يف االثار الضارة لزيادة استخدام مبيدات 
ارتفعت اسعار مدخالت املزارع القائمة على النفط ) الوقود، املبيدات احلشرية واالمسدة( مع سعر النفط يف 

تعتمد على حنو متزايد على انظمة االنتاج اليت تعتمد . ويف الوقت نفسه، أخذت الزراعة االمريكية 5806
احلكومية. ومنا االهتمام نشطة حول الزراعة املستدامة يف  باإلعاناتعلى املدخالت املكثفة. مدفوعة جزئيا 

 تأكلأوائل الثمانينيات، ويف املقام االول استجابة للنقص املرتبط باملوارد ) السحب املكثف للمياه اجلوفية، 
 بة، التملح(، التلوث البيئي )مثل النرتات يف املياه اجلوفية(.الرت 

وتناقص الغلة احلدية  اآلفاتاضافة اىل تضرر جودة املياه من خالل التسمم املباشر وغري املباشر مببيدات 
ني استجابة للمدخالت االضافية. وقد زادت االزمات املالية املزرعية يف اواخر الثمانينيات مما دفع باملزارع

والوكاالت احلكومية اىل البحث عن املناهج البديلة مثل ''الزراعة العضوية والزراعة احليوية والزراعة 
 االيكولوجية''.

 

                                                             
1 Diks M.R. What will be required to garante the sustainability of U S  agriculture in the 21 ST century ? American 
journal of alternative agricultur.1992. 7(4) :190-195 
2 O’Riordan T, The politics of sustainability. In sustainable environmental management. London and Belhaven press 
and westview press.1988.p29 
3 U.S National commession on the enveronment.1993 :2 
4 Allen patricia L, sustainability and sustenance ; The politics of sustainable Agriculture and community food 
security,PHD thesis. University of california santa cruz.USA 1988. p40 
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 .ثانيا: الفرق بين الزراعة المستدامة والزراعة التقليدية
 شيءة على اهنا تؤكد الزراعة املستدامة على التعاون مع الطبيعة بينما تتعامل الزراعة التقليدية مع الطبيع

ميكن التغلب عليه أو خوض معركة ضده. وعلى الرغم من أن املزارعني املستدامني يرون التنوع يف احملاصيل 
والثروة احليوانية كمحور اساسي للممارسة املستدامة فإن املزارعني التقليدين يرون أن الزراعة االحادية عنصر 

وضوع املوارد، يدين الزراعيون املستدامون املمارسات احلالية على اساسي لتحقيق الكفاءة واالنتاجية. أما يف م
اهنا اقرتاض من املستقبل )فيما خيص جودة الرتبة وتوافر املياه اجلوفية( بينما يعتقد املزارعون التقليديون أنه ميكن 

قدم يف االنتاج تدارك ذلك من خالل التكنلوجيا املتقدمة ميكن اطعام العامل وزيادة املداخيل من خالل الت
 .1الزراعي

، التناقضات بني الزراعة املستدامة والزراعة التقليدية مدعيا أن النقاش جيدد كال Dahelberg1991يناقش 
املنظورين املختلفني حول االجتاه املستقبلي للزراعة، والصدام بني وجهات النظر املختلفة يف العامل ، ويف نقاشه 

الوكاالت احلكومية واهليئات الدولية مقابل املدافعني عن الزراعة  يكمن االختالف بني مؤسسات مثل
املستدامة، حيث أن الزراعة التقليدية تتوافق مع السياسات قصرية االجل ) النمو، الضرائب، االنتاج( عكس 

هم يف السياسات الزراعية اليت تس بإصالحاتاملستدامة طويلة االجل. ومن ناحية اخرى هتتم الزراعة املستدامة 
 .املمارسات غري املستدامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Ibid.p43 
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 .(: االختالف بين الزراعة التقليدية والمستدامة2-2جدول رقم )
 الزراعة التقليدية الزراعة املستدامة

 االطار الزمين:
 عقود وقرون مقبلة

 االطار الزمين:
 1فرتة ختطيط ترتاوح بني سنتني و 

 سنوات يستخدمها صناع السياسات
 سياسة والعلم والتكنلوجيا:هنج ال

الرتكيز على تغيريات السياسة، اعادة التنظيم داخل املؤسسات )اصالح 
االعانات الزراعية وقوانني الضرائب(، الرتكيز على االصالحات االساسية 

 )احيازة االراضي وشروط التبادل التجاري(
 نتائج مستدامة ) االميان بأن املناهج العلمية والتقنية احلديثة ميكن أن تؤدي اىل

الميكن للعلم والتكنلوجيا أن يكون هلم دور اجيايب اال اذا اعيدت اهليكلة يف 
 اطار اخالقي واجتماعي اوسع(

هنج متعدد التخصصات يعتمد على مقاربات النظم واملناهج احملورية ) دراسة 
ظم ميدانية لفحص االنقطاعات االساسية بني النظم االجتماعية والقانونية والن

 الطبيعية(
يتطلب اعادة هيكلة اساسية للخصائص احلالية للبحث من أعلى اىل اسفل، 

 وخدمات االرشاد والتعليم.

 هنج السياسة والعلم والتكنلوجيا:
موضوع البحث هو العوامل الزراعية دون 

 التطرق للعوامل االجتماعية واهليكلية .
املناهج احادية تركز على جمال وختصص 

 واحد

 االستدامة:أهداف 
حتسني التفاهم بني االفراد واجملتمعات والطبيعة من خالل انظمة عادلة وحتافظ 

 على التجدد.

 أهداف االستدامة:
احلفاظ على االنتاجية اثناء استخدام 

 املدخالت االقل ضرر بيئيا

 أساليب النجاح:
تشمل معايري صحة النظام االقتصادي، وااليكولوجيا، واالخالق والعدالة، 
صحة الزراعة تعتمد على التنوع والصحة الريفية، واعتماد اجملتمعات على الزراعة 

 الصحية

 أساليب النجاح:
 معايري اقتصادية وانتاجية خالصة

 النظرة حنو املستقبل:
االعرتاف باعتماد البشرية على النظم الطبيعية، احلاجة اىل انظمة اجتماعية 

ت احمللية الصحية والنظم االيكولوجية وتقنية اصغر حجما مبنية حول اجملتمعا
 الزراعية

 النظرة حنو املستقبل:
يعتمد منو وازدهار اجملتمع احلضري على 
تطبيق العلم والتكنلوجيا لزيادة هيمنة 

 البشر على الطبيعة
Allen patricia L.op.cit.p47 
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التكنلوجيا ميكن أن يوحدان احللول يلتزم كل من مؤيدي الزراعة التقليدية واملستدامة باالعتقاد بأن العلم و 
اليت تسعى اليها. ما مييز االثنني يف االطار العلمي هو أن الزراعة التقليدية متيل اىل أن تكون خمتزلة ذات اجتاه 
واحد، بينما تركز الزراعة املستدامة على االنظمة البينية املتداخلة، وغالبا ما تكون مناهج البحث احمللية، وجيب 

جمال العلم والتكنلوجيا متماشيا مع املعايري االخالقية واالجتماعية لنطاق واسع مع اعادة هيكلة أن يكون 
نظام البحث واالرشاد. مع ضرورة البحث يف النظم االجتماعية والقانونية اليت أدت اىل التوجه حنو الزراعة غري 

 املستدامة.
تاجية العالية واالرباح. تعطي الزراعة املستدامة االولوية بالنسبة للزراعة التقليدية، فإن مقياس النجاح هو االن

لوحدات االنتاج الصغرية واجملتمعات الصحية والعدالة االجتماعية حسب داهلربغ، يف حني أن املزارعني 
التقليدين ليسوا ضد استخدام مدخالت اقل ضرر بيئيا، فإهنم يشرتكون يف فكرة أن الناس جيب أن يهيمنوا 

ليحققوا الرفاه. يبحث الزراعيون املستدامون عن عالقة تعايشية مع الطبيعة، معتقدين أن الرفاه  على الطبيعة
 البشري والبيئي مرتابطان.

وبينما تركز هذه الدراسات عن االختالفات بني الزراعة التقليدية واملستدامة اال أن هناك اختالفات داخل 
من أقدم التحليالت حول منظور االستدامة يناقش احلركة الزراعية املستدامة نفسها. ويف واحدة 

Douglas1984 ، ما يراه جمموعات االستدامة االساسية الثالثة: أولئك الذين يرون االستدامة كاكتفاء
بالغذاء، والذين يرون االستدامة كمجتمع، والذين يرون االستدامة كإشراف. ووفقا لدوغالس، فإن مدرسة 

قصرية االجل نسبيا لالستدامة، وتبحث يف مقدار االحتياجات اليت ميكن انتاجها  االكتفاء بالغذاء تأخذ نظرة
لعامل جائع، ومن الواضح أن هذه املدرسة ترى االنتاج وليس التوزيع والوصول  كمشكلة أساسية جيب عالجها 

زراعية تنبع من للقضاء على اجلوع. بالنسبة ملدرسة االستدامة يف االشراف، إن النظرة البيئية لالستدامة ال
االعتقاد بأن الطبيعة على املدى الطويل تفرض قيود حمددة على السعة اجلماعية للبشرية لتوفري الغذاء لشعوب 
العامل. هذه احلدود مادية بطبيعتها يف املقام االول، هذا هو اجلناح االيكولوجي للحركة الزراعية املستدامة. يف 

يكون الرتكيز على تنمية اجملتمع وهذا يعكس منظور اجلناح الشعيب الزراعي  مدرسة االستدامة يف اجملتمع احمللي،
 للحركة.

جمموعات دوغالس كنقطة انطالق، لكنه يذهب اىل مزيد من استكشاف ، Hamlin1991ويأخذ 
اخلصائص والفوارق املتضمنة يف كل منها ، مما يساعد على توضيح االختالفات بني وجهات النظر الثالث 

 املستدامة.للزراعة 
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يف اجلدول السابق يبدوا أن الزراعة التقليدية تغطي اهداف أول فئتني ، االكتفاء واالشراف. وجتسد الزراعة 
املستدامة مسات كل من االشراف والفئات اجملتمعية. وتعكس مقاربات ترتاوح بني االدارة البيئية والثقافة 

 االيكولوجية.
على االنصاف والتمكني اجملتمعي، يتناسب بشكل وثيق مع فئة  ان االمن الغذائي املشرتك يف تركيزه

اجملتمع، حىت وقت قريب، كانت اخلصائص يف االعمدة االوىل الثالثة هي الرحبية على املدى القصري، وزيادة 
االنتاج، والتسويق العاملي، واهليمنة على الطبيعة، واالعتماد على التكنلوجيا هي اليت دفعت اهداف ومقاربات 
مؤسسات األغذية الزراعية لكي تعمل حركات االمن الغذائي والزراعة املستدامة على ادراج مبادئها يف 

 .1مؤسسات األغذية الزراعية
 .: الخلفيات المساندة للزراعة المستدامةالفرع الثاني

رة احملتملة ان نظام االنتاج الغذائي احلايل ال يستند اىل جدوى طويلة االجل، بسبب االثار البيئية الضا
للزراعة، رغم أن النظام الزراعي احلايل حقق مكاسب هائلة يف االنتاجية والكفاءة. كما ارتفع انتاج االغذية يف 

من  % 86و %06املاضية. وتشري تقديرات البنك الدويل اىل أن ما بني  16مجيع احناء العامل يف السنوات ال
 .الزراعة التقليدية بدال من زيادة املساحات املزروعةالزيادات االخرية يف انتاج االغذية هي نتيجة 

 .أوال: مميزات الزراعة التقليدية
 نلخص ما يلي: مميزات الزراعة التقليدية أبرز من 

 االبتكار التكنلوجي السريع، -
 استثمارات رأمسالية كبرية من اجل تطبيق تكنلوجيا االنتاج واالدارة، -
 مزارع واسعة النطاق حملاصيل فردية، -
 حماصيل هجينة عالية الغلة، -
 االستخدام املكثف للمبيدات احلشرية واالمسدة ومدخالت الطاقة، -
 كفاءة عالية للعمالة، -
 االعتماد على انظمة حمصورة ومركزة حىت يف االنتاج احليواين. -

 :اعة الصناعية افرتاضات مفادها أنوتتضمن االسس الفلسفية للزر 
 الطبيعة هي منافس جيب التغلب عليه، -
 يتطلب التقدم تطورا ال هناية له للمزارع الكبرية وتضييق سكان اجملتمعات الزراعية، -
 يقاس التقدم يف املقام االول بزيادة استهالك املنتجات، -

                                                             
1 Allen patricia L.op.cit.pp : 49-52 
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 يتم قياس الكفاءة من خالل النظر اىل احلد االدىن، -
 الرفاه االجتماعي. إلنتاجالعلم هو مشروع غري متحيز تدفعه القوى الطبيعية  -

جاءت كل من النتائج االجيابية والسلبية املرتبطة بالزراعة الصناعية املعاصرة مع امهية اخذ بعض وقد 
 املشاغل بعني االعتبار، جيب مراعات ما يلي:

أن التفاعالت بني انظمة الزراعة والرتبة واملاء و الكائنات احلية والغالف اجلوي معقدة، ولدينا الكثري  -
 اهتا طويلة املدى،لتعلمه عن ديناميتها وتأثري 

 تتشابك معظم املشاكل البيئية مع القوى االقتصادية واالجتماعية والسياسية اخلارجية للزراعة، -
 ان بعض املشكالت عاملية يف نطاقها، يف حني ال يعاين االخرون اال حمليا، -
 يعاجل العديد من هذه املشاكل من خالل القنوات الزراعية التقليدية واملستدامة. -

 .: المخاوف االيكولوجيةثانيا
 تؤثر الزراعة بعمق على العديد من النظم البيئية. واليت تشمل االثار السلبية للممارسات احلالية ما يلي:

الرياح واملياه يف الرتبة السطحية املكشوفة، اخنفاض الرتبة،  تأكلميكن أن يرجع االخنفاض يف انتاجية الرتبة اىل 
، اخنفاض قدرهتا على االحتفاظ باملاء، تقليل نشاطها البيولوجي، متليح الرتبة ومياه فقدان املواد العضوية للرتبة

 الري يف املناطق الزراعية املروية، يعترب التصحر بسبب الرعي اجلائر مشكلة متنامية خاصة يف افريقيا.
رسوبيات واالمالح كما أن املمارسات الزراعية تساهم يف ملوثات املياه غري حمددة املصدر واليت تشمل: ال

 كيمائيةواالمسدة ) النثرات والفسفور( واملبيدات احلشرية والسماد، مت اكتشاف املبيدات احلشرية من كل طبقة  
يف املياه اجلوفية وتوجد عادة يف املياه اجلوفية حتت املناطق الزراعية، يؤثر اخنفاض جودة املياه على االنتاج 

املياه يف العديد من االماكن اىل االفراط يف  ندرةاج االمساك.  وتعزى الزراعي وامدادات مياه الشرب وانت
استخدام املياه السطحية واجلوفية للري دون اهتمام كبري بالدورة الطبيعية اليت حتافظ على توافر املياه بشكل 

 ثابت.
اومة ملبيد فطرية اصبحت مق 06حشرة وافة واكثر من  066وقد تشمل االمراض البيئية االخرى اكثر من 

، ويؤثر استخدام املبيدات على االصناف املفيدة، وفقدان االراضي الرطبة وموائل احلياة الربية 1واحد أو اكثر
 وخفض التنوع اجليين بسبب االعتماد على التوحيد الوراثي يف معظم احملاصيل وسالالت الثروة احليوانية.

عاملي من خالل تدمري الغابات االستوائية وغريها من لقد بدأت العالقة بني الزراعة والتغري املناخي ال
الزراعي والذي له دور يف ارتفاع مستويات ثاين اكسيد الكربون وغريه من الغازات  لإلنتاجالنباتات احمللية 

 الدفيئة، وقد وجدت الدراسات أن الرتبة قد تكون من مصادر واحواض الغازات الدفيئة.
                                                             
1 Kim Etigoff.op.cit.p6 
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 .جتماعية: المخاوف االقتصادية واالثالثا
ال ميكن فصل املشاكل االقتصادية واالجتماعية املرتبطة بالزراعة يف الضغوط االقتصادية واالجتماعية 

 اخلارجية. ومع ذلك، فبعض العوائق اليت تعيق نظم االمداد الغذائي املستدام واملنصف ميكن وصفها كالتايل:
رخيا من النفقات الفيدرالية املتزايدة على حنو من الناحية االقتصادية، يضم القطاع الزراعي االمريكي تا

متصاعد، ومشاركة احلكومة يف قرارات الزراعة واالستثمار يف اتساع التفاوت يف دخول املزارعني، والرتكيز 
املتزايد على االعمال التجارية الزراعية والصناعات املرتبطة بتصنيع املنتجات الزراعية وجتهيزها وتوزيعها يف ايدي 

قليلة. كما أن املنافسة يف السوق حمدودة، وميلك املزارعون سيطرة حمدودة على االسعار، كما ادت الضغوط فئة 
االقتصادية اىل خسائر فادحة يف املزارع، خاصة املزارع الصغرية، وفقد املزارعون خالل العقود القليلة املاضية 

جملتمعات الريفية ونظم التسويق . ويساهم هذا يف تفكك ا5880-5810مزرعة من  511666اكثر من 
احمللية. ومن الناحية االقتصادية، من الصعب على املزارعني احملتملني دخول سوق العمل اليوم، كما تعرضت 

مليون  06مت فقدان اكثر من  5806االراضي الزراعية املنتجة لضغوط من االمتداد احلضري، حيث منذ 
 .1فدان من أجل التنمية

 .على الصحة البشرية عة التقليديةاثر الزرا: رابعا
وكما هو احلال يف العديد من املمارسات الصناعية، غالبا ما ترتبط املخاطر الصحية احملتملة مبمارسات 
الزراعة، من خالل االستخدام املبالغ فيه للمضادات احليوية يف االنتاج احليواين، وتلوث املياه والغذاء باملبيدات 

 والنثرات.
 العلمية.تبارات : االعخامسا

مليار يف  56.0، و 2616مليار نسمة حبلول  8.0يستمر سكان العامل يف النمو، حيث سيكون 
، إن معدل الزيادة يف السكان 2266مليار نسمة يف  55. وحوايل 2516مليار يف  56.1، و2566

السياسي والواردات  مرتفعة بشكل خاص يف البلدان النامية، يف هذه البلدان هناك الفقر وعدم االستقرار
 الغذائية الكبرية وعبئ الديون وبالتايل فإن االمن الغذائي املستدام على املدى الطويل يصبح ضرورة حتمية.

 .واتجاهاتها : ممارسات ومستقبل الزراعة المستدامةالفرع الثالث
يها الزراعة املستدامة، ميكن ابراز ذلك من خالل االفاق املرتبطة بتحقيق االستدامة، واملتطلبات اليت تقتض

 .اضافة اىل االجتاهات املستقبلية املرتبطة مبفهوم الزراعة املستدامة
 

                                                             
1 Mary .V Gold, Sustainable Agriculture : The Basics.chapter in (Kim Etigoff, sustainable agriculture and food 
supply : scientific, economic  and policy enhancements) Apple academic press. Canada.2016.p7 
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 .أوال: افاق تحقيق االستدامة
على الرغم من جاذبية الزراعة املستدامة ، اال أن املناقشات حول افضل السبل لتحديد وحتقيق االستدامة 

ستدامة من خلفيات متنوعة، ختصصات اكادميية وممارسات الزراعة امل مؤيدومتثل بعض اجلدل. حيث ينحدر 
زراعية، كما أن قناعاهتم حول العناصر املقبولة أو غري املقبولة يف نظام الزراعة املستدامة يف بعض االحيان قد 

 خيلق جدل.
على فالزراعة املستدامة هي فلسفة تقوم على االهداف البشرية وعلى فهم االثر الطويل االجل النشطتنا 

البيئة وعلى االنواع احلية االخرى. ويسرتشد استخدام هذه الفلسفة بتطبيقنا للخربة السابقة واحدث التطورات 
العلمية النشاء انظمة زراعية متكاملة ومتماسكة للموارد ومستدامة. وتعمل هذه االنظمة على احلد من 

دوى االقتصادية على املدى القصري والطويل، التدهور البيئي، واحلفاظ على االنتاجية الزراعية، وتعزيز اجل
 .1واحلفاظ على اجملتمعات الريفية املستقرة ونوعية احلياة

ان هنج االنظمة ضروري لفهم االستدامة، يتم تصور النظام مبعناه االوسع، من الزراعة الفردية، اىل النظام 
وعامليا...ومينحنا هتج االنظمة االدوات الستكشاف البيئي احمللي، واجملتمعات املتأثرة هبذا النظام الزراعي حمليا 

 .2الرتابط بني الزراعة واجلوانب االخرى
 وتتعلق االستدامة البيئية مبا يلي:

 تلبية االحتياجات االساسية جلميع الشعوب وتقدمي هذه االولوية على طمع القلة، -
 املتجددة، تعديل امناط االستهالك وتصميم وادارة النظم للسماح بتجديد املوارد -
 احلفظ واعادة التدوير، وحتديد االولويات الستخدام املوارد غري املتجددة، -
 احلفاظ على التأثري البيئي يف مستويات دنيا للسماح للنظم املتأثرة للتعايف واالستمرار يف التطور. -

 .3إن الزراعة املستدامة بيئيا تتوافق مع هذه املعايري وتدعمها
د ، انه للمساعدة يف التعريف على هذه القضايا احلقيقية، أميز بني القضايا ويشرح هيل يف هذا الصد

 الضحلة ) قصرية املدى، رمزية( والعميقة )طويلة املدى ، اساسية( يف ما خيص االستدامة.
وتركز االستدامة الضحلة على اسرتاتيجيات الكفاءة واالستبدال فيما يتعلق باستخدام املوارد. وعادة ما 

هداف السائدة داخل اجملتمع دون حتفظ، وهتدف اىل حل املشاكل عن طريق احلل العالجي، وعلى تقبل اال

                                                             
1 Charlez Francis and Garth Youngberg,Sustainable agriculture- An ouverview in sustainable Agriculture in 
temperate zone, edited by C.A.Francic, C.B Flora and L.D.King.New York :Wiley.1990.p8 
2 University of California. Sustainable Agriculture research and education programm (SAREP),What is  sustainable 
agriculture ?.1998. http://www.sarep.ucdavis.edu/consept.htm (acceded on 29/05/2018) 
3 Stuart .B Hill, Environmental sustainability and the redesign of Agroecosystems ( ecological agriculture projects 
(EAP), Mcgill university, 1992)  http://eap.mcgill.ca/publications/EAP34.htm 



 المستدام االمن الغذائي استراتيجيات الزراعة المستدامة في تحقيق  دور                الفصل الثاني:

 

134 
 

النقيض من ذلك، فإن االستدامة العميقة تعيد تقييم االهداف املتعلقة بالقيم االعلى واعادة تصميم النظم 
 .1لوجيةاملعنية يف حتقيق هذه االهداف، اىل أن ذلك ميكن القيام به ضمن احلدود االيكو 

وبالتايل تعترب الزراعة املستدامة الطريقة اليت متارس هبا الزراعة واليت تسعى اىل حتسني املهارات والتكنلوجيا 
لتحقيق االستقرار طويل االجل للمشروع الزراعي ومحاية البيئة وسالمة املستهلك. ويتحقق ذلك من خالل 

االنواع اهلجينة واالصناف، واحملافظة على الرتبة، وبرامج  اسرتاتيجيات االدارة اليت تساعد املنتج على اختيار
. اهلدف من الزراعة املستدامة هو تقليل التأثريات الضارة على البيئات اآلفاتخصوبة الرتبة، وبرامج ادارة 

مة هو الزراعية املباشرة وغري الزراعية مع توفري مستوى مستدام من االنتاج والربح. ان احلفاظ على املوارد السلي
 .2جزء ال يتجزأ من وسائل حتقيق الزراعة املستدامة

 .الزراعة المستدامة متطلباتثانيا: 
 تشمل ممارسات الزراعة املستدامة ما يلي:

، توفري اآلفاتدورات احملاصيل اليت ختفض من احلشائش واالمراض واحلشرات وغريها من مشاكل  -
بة واحلد من خماطر تلوث املياه من املواد الكيماوية الرت  تأكلمصادر بديلة لنيرتوجني الرتبة، تقليل 

 الزراعية.
اليت ال تضر بالنظم الطبيعية أو املزارعني أو جرياهنم أو املستهلكني،  اآلفاتاسرتاتيجيات مكافحة  -

مبمارسات  اآلفاتاليت تقلل من احلاجة اىل مبيدات  اآلفات إلدارةويشمل ذلك التقنيات املتكاملة 
 بيولوجيا. اآلفات، واستخدام االصناف املقاومة، وتوقيت الزراعة. ومكافحة مثل االستكشاف

زيادة السيطرة على االعشاب ميكانيكيا وبيولوجيا، املزيد من ممارسات حفظ الرتبة واملياه، واالستخدام  -
 السرتاتيجية السماد احليواين والسماد االخضر.

ال تشكل أي خطر كبري على االنسان أو احليوان  استخدام املدخالت الطبيعية أو االصطناعية بطريقة -
 أو البيئة.

ويشمل هذا النهج املزرعة بأكملها، باالعتماد على خربات املزارعني، والفرق متعددة التخصصات من 
 العلماء واملتخصصني من القطاع العام واخلاص.

 .ثالثا: مستقبل مفهوم الزراعة المستدامة
والتوجيه الذي أشار اليه مفهوم الزراعة املستدامة .  باإلحلاحالزراعي االحساس تبىن العديد من افراد اجملتمع 

ولقد اصبحت االستدامة جزء ال يتجزأ من العديد من جهود البحوث الزراعية احلكومية والتجارية وغري الرحبية، 
                                                             
1 Ibid. 
2 USDA Natural resource conservation service (NRCS) general manual ( 180-GM, part 407) . available at 
USDAwebsite : http://www.info.usda.gov/default.aspx?l=176select title 180,part407-sustainable 
agriculture ;subpart A- General. (30/05/2018) 
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 املاشية يف مساراهتم وبدأت يف االندراج يف السياسات الزراعية. وقد شرعت اعداد متزايدة من املزارعني ومريب
اخلاصة حنو االستدامة. حيث دجموا مناهج متكاملة ومبتكرة يف مشاريعهم اخلاصة. هذا املوقف هو القوة 

معىن الزراعة  إليصالاحلقيقية اليت حتمل قضية االستدامة اىل القرن املقبل. يقول جون ايكارد ان افضل طريقة 
زارعني الذين يطورون انظمة زراعية مستدامة يف مزارعهم اخلاصة، املستدامة هي من خالل قصص واقعية عن امل

ويصف مشروع الف طريق اىل الزراعة املستدامة بتمويل من البحوث الزراعية املستدامة التابعة لوزارة الزراعة 
 االمريكية. سعى املشروع اىل استكشاف وصقل تعريف الزراعة املستدامة عن طريق تصنيف املزارعني الناجحني

اىل وصف  باإلضافة The New American Farmerوقام بتسميته  SAREاملستدامني، واصل مشروع 
ممارسات الزراعة الناجحة، حيث تشرح مسات املزارع االمريكي اجلديد، واثار هذه املمارسات على رحبية املزرعة 

 1ونوعية احلياة واجملتمعات الريفية والبيئة
 تواجه الزراعة المستدامة. التي التحدياتالمطلب الثاني: 

أحد مفاتيح األمن الغذائي املستدام هو الزراعة املستدامة، حيث حقق املزارعون يف اسيا واحمليط اهلادي إن 
جناحا كبريا من عدة جوانب، حيث ازداد االنتاج تزامنا مع وترية الطلب، لكن يف املستقبل سيجدون األمر 

ي، وتغري املناخ ما مل يتمكن املزارعون من انتاج الغذاء بكفاءة وبطرق أكثر صعوبة يف مواجهة التدهور البيئ
 حترتم البيئة.

يف بعض احلاالت يتم االعتقاد أن نقص الغذاء يكون بسبب قصور السوق، عدم متكن الناس من شراء 
اضح االن الطعام املتاح، أو عدم استفادهتم منه بأفضل وجه، الفقر، عدم ملكية األراضي، لكن أصبح من الو 

انه حىت انتاج األغدية قد ينقص مقارنة بسنوات اإلنتاج الوفرية وذلك بسبب التهديدات اليت تواجه الزراعة 
املستدامة. وميكن اعتبار الزراعة املستدامة كإنتاج غذائي يدمج اهداف الصحة البيئية، والرحبية االقتصادية 

الغذائية للجيل  االحتياجاتساليب اليت تؤدي اىل تلبية واالنصاف االجتماعي واالقتصادي. ويشمل املبدأ اال
 .2احلايل دون املساس حبقوق األجيال القادمة

 
 
 
 

                                                             
1 The new American farmer : prof- les of agricultural innovation,2nd2d (SARE).2005. 
http://www3sare.org/publications/naF.htm (31/05/2018) 
2 United Nations (ESCAP), Sustainable Agriculture and food security in Asia and the pacific. (United Nations 
publication )2009.p59 
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 .االيكولوجية التحديات: الفرع األول
 وتشمل عدة عوامل منها:

 .التحديات المرتبطة بالتصحرأوال: 
عة من االراضي الزراعية الزراعة هي تدهور األراضي. توجد مناطق واس الستدامةواحدة من أهم التهديدات 

واملراعي والغابات قد ضاعت بالفعل، والكثري منها يف حالة هتديد شديد بالضياع. ففي جنوب وجنوب شرق 
. الكيمائيمن االراضي الزراعية تضررت بشدة بسبب التعرية، أو بسبب الرياح أو املياه والتلوث  %00اسيا 

وجية لشأراضي اجلافة ميكن أن تتحول االراضي الزراعية اىل ويف أسوء احلاالت، ال سيما يف النظم اإليكول
. وقد أفادت منظمة 1من مساحة األراضي متصحرة يف كازاخستان %00صحراء قاحلة. حيث اصبحت 

وقد غطت الرمال  2662قرية زراعية يف ايران دفنت بسبب العواصف الرملية سنة  520مكافحة التصحر أن 
 يف جتويع املاشية وحرمان القرويني من مصادر دخلهم. املنجرفة مناطق الرعي وتسببت

مربع حيث تنخفض احملاصيل يف مشال شرق  كلومرتمليون   0.1األراضي يف الصني مبقدار  تأكلتوقد 
 566سنة مقبلة، حوايل  01سنة املقبلة، أما اجلنوب الغريب فعلى مدى  16خالل  %06الصني بنسبة 

ا ينجم عنه تداعيات اقتصادية كبرية. وكان تدهور االراضي بسبب: مليون شخص سوف يفقدون اراضيهم مم
الزراعة املكثفة، تقليل طول فرتات البور، حرث االراضي املخصصة للرعي، االستخدام املفرط لشأمسدة 

، فإن اهلند والفلبني وميامنار وسريالنكا وتايلند وفيتنام 2662و  5882، ففي الفرتة املمتدة بني الكيمائية
 .2مما أثر على هيكل ومغذيات وتوازن الرتبة %86ت نسبة استخدامها لشأمسدة املعدنية زاد

 .تقلص الغاباتب التحديات المرتبطة ثانيا:
توفر الغابات خدمات النظام البيئي للقطاع الزراعي مبا يف ذلك التلقيح، ومحاية مستجمعات املياه. كما 

ذاء وااللياف واالعالف، وأصبحوا يواجهون صعوبة كبرية مع تقلص يعتمد املاليني من الفقراء على الغابات للغ
، تسارعت وترية ازالت الغابات يف كمبوديا، غينيا 2661-2666و  2666-5886الغابات، فبني 

. كما أن 3اجلديدة، روسيا، فيتنام نتيجة ارتفاع اسعار احملروقات مما قاد الناس الستخدام األخشاب للتدفئة
يف  %06، 4يف روسيا %26انت نتيجة لصناعة االخشاب بطريقة غري قانونية وغري منظمة )ازالة الغابات ك

 .(5اندونيسيا
                                                             
1 ESCAP. State of the Environment in Asia and the Pacific 2005 (United Nations publication,Sales No. E.06.II.F.30). 

2005 
2 ESCAP. Ibid.5002 
3 FAO. Global Forest Resources Assessment 2005 (Rome, FAO).2005 
4 United Nations Economic Commission for Europe and Food and Agriculture Organization . Forest Products Annual 
Market Review 2004-2005 (ECE/TIM/BULL/2005/3) (Geneva, United Nations).2005 
5 ESCAP . Ibid.2005 
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 .المناخية والمائية التحديات: الفرع الثاني
وتشمل خمتلف التهديدات اليت يكون مصدرها تغري املناخ والتأثريات احملتملة على توافر املوارد املائية 

 املخصصة للري الزراعي:
 .: التنافس على الماء واستنزافهأوال

من نسبة  %06اعتمدت الثورة اخلضراء يف اسيا واحمليط اهلادي على عدة مدخالت خاصة املاء، ومتثل 
االنتاج العاملي تأيت من اراضي مروية، ويتطلب األرز مثال ثالث اضعاف ما تتطلبه احلبوب االخرى من املياه، 

مل يعتمد على الربك العائمة باملياه، لكن يف السنوات األخرية فإن من انتاج األرز يف العا %86وحيث ان 
استغالل املياه مل يعد مقتصرا على الزراعة فقط، بل ايضا من ارتفاع االستهالك من السكان وما تتطلبه 

 10اىل  %10نسبة املياه املستخرجة للزراعة من  2661و  5886الصناعة حيث اخنفضت يف الفرتة بني 
كغ من االرز   5ن شرق اسيا والصني واليابان وكوريا اجلنوبية ومنغوليا. ففي حني يتطلب انتاج يف كل م %

 .1لرت للكيلوغرام من كتلة السيارة 000لرت ماء تتطلب صناعة السيارات  5066
 سنة املاضية مع زيادة استنزاف املياه اجلوفية يف اهلند اخنفضت مستويات املياه اجلوفية بشكل كبري 06ويف 

 .2حيث جفت االبار يف منطقة راجستان نظرا لعدم استخدام تقنيات اقتصاد املياه مثل التقطري
مرت مكعب من املياه بينما  5كلغ من القمح   5وبالتايل فإن احلاجة للمياه يف زيادة مستمرة، حيث يتطلب 

موع املياه من جم %01اىل  51مرت مكعب(، وعامليا من  51ضعف ) 51كلغ من حلم البقر   5حيتاج 
املسحوبة للزراعات املروية يكون استخدامها غري مستدام ) أي استخدام املاء يتجاوز العرض املتجدد(، وقد 

 . 3استنفذ هذا السحب املكثف الطبقات اجلوفية من املياه
إن االفراط يف االستخراج ال يعترب هتديد فقط للكمية من املياه املتاحة بل جودهتا ايضا، خصوصا يف 

من 4 %06اخلزانات اجلوفية الساحلية، واستخراج املياه العذبة يسمح بتسلل املياه املاحلة جوفيا، حيث تقدر 
االراضي املروية يف املناطق اجلافة يف اسيا تتأثر بامللوحة مما يقلل من انتاجية احملاصيل. كما أن االستخدام 

اجلوفية وجماري املياه بالنيرتوجني والفوسفور واملعادن  املفرط من األمسدة واملبيدات لوثت مكامن ومصادر املياه
 .5الثقيلة السامة مثل النحاس والزنك

                                                             
1 Liu, J. and H.H.G. Savenije. “Food consumption patterns and their effect on water requirement in China”, in 

Hydrology and Earth Systems Sciences, vol. 12, pp. 887-898 <http://www.hydrol-earth-systsci. 
net/12/887/9441/hess-12-887-2018.html> (accessed in 40/ 2018). 
2 United Nations Convention to Combat Desertification and the International Fund for Agricultural Development. 
Women Pastoralists: Preserving Traditional Knowledge, Facing Modern Challenges (Bonn, UNCCD).2007 
3 The International Bank for Reconstruction and Development and the World Bank (2007). World Development 
Report 2008: Agriculture for Development (Washington, D.C., World Bank).2008 
4 World Resources Institute . Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well- Being: Wetlands 

and Water Synthesis (Washington D.C., World Resources Institute).2005 
5 FAO. Aquastat <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm> (accessed in 06/ 2018). 
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كما ساهم التحضر يف تدهور املياه، من خالل  سوء ادارة مياه الصرف الصحي والتلوث، ومع زيادة عدد 
الزراعة حيث  اضعاف مستقبال( سيكون له عواقب وخيمة على 1السكان وحجم املدن ) كما هو مقدر ب 

وهذا ما يسبب االجهاد  1تصبح املياه اجلوفية غري صاحلة للزراعة، كما تؤثر على الصيد النهري نتيجة التلوث
املائي وميكن تقييم ذلك باستخدام )مؤشر املياه املتاحة للتنمية: هو نصيب الفرد من موارد املياه الداخلية 

 .)ناقص( امجايل املياه املستخدمة( –املتجددة 
 .1981(: مؤشر المياه المتاحة للتنمية لدول مختارة على أساس 11-2شكل رقم )

 
United Nations (ESCAP), Sustainable Agriculture and food security in Asia and the pacific. (United 

Nations publication )2009.p36 

ياه املتاحة لإلستخدام البشري واالقتصادي وهذا ما يظهر يف الشكل ويبني االخنفاضات احلادة يف امل
 .2والبيئي

سعرة حرارية ) احلد األدىن من املعايري املستخدمة من قبل  5166ومن أجل تزويد كل مستهلك ب 
 2.0منظمة األغذية والزراعة( حتتاج منطقة اسيا واحمليط اهلادي ) باعتبارها اكرب جتمع سكاين يف العامل( اىل 

سيسبب نقص  2621افية من املاء يف اليوم، واذا استمرت االمور هبذه الوترية، فبحلول مليار مرت مكعب اض
 .3مليون طن مرتي من املواد الغذائية 016املياه املخصصة للري خسائر عاملية تقدر ب 

 .التغير المناخيالتحديات المرتبطة ب ثانيا:
و وقدرة املزارعني على تغيري احملاصيل. كما ان التغريات يف درجات احلرارة ستغري توقيت وطول مواسم النم

أن التغريات يف هطول االمطار والشروط اهليدرولوجية الشاملة تؤثر بشكل خطري على امدادات املياه والظروف 
                                                             
1 FAO Regional Office for Asia and the Pacific. The State of Food and Agriculture in Asia and the Pacific Region (RAP 
Publication 2008/03) (Bangkok, FAO Regional Office for Asia and the Pacific).2008 
2 International Water Management Institute . Water for Food, Water for Life: A Comprehensive 
Assessment of Water Management in Agriculture (London, Earthscan).9447 
3 Rosegrant, M.W., X. Cai and S. Cline . World Water and Food to 2025: Dealing with Scarcity 
(Washington D.C., IFPRI).9449 
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البيئية، كما قد تسبب بقسوة الظروف املناخية )فيضانات، جفاف، عواصف(، مما خيلق حاالت عدم اليقني 
 لإلنتاج الزراعي.

، واكسيد %58، غاز امليثان %00حرتار العاملي يأيت من خالل ثالثة عوامل: ثاين اكسيد الكربون إن اال
من امجايل انبعاث  %06من انبعاثات الغازات الدفيئة وحبوايل  %52، وتساهم الزراعة ب %0النيرتوز 

 .1من انبعاثات امليثان من املاشية  %16اكسيد النيرتوز من االمسدة، و
مما  %6.00، فقد ارتفعت درجة احلرارة يف االرض IPCCئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ووفقا للهي

سبب اخنفاض يف مستوى هطول األمطار، كما سبب ذوبان األهنار اجلليدية مما سبب تراجع تغذية األهنار 
انتاج االرز يف اسيا بنسبة  أن ينخفض 25الرئيسية وهذا ما يؤثر على انتاج الغذاء، ويتوقع يف هناية القرن 

 2بسبب االحتباس احلراري، كما أن زيادة درجة حرارة اهلواء ب  %8واألعالف  %20واحلبوب  01%
 .522%اىل  1درجة مئوية تسبب يف ختفيض انتاج األرز املطري بنسبة ترتاوح من 

اىل  0ة هذا القرن من أما يف جنوب اسيا، يسبب التغري املناخي باخنفاض صايف انتاج احلبوب مع هناي
 ، كما أن اجلفاف وهطول األمطار الغزيرة خالل فرتات اجلفاف تؤدي اىل خفض خصوبة الرتبة.56%

 .المرتبطة بالطاقات األحفورية وتأثيرها على مصادر المياه الزراعية التحديات: الفرع الثالث
حليوي واحملاصيل املعدلة وراثيا ذات وتشمل خمتلف التهديدات املزامحة إلنتاج الغذاء على غرار الوقود ا

 .السلبيات احملتملة على التنوع
 .أوال: الوقود الحيوي

بعدما رأينا سابقا أن الصناعة تزاحم الزراعة يف استهالك املياه، فإن الوقود احليوي هو االخر يزاحم الزراعة 
عار احملروقات وارتفاعها، حيث يف استخدام األرض، حيث اصبح أكثر قابلية للتطبيق جتاريا يف ضل تقلب اس

 بدأ االنتاج العاملي من الوقود احليوي يف االرتفاع مثلما يبينه الشكل التايل: 2662بعد عام 
 
 
 
 
 

                                                             
1 International Federation of Agricultural Producers, and World Meteorological Organization .“Climate change: 
Impacts on global agriculture”, Issue Brief.5002 
2 Lin, E.D. and others . “Possible adaptation decisions from investigating the impacts of future climate change on 
food and water supply in China”, paper presented at the 2nd AIACC Regional Workshop for Asia and the Pacific, 2-
5 November 2004, Manila2004 <http://www.aiaccproject.org/meetings/ Manila_04/Day2/erda_nov3.doc> 
(accessed in 6/ 2018). 
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 .(: االنتاج العالمي من االيثانول والديزل الحيوي11-2شكل رقم )

 
United Nations (ESCAP), Sustainable Agriculture and food security in Asia and the pacific. (United 

Nations publication )2009.p31 

مليار لرت  56مليار لرت وقود ايثانول و  12مليار لرت ) 02كان االنتاج العاملي   2660أن يف سنة حيث 
من احتياجات  %21ميكن أن يغطي  2622أي حبلول  2660سنة بعد  51ديزل حيوي( وعلى مدى 

من هذا الوقود عامليا اعتمادا على الذرة وقصب السكر  %11الواليات املتحدة والربازيل  الطاقة العاملية. وتنتج
 .1وزيت النخيل

وكلما زاد انتاج هذا الوقود ساهم يف ارتفاع االحتباس احلراري بسبب تقنية انتاجه اليت تزيد من انبعاثات 
راعي ) السافانا( ملناطق حماصيل سوف تزيد الغازات وثاين اكسيد الكربون، وبسبب حتويل الغابات املطرية وامل

من انبعاثات الغازات الدفيئة لعدة قرون، كما أن االمسدة املستخدمة لتلك احملاصيل تطلق كميات كبرية من 
 . 2اقوى الغازات الدفيئة املتمثلة يف اكسيد النيرتوز حنو الغالف اجلوي

تحول اىل الزراعة الصناعية على حساب صغار كما أن توسيع املنطقة املخصصة للوقود احليوي تسرع ال
املنتوجات الوسيطة لصناعة  بإحاللاملزارعني الذين ينتجون احملاصيل الغذائية مما يعزز من خماوف األمن الغذائي 

الوقود حمل املنتجات الغذائية مما تسبب نقص الغذاء وارتفاع اسعاره، حيث ميكن تغذية شخص واحد مدة 
لرت من االيثانول. ويرجع ارتفاع اسعار  566ذرة ونفس الكمية يتم استهالكها إلنتاج كغ من ال  206سنة ب 

والربازيل حيث مت حتويل  األوريببسبب انتاج الوقود احليوي يف الواليات املتحدة و االحتاد  2661الغذاء سنة 
 OCFAMيف منطقة  من املساحة الزراعية املخصصة للغذاء اىل منتجات وسيطة إلنتاج الوقود احليوي 06%

 .3بسبب ذلك 2626حبلول  %20لريتفع سعر الذرة ب 
                                                             
1 United Nations (ESCAP), Sustainable Agriculture and food security in Asia and the pacific. 2009.op.cit.p00 
2 Crutzen, P. “Biofuels may raise GHG emissions, says Nobel Laureate”, news item dated 17 October 2007 

<http://prismwebcastnews.com/2007/10/17/biofuels-may-raise-ghg-emissions-saysnobel-laureate-paul-crutzen/> 
(accessed in 40/ 2018). 
3 United Nations (ESCAP), Sustainable Agriculture and food security in Asia and the pacific. 2009.op.cit.p00 
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 .المحاصيل المعدلة وراثياالتحديات المرتبطة بثانيا: 
رغم أهنا تساعد على زيادة احملاصيل وتقليل االعتماد على املبيدات لكنها هتدد صحة االنسان والبيئة وتزيد 

يف الفوارق االقتصادية واالجتماعية. وتقدر املساحة العاملية  من سيطرة الشركات الكبرية على البذور مما يعزز
من االراضي الصاحلة للزراعة يف العامل. وتقتصر على فول الصويا بنسبة  %1ب  2660هلذه احملاصيل سنة 

،وتساهم 1%وزيت الكانوال  %50والقطن  %15من احملاصيل العاملية املعدلة جينيا والذرة بنسبة  1%
، كندا %51، الربازيل %58من االنتاج العاملي هلذه احملاصيل املعدلة واالرجنتني  %16حدة ب الواليات املت

 .10%، اهلند 0%
ومع تعميم البذور املعدلة جينيا يف العامل يصبح لرباءة االخرتاع وحيازة عدد قليل من الشركات هلا عائق كبري 

لك البذور على التوالد جمددا وبالتايل تبقى املزارعون للدول النامية من أجل حتقيق األمن الغذائي نظرا لعقم ت
 تابعني دائما لتلك الشركات يف عملية االنتاج مما يعيق استدامة األمن الغذائي.

  .الزراعة العضوية في استدامة األمن الغذائي استراتيجية المطلب الثالث: دور
بشقها النبايت أو احليواين، ضمن املعايري الزراعة العضوية أن تكون خمتلف املمارسات االنتاجية  تتطلب

العضوية املعرتف هبا عامليا، سوآءا ما يتعلق باملعاجلة الطبيعية للنباتات واالعشاب الضارة أو زيادة خصوبة 
 الرتبة، اضافة اىل طرق تربية املواشي والدواجن بطريقة عضوية.

ادارة جودة وخصوبة التربة، واألعشاب : استدامة اإلنتاج العضوي )النموذج الكندي في الفرع األول
 .الضارة(

( الزراعة العضوية  بأهنا هنج نظام كامل يعتمد IFOAMالدويل حلركات الزراعة العضوية ) االحتاديصف 
على جمموعة من العمليات اليت تؤدي اىل نظام بيئي مستدام ، غذاء امن، تغذية جيدة، رفاهية بشرية وعدالة 

االنتاج العضوي وفقا للمعايري اليت هتدف، من بني امور اخرى، اىل تعزيز صحة  اجتماعية. وتعمل انظمة
. مع تثبيط استخدام العديد من املدخالت غري العضوية، مثل االمسدة االصطناعية، ومبيدات 2النظام البيئي 

العضوية بسرعة يف اآلفات، وبعض االدوية البيطرية. وقد تزايد االهتمام باإلنتاج العضوي واملنتجات الغذائية 
السنوات االخرية، بسبب عدد من العوامل، مثل الشواغل املتعلقة باالستدامة البيئية وصحة االنسان وارتفاع 

 تكاليف املدخالت يف الزراعة التقليدية.

                                                             
1 James, C. “Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 9447”, in ISAAA Briefs No. 37-2007. Executive 
Summary.2007 <http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/37/executivesummary/ default.html> 
(accessed in 06/2018). 
2
 IFOAM. The IFOAM Basic Norms for Organic Production and Processing Version 2005; Available online: 

http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/norms/norm_documents_library/ Norms_ENG_V4_20090113.pdf 

(access on 6- -50  2018). 
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 .أوال: السوق العالمي للمنتجات العضوية
اىل اكثر  2660و  2662ي على الصعيد العاملي، تضاعفت سوق املنتجات الغذائية العضوية بني عام

مليار دوالر امريكي، مع امريكا الشمالية اليت متثل واحدة من اسرع االسواق منوا يف هذا القطاع.  00من 
، ويف 2660مليار دوالر يف عام  65وجتاوزت املبيعات الكندية مثال من املنتجات العضوية ما يقدر بنحو 

نتاج العضوي، تتطلب شهادة الزامية ملعيار وطين منقح جلميع سنت كندا لوائح احتادية جديدة لال 2668عام 
املنتجات املمثلة ك عضوية يف التجارة بني الواليات أو التجارة الدولية. وحتل هذه اللوائح حمل عملية التصديق 

 الطوعية السابقة وتعاجل قضايا التكافؤ التنظيمي بني الشركاء التجاريني الرئيسيني.
 2660و  2665بني عامي  %06زارع العضوية املعتمدة يف كندا، حيث ارتفع بنسبة كما ارتفع عدد امل

من مجيع املزارع يف كندا. ويقع  %5.1مزرعة عضوية معتمدة متثل  0166حوايل  2660حيث كان يف عام 
( تقريبا يف مقاطعات الرباري. مثل نظرائهم التقليديني، ويعمل معظم املنتجني %01نصف هذه املزارع )

 .1( يف الرباري يف انتاج احلبوب خاصة القمح والشعري والبذور الزيتية81%)
على الرغم من النمو املطرد يف القطاع العضوي يف السنوات االخرية، اال انه ال يزال جمال حبث حديث، 

ث من خاصة يف غرب كندا. وتستند معظم املعلومات املتعلقة بفوائد الزراعة العضوية وتأثرياهتا على االحبا
اروبا، وكان هناك القليل من االحباث اليت تركز على مسامهة االنتاج العضوي يف الزراعة املستدامة يف السياق 
الكندي. وبينما يدرك الكثريون امهية الزراعة العضوية كبديل قليل املدخالت النظمة االنتاج التقليدية، التزال 

 ل.هناك اسئلة جدية حول استدامتها على املدى الطوي
هناك قلق متزايد حول استنزاف فوسفور الرتبة من خالل االنتاج العضوي، والتأثريات طويلة االجل 
ملمارسات احلراثة املستخدمة من قبل املنتجني العضويني. تعترب غلة احلبوب حتت االدارة العضوية يف املتوسط 

اليت تكون فيها احملاصيل متشاهبة، فان  اقل مما هي عليه حتت االدارة الزراعية التقليدية. وحىت يف احلاالت
االعتماد على اسرتاتيجيات التناوب على االمسدة االصطناعية للحفاظ على مغذيات الرتبة قد يضع قيدا 
اضافيا على االنتاجية الكلية للمحاصيل العضوية. وعلى العكس من ذلك، اشارت بعض الدراسات اىل أن 

عام، ويسهم يف انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل اقل من االنتاج  االنتاج العضوي يتطلب طاقة اقل بشكل

                                                             
1 Kendrick, J. Organic: From Niche to Mainstream (Statistics Canada: Canadian Agriculture at a Glance); Available 

online: http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=eng&catno=96-325-X200700010529 (access on 7- 0 -
2011). 
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التقليدي، ويرجع ذلك اىل حد كبري اىل عدم االعتماد على االمسدة النيرتوجينية االصطناعية. ومن وجهة نضر 
 .1املستهلك، باإلضافة اىل التأثريات البيئية، توجد اسئلة حول جودة االغذية وسالمتها

 .نتاج العضوي في الزراعة المستدامةثانيا: مساهمة اال
ان مسامهة االنتاج العضوي يف الزراعة املستدامة يعتمد يف جزء كبري على كيفية حتديد االستدامة وتقييمها. 

 :2وتشري ''اسرتاتيجية التنمية املستدامة للزراعة'' واألغذية الزراعية يف كندا
 واملاء وجودة اهلواء، محاية قاعدة املوارد الطبيعية، منع تدهور الرتبة ( أ

 املسامهة يف الرفاه االجتماعي واالقتصادي ( ب
 ضمان االمدادات الغذائية االمنة وذات جودة عالية من املنتجات الزراعية، ( ت
 .احلفاظ على سبل العيش، وعلى األعمال الزراعية والتجارية الزراعية وعلى العمال املزارعني وعائالهتم ( ث

ية يقبلوهنا كنظام مستدام باملفهوم احملض، مثال، يصف معهد رودال الغذاء العديد من انصار الزراعة العضو 
 .3العضوي بأنه غذاء ينتج من خالل طرق مستدامة جمربة وحقيقية قريبة من الطبيعة قدر االمكان

بدمج مفهوم االستدامة يف تعريفه الرمسي باإلضافة اىل مبادئه االربعة الرئيسية للزراعة  IFOAMوقام 
 . 4-الصحة والبيئة واالنصاف والرعاية -ةالعضوي

هكتار(، والطبيعة  020يوجد تباين بني الطبيعة الواسعة للزراعة التقليدية للحبوب )متوسط حجم املزرعة 
(. ويعتمد منتجوا احلبوب العضوية على 502االكثر كثافة النتاج احلبوب العضوية )متوسط حجم املزرعة 

غري الكميائية من اجل استدامة انتاجهم. وتعترب ابرز املخاوف املتعلقة باالنتاج العديد من التقنيات الزراعية 
العضوي تتمثل يف كيفية ادارة االعشاب الضارة، وادارة خصوبة الرتبة وجودهتا. خاصة يف ظل اخنفاض الغلة 

خصوبة الرتبة وزيادة ضغط االعشاب الضارة واعتماد اساليب غري كميائية ملكافحة احلشائش الضارة وادارة 
بشكل منوذجي يف املزارع العضوية، ان معظم منتجي الغذاء العضوي يعتربون حديثي التجربة يف امليدان ولديهم 

سنوات خربة يف االدارة العضوية للمزارع، لذلك غالبا ما يواجهون اخنفاضات يف االنتاجية يف  56اقل من 
 .5السنوات االنتقالية من انتاجهم التقليدي للعضوي

                                                             
1
 Nelson, A.; Froese, J.; Beavers, R.L. Lowering Soil Erosion Risk in Organic Cropping Systems; Final Research Report 

W200609;Availableonline:http://www.organicagcentre.ca/Docs/OACC_bulletins06/OACC_Bulletin9_erosion_risk.p
df (access on 13- 5 -2018). 
2
 Agriculture and Agri-Food Canada. Sustainable Agriculture: Our Path Forward; Available online: 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1175533355176&lang=eng (access on 15- 05-2018). 
3
  Rodale Institute. Organic or “Natural”; Available online: http://www.rodaleinstitute.org/ organic_or_natural 

(access on15- 5- 2018). 
4
  IFOAM. Principles of Organic Agriculture; Available online: http://www.ifoam.org/about_ifoam/ 

principles/index.html (access on 16- 05- 2018). 
5 Crystal snyder,  Dean spaner, the sustainability of organic grain production on the canadian prairies (Kim Etingoff, 
sustainable agriculture and food supply). Apple academic press, Canada 2016.p 270 
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 .: ادارة االعشاب الضارة في المزارع العضويةثالثا
من املعروف أن االعشاب الضارة تنافس للحد من حماصيل املنتجات الزراعية يف كل من النظم التقليدية 
والعضوية، ولكن غالبا ما يكون حتديا خاصا للمنتجني العضويني بسبب زيادة وفرة االعشاب الضارة وتنوعها 

رة عضويا. ويستخدم املنتجون العضوين جمموعة متنوعة من الطرق الدارة االعشاب الضارة على االراضي املدا
مبا يف ذلك زيادة معدالت البذر، وازالة االعشاب ميكانيكيا، وتناوب احملاصيل اليت تعطل عادة منو االعشاب 

ح املعايري العضوية الضارة، واختيار االصناف ذات القدرة التنافسية العالية ضد االعشاب الضارة. وتسم
الكندية باستخدام محض االسيتيك واملستخلصات النباتية )مثل زيت الصنوبر( ملكافحة احلشائش، لكن هذه 

 .1الطريقة تعترب نوعا ما اكثر تكلفة
ضد  نتائج فعالة fungus phoma macrostomaوقد اظهرت مضادات احلشائش البيولوجية مثل 

العريضة )مثل اخلردل السنوي واخلردل الربي( يف التجارب البحثية االوىل،  ذات االوراقجمموعة من احلشائش 
وتعد طرق ازالة األعشاب ميكانيكيا، خاصة احلراثة قبل الزرع شائعة يف املزارع العضوية ولكن قد مت انتقادها  

. واعترب 2التعريةكطريقة رئيسية للتحكم يف االعشاب الضارة بسبب تأثر هيكل الرتبة مما يؤدي اىل زيادة خطر 
تطورا كبريا يف استدامة النظم العضوية، ويرجع ذلك يف  Zero-tillageالتبين الواسع ملمارسات احلراثة العضوية 

. ويعترب احلرث التقليدي الصفري متفوقا 3جزء كبري منه اىل اخنفاض خطر التعرية وزيادة االحتفاظ برطوبة الرتبة
خدم ممارسات حراثة مكثفة، كما أن االدارة العضوية مع احلد االدىن من بيئيا على النظم العضوية اليت تست

احلرث ميكن ان يوفر فوائد طويلة االجل جلودة الرتبة من احلراثة الصفرية التقليدية. ومع ذلك فان الباحثني 
د ثبت أن يقرون بأن احلد من احلرث حتت االدارة العضوية قد ال يوفر تقييد مرضي لنمو االعشاب الضارة، وق

هذه االخرية تستجيب اىل شدة احلرث بدرجات خمتلفة، مع انتشار العديد من االعشاب احلولية اليت يستمر 
منوها كل سنتني يف ضل احلرث املنخفض، واحلشائش السنوية املرتبطة بقوة اكرب مع نظم احلراثة التقليدية. 

بينما يعتمد املنتجون العضويني على اشكال اخرى من ويعتمد املزارعون التقليديون على احلرث والبذر املباشر، 
احلراثة اليت هتدف اىل تقليل كمية اضطراب الرتبة، وتؤكد الدراسات اليت تقارن عينات من الرتبة من املزارع 
العضوية والتقليدية أن دوران احملاصيل له تأثري اكرب بكثري من نوع نظام االنتاج الواحد على التعرية من خالل 

 يل اخلطر.تقل

                                                             
1
 Johnson, E.; Wolf, T.; Caldwell, B.; Barbour, R.; Holm, R.; Sapsford, K. Efficacy of vinegar (acetic acid) as an organic 

herbicide (ADF Project # 20020202, AAFC Project # A03637); Available online: 
http://www.agr.gov.sk.ca/apps/adf/adf_admin/reports/20020202.pdf (access on 20-05-2018). 
2 Crystal snyder, op.cit.p272 
3 Lafond, G.P.; Derksen, D.A. Long-term potential of conservation tillage on the Canadian prairies. Can. J. Plant 
Pathol. 1996, 18, 151-158. 
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هناك عدد من املمارسات األخرى اليت ميكن استخدامها باالقرتان مع الطرق امليكانيكية إلدارة االعشاب 
يف تناوب احملاصيل  Alfalfaالضارة واحلد من خماطر تعرية الرتبة، فاستخدام احملاصيل العلفية مثل الفصفصة 

. ان زراعة احملاصيل البقلية والبقوليات 1املواليةيساهم بشكر كبري يف احلد من االعشاب الضارة يف السنة 
واستخدام السماد االخضر )الناتج عن حرث احملاصيل( هي اسرتاتيجيات ذات قيمة فعالة النتاج احلبوب 

 Nالعضوية، وتعترب من احسن الطرق للسيطرة على االعشاب الضارة وحتسني جودة الرتبة، الن النيرتوجني 
(. %06خضر هو اعلى بكثري من االمسدة الكميائية االصطناعية )بنسب تصل اىل املستخلص من السماد اال

ان االنواع البقولية سريعة النمو اليت تزرع كمحاصيل مغطاة واليت تستخدم السماد االخضر يف احلرث هلا 
يف  أن   wiens et alامكانيات كاسرتاتيجية ملكافحة االعشاب الضارة يف النظم العضوية. وتشري دراسة 

املناطق الرطبة من الرباري سامهت زراعة الكسافا بشكل شريطي اىل جانب زراعة القمح شاركت يف القضاء 
على االعشاب الضارة يف حمصول القمح، كما ارتفعت نسبة امتصاص النيرتوجني للمحاصيل املعاجلة بنبات 

قمح والشوفان يف السنة التالية.  كسماد اخضر مقارنة باالمسدة االصطناعية يف حمصول ال alfelfaالفصفصة 
 .2كما كان حملصول الشوفان عائدا اعلى

أن النظم احملصولية العضوية اليت توظف بعض اشكال البور، او السقاية   Malhi et alذكرت دراسة 
لية، يف منطقة التجذير مقارنة بنظم املدخالت العا Nاجلزئية للسماد االخضر متيل اىل تراكم املزيد من النيرتات 

واقرتحوا كذلك ان انظمة البور اليت تستخدم السماد االخضر تقتصر على الرتشيح ألهنا ختزن مؤقتا النرتات 
 . 3املتوفرة اثناء استخدام مياه الرتبة اليت ميكن ان تدفع عملية االرتشاح

 انظمة االدارة لقد تبني أن زيادة معدالت البذر اسرتاتيجية فعالة لتعزيز القدرة التنافسية للمحاصيل يف
املتكاملة لشأعشاب الضارة أو غريها من انظمة املدخالت املنخفضة اليت هتدف اىل تقليل استخدام مبيدات 
االعشاب، وجدت الدراسات أن زيادة كثافة البذر حملاصيل الشعري ادت اىل زيادة فعالية مبيد االعشاب 

tralkoxydim   ة معدالت البذر يف دورة القمح )نوع مما خفض من معدالت استخدامه، وادت زياد
الكانوال( اىل خفض الكتلة احليوية لشأعشاب الضارة وبذور االعشاب الضارة بعد اربع سنوات، مع عدم 

. ووجدت الدراسات ان عند استخدام معدالت البذر الزائدة، كان 4حدوث اخنفاض يف انتاجية احملاصيل
املعدل املوصى به يف كثري من االحيان يف زراعة قمح من  %16تطبيق مبيدات االعشاب منخفض بنسبة 

                                                             
1  Crystal snyder, op.cit.p273 
2 Malhi, S.S.; Brandt, S.A.; Lemke, R.; Moulin, A.P.; Zentner, R.P. Effects of input level and crop diversity on soil 
nitrate-N, extractable P, aggregation, organic C and N, and nutrient balance in the Canadian Prairie. Nutr. Cycl. 
Agroecosyst. 2009, 84, 1-22. 
3 Crystal snyder, op.cit.p273 
4 Blackshaw, R.E.; Beckie, H.J.; Molnar, L.J.; Entz, T.; Moyer, J.R. Combining agronomic practices and herbicides 
improves weed management in wheat-canola rotations within zero-tillage production systems. Weed Sci. 2005, 53, 
528-535. 
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الكانوال، وكان اختيار الصنف وزيادة معدالت البذر عوامل مؤثرة يف احلد من الطفيليات الضارة. واظهرت 
التحليالت االقتصادية لتدوير البازالء يف حقل الشعري و حقول قمح  الكانوال يف نظام متكامل إلدارة 

هذه املمارسات فعالة من حيث التكلفة، خاصة يف حالة القمح والشعري. حيث تقابل  االعشاب الضارة أن
 الزيادة يف تكاليف البذور املكاسب الزراعية.

يف القمح والشعري املدار عضويا، ادى مضاعفة معدل البذر اىل زيادة قمع االعشاب الضارة، وزيادة 
د االقتصادية الصافية اجيابية جدا. كما ادت الزيادة يف املتوسط، وكانت العوائ %56حماصيل احلبوب بنسبة 

 %01للبازالء،  %18يف معدل البذر بشكل كبري اىل ختفيضات يف الكتلة احليوية لشأعشاب الضارة بنسبة 
 .1للعدس مع زيادة مكاسب الغلة وتقليل تكاليف املدخالت

 .: ادارة خصوبة ونوعية التربة في المزارع العضويةرابعا
. واليت 2دار خصوبة الرتبة باستخدام ممارسات حتافظ على مستوى الدبال أو تزيد من مستوياتهجيب أن ت

تعمل على تعزيز التوازن االمثل والعرض من العناصر الغذائية، وحتفز النشاط البيولوجي داخل الرتبة. وتتطلب 
وامل املرتابطة، مبا يف ذلك اختيار االدارة الفعالة خلصوبة الرتبة يف النظم العضوية وجود وعي بالعديد من الع

دورة احملاصيل، وكيمياء الرتبة )اي الرقم اهليدروجيين وامللوحة(، وبنية الرتبة، واجملتمعات البكتريية يف الرتبة اليت 
حتت  pميكن ان تؤثر يف تكوينها وتنوعها على سرعة وتوافر املغذيات. ويبدو أن استنزاف فوسفور الرتبة 

ة طويلة االجل ميثل مشكلة كبرية، حيث اختربت مستويات مغذيات الرتبة يف العديد من املزارع االدارة العضوي
العضوية ووجدت انه يف حني أن النيرتوجني والكربيت والبوتاسيوم كانت كافية بشكل عام، فإن العديد من 

 .3املزارع كانت ناقصة من الفوسفور
ن الكثري من امجايل فوسفور الرتبة حيدث يف اشكال غري ميكن أن تكون ادارة الرتبة للفوسفور حتديا أل

متاحة للنباتات )ال ميكنه امتصاصها(. يف حني أن االستعمار امليكوريزي البكتريي جلذور النباتات ميكن ان 
يعزز من توافر الفوسفور من خالل جعل االشكال املستعصة املركبة للفوسفات اكثر سهولة المتصاص 

ئر البكترييا )امليكوريزا( حساسة بشكل خاص ملمارسات االدارة العضوية، على سبيل املثال النباتات، الن عشا
مت حتديد مستويات اعلى من النشاط يف الرتبة الطينية املعاجلة بالسماد العضوي مقارنة بالرتبة املعاجلة بأمسدة 

مليكوريزا مع تكاثر اكرب حتت السماد غري عضوية، كما تبني أن معاجلة السماد العضوي له تأثري على البكترييا ا
 العضوي مقارنة بالسماد غري العضوي، وميكن ان يعزى ذلك اىل توافر املغذيات.

                                                             
1   Crystal snyder, op.cit.pp : 275-276 
2 Canadian General Standards Board. Organic Production Systems General Principles and Management Standards; 
Available online: http://www.organicagcentre.ca/Docs/Cdn_Stds_ Principles2006_e.pdf (access on 28-05-2018). 
3 Crystal snyder, op.cit.pp : 977 
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ان زيادة شدة احلراثة الشائعة يف النظم العضوية تعطل اجملتمعات البكتريية يف الرتبة وميكن ان يكون هلا تأثري 
فاقم مشكلة استنزاف الفوسفور. وبشكل عام يتم تشجيع سليب على املستعمرات امليكوريزية. وهذا يسبب ت

التنوع البكتريي للرتبة واخلصوبة البيولوجية بشكل افضل من قبل انظمة االدارة الزراعية العضوية مع احلد االدىن 
من احلراثة وزيادة التنوع البيولوجي فوق االرض ) اي تنوع احملاصيل املختلطة(، واخنفاض استعمال املدخالت 

لكميائية االصطناعية. حيث أن النظام التقليدي ايضا املدار جيدا حبد ادىن من االمسدة واملبيدات الكميائية ا
وبدون حرث كثري ميكن ان ينافس بشكل اجيايب االنظمة العضوية فيما يتعلق باحلفاظ على اخلصوبة البيولوجية 

 .1للرتبة
لعلفية، مثل زيادة حمصول احلبوب بعد حمصول هناك عدة فوائد حمتملة من عملية تناوب احملاصيل ا

 .2االعالف، قمع االعشاب الضارة، تثبيت النيرتوجني وعزل الكربون
هناك عدد قليل من اخليارات املتاحة لإلدارة العضوية لفسفور الرتبة من خالل تعديالت الرتبة. ان الفسفور 

وقد حيتوي على مستويات غري مقبولة من الصخري الذي تسمح به املعايري العضوية غري قابل للتجديد، 
املعادن الثقيلة. وميكن تطبيق روث احليوانات املدمج، ولكن مصادر السماد العضوي احليواين حمدودة، وال 
سيما يف املراحل اليت تعمل فيها املزارع العضوية بشكل اساسي يف انتاج احملاصيل. ميكن استخدام السماد غري 

ليدية لكن بشروط ان ال يضر بالبيئة ) املقصود روث احليوانات اليت ال ترىب بطريقة العضوي من املصادر التق
عضوية( لكن النقاد اعربوا عن خماوفهم بشأن وجود املضادات احليوية وامللوثات االخرى من املاشية التقليدية. 

ية واليت ميكن ان تساعد يف ويف اآلونة االخرية كان هناك اهتمام بالنظم املتكاملة للمحاصيل والثروة احليوان
ختفيف مشكلة استنزاف الفوسفور يف االراضي املدارة عضويا مع زيادة املنافع الدورية لشأعالف لكل من الرعي 
و االنتاج الالحق للحبوب وهذا النهج قد يؤدي اىل االستدامة طويلة االجل إلنتاج احملاصيل العضوية )خاصة 

 احلبوب(.
 .المحاصيل العضوية إلنتاج : الجوانب البيئيةخامسا

البيئي املباشر واالكثر مباشرة للزراعة  التأثرياالدارة العضوية على خصوبة الرتبة  تأثرياتغالبا ما متثل 
العضوية وكثريا ما يكون العامل الرئيسي يف قرارات املنتجني اعتماد املمارسات العضوية. ومتتد الفوائد البيئية 

د عديدة لتشمل خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري، وحتسينات يف كفاءة للزراعة العضوية اىل ابعا
. واقرتح منوذج لالنتقال االفرتاضي اىل االنتاج 3استخدام الطاقة ونوعية املياه والتنوع النبايت واحلياة الربية

                                                             
1 Crystal snyder, op.cit.p : 271 
2 Entz, M.H.; Baron, V.S.; Carr, P.M.; Meyer, D.W.; Smith, S.R.; McCaughey, W.P. Potential of forages to diversify 
cropping systems in the northern Great Plains. Agron. J. 2002, 94, 240-250. 
3 Lynch, D. Environmental impacts of organic agriculture: A Canadian perspective. Can. J. Plant Sci. 2009, 89, 621-
628. 
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دارة العضوية من شأنه الكانوال والذرة وفول الصويا والقمح اىل اال إلنتاجالعضوي يف كندا أن االنتقال الكلي 
 %6.0، وانبعاثات االحرتار العاملي بنسبة % 6.1ان خيفض امجايل استهالك الطاقة الوطنية بنسبة 

، وعلى الرغم من ارتفاع استهالك الطاقة املرتبط بالوقود بشكل اكرب يف النظم %5واالنبعاثات احلمضية بنسبة 
مما تتطلبه الطاقة يف  %08العضوية مبقدار  لشأنظمةطاقة العضوية، فقد قدر متوسط الطلب الرتاكمي على ال

 اآلفاتاالنظمة التقليدية. ويرجع ذلك اساسا اىل كثافة استخدام الطاقة يف االمسدة االصطناعية و مبيدات 
سنة للدورات الزراعية القائمة على احلبوب واملتكاملة يف اطار  52التقليدية، وخلصت مقارنة ملدة  لشأنظمة

ة العضوية والتقليدية يف منطقة مانيتوبا الكندية اىل أن الدورات املتكاملة حتت االدارة الزراعية العضوية  االدار 
كانت االكثر كفاءة يف استخدام الطاقة. وقد يكون تبين بعض التقنيات العضوية يف االنظمة الزراعية التقليدية 

. وهذا يعزز امهية جودة االدارة، وقد يكون النظام 1يديةسيخفف من االثار البيئية السلبية املرتبطة بالنظم التقل
التقليدي اجليد االدارة مثل النظام العضوي النموذجي، حيث سعى بعض املختصني يف اجياد ارضية وسطية 
ايديولوجية وعلمية، مما يوحي بأن االستدامة الزراعية والبيئية ميكن أن تتطور على افضل وجه من خالل مزيج 

ات العضوية والتقليدية، حيث تشري الدراسات اىل أن املنتجني العضويني جيب ان يعتمدوا حماصيل من املمارس
 .2الزراعة العضوية هي الغاء هذا اجلانب مبادئمعدلة وراثيا رغم أن احد 

 .: العوامل التي تؤثر على االستدامة االقتصادية للمنتجين العضويينسادسا
االستقرار املايل لعملياهتم امر بالغ االمهية، وغالبا ما يكون ذو تأثري قوي يف بالنسبة للمنتجني، فأن الرحبية و 

قراراهتم. على الرغم من أن اخنفاض العائد حتت االدارة العضوية غالبا ما يكون مصدر قلق، اال أن هناك عدة 
 عوامل اخرى تعمل لصاحل زيادة الرحبية للمحاصيل حتت االدارة العضوية.

دخالت االمجالية أقل عموما يف االنظمة العضوية، على الرغم من زيادة تكاليف البذور تكون تكاليف امل
. كما أن اخنفاض املدخالت ال سيما 3واملعدات املرتبطة بالتحكم يف االعشاب الضارة واملعاجلة امليكانيكية
 النيرتوجني ميكن أن يزيد هوامش اقتصادية حىت حتت االدارة التقليدية.

السعر عامال رئيسيا يف حتديد رحبية االنظمة العضوية بشكل عام، وحتديدا فيما يتعلق بالتناوب متثل اقساط 
التقليدي املماثل، على سبيل املثال مسيث واخرون وجدو أن الرحبية النسبية للعديد من عمليات تدوير احملاصيل 

ي. ويف حني أن البعض قد العضوية والتقليدية تعتمد بشكل كبري على قيمة قسط السعر للمنتج العضو 
يتساءل عما اذا كان ميكن احلفاظ على هذه االقساط املرتفعة، فقد جادل اخرون بأن اسعار االغذية العضوية 
                                                             
1 Pimentel, D.; Hepperly, P.; Hanson, J.; Douds, D.; Seidel, R. Environmental, energetic, and economic comparisons 
of organic and conventional farming systems. Bioscience 2005, 55, 573-582. 
2 Crystal snyder, op.cit.p : 279 

 
3 Smith, E.G.; Clapperton, M.J.; Blackshaw, R.E. Profitability and risk of organic production systems in the northern 
Great Plains. Rene. Agr. Food Syst. 2004, 19, 152-158. 
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تعكس بشكل افضل نطاق االنتاج والتجهيز والتوزيع والتكاليف البيئية اليت ال تزال خارجية يف النظم التقليدية 
ر االغذية التقليدية ومع ذلك، يبدو من احملتمل أنه مع دخول مزيد من التقليدية وتقلل بشكل مصطنع من سع

املنتجني اىل السوق العضوي، فإن زيادة العرض ستجعل االخنفاض يف بعض اقساط االنتاج، عالوة على ذلك، 
 مبا أن تسويق منتجات االغذية العضوية يتحرك بشكل متزايد من املبيعات املباشرة ) أي اسواق املزارعني،
الزراعة املدعومة من اجملتمع(، اىل السوبر ماركت، فإن الالعبني االخرين يف سلسلة توزيع األغذية سيحصلون 
على األرجح على حصة من االقساط. وحاليا يف كندا، متثل مبيعات املنتجات العضوية يف حمالت السوبر 

تهلك يتم التقاطه من خالل من قيمة السوق العضوي، وأكثر من ثلثي كل دوالر مس %06ماركت حوايل 
نظام توزيع الطعام والتجزئة. وبالتايل فإن االجتاه حنو املزيد من التسويق السائد للمنتجات الغذائية العضوية قد 
يؤدي اىل حتول املنافع االقتصادية من املنتج اىل قطاع البيع بالتجزئة. بينما يف الوقت نفسه قد يؤدي اىل زيادة 

طلب السوق الشامل اىل االخنفاض يف اقساط السعر. من ناحية اخرى اعرب العديد من االنتاج الناتج عن 
املنتجني عن قلقهم. مما يشري اىل أن عدم وجود بنية حتتية للتوزيع والتسويق للمنتجات العضوية متثل عائقا 

 .1رئيسا يف الصناعة العضوية
 افريقيا. الك المنتجات العضوية فيالفرع الثاني: تحليل انتاج واسته

األمن الغذائي والتغذوي مسألة ذات أمهية عاملية، خاصة يف البلدان النامية. مت حتديد ممارسة الزراعة ال يزال 
، وسنتطرق يف هذا الفرع ملختلف االنشطة العضوية كمسار للتنمية املستدامة وتعزيز االمن الغذائي املستدام

  املرتبطة بالزراعة العضوية يف افريقيا.
 .: التحدي المرتبط بالفقر وصغار المزارعينأوال

ميكن القول ان اخليار االكثر استدامة للتنمية الزراعية واالمن الغذائي املستدام هو زيادة امجايل االنتاجية 
 الزراعية يف املوقع، يف البلدان النامية وال سيما يف افريقيا، جيب أن يركز االهتمام على ما يلي:

ومدخالت حملية  بتكنولوجياتللمزارعني حتسني انتاج األغذية ورفع الدخول  املدى الذي ميكن فيه ( أ
 منخفضة التكلفة ) وهذا امر مهم خاصة يف أوقات ارتفاع اسعار الوقود والكيماويات الزراعية(،

 ما اذا كان ميكنهم القيام بذلك دون التسبب يف مزيد من الضرر البيئي،  ( ب
 .2اقمدى قدرة وصول املزارعني اىل االسو  ( ت

                                                             
1 Crystal snyder, op.cit.p : 214 

 
2 Maggie Kisaka-Lwayo and Ajuruchukwu Obi. “Analysis of Production and Consumption of Organic Products in 
South Africa,” in Organic Agriculture Towards Sustainability, Vytautas Pilipavicius (Ed.), ISBN: 978-953-51-1340-9, 
InTech, DOI: 10.5772/58356. Available from: http://www.intechopen.com/books/organic-agriculture-towards-
sustainability/analysis-of-production-and-consumption-of-organic-products-in-south-africa. 5002. .p51 
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الزراعة العضوية هي واحدة من املناهج املستدامة للزراعة اليت ميكن ان تسهم يف االمن الغذائي والتغذوي 
،  (2656-2666)املستدام. مدفوعة بالطلب العاملي املتزايد، منت الزراعة العضوية بسرعة يف العقد املاضي 

سل الغذائية اهلدف املزدوج املتمثل يف احلد من جيب ان يصارع واضعو السياسات يف املرحلة األولية من السال
الفقر وزيادة تدفق خدمات النظم االيكولوجية من املناطق الريفية اليت يشغلها صغار املزارعني أو املزارع العائلية. 

م ومن املتوقع ظهور حتول منوذجي حنو حتقيق دور الزراعة العضوية يف االمن الغذائي املستدام. ويشري مؤمتر االم
املتحدة للتجارة والتنمية اىل أن الزراعة العضوية تقدم للبلدان النامية جمموعة من الفوائد االقتصادية والبيئية 
واالجتماعية والثقافية. اىل جانب التنمية، ويعترب االنتاج العضوي مناسبا بشكل خاص للمزارعني اصحاب 

 .1احليازات الصغرية، الذين يشكلون غالبية فقراء العامل
فاملزارعون الفقراء من املوارد يعتمدون بدرجة أقل على املوارد اخلارجية، ويكتسبون عوائد اعلى يف مزارعهم، 
ويتمتعون باألمن الغذائي املستدام. تعتمد الزراعة العضوية يف البلدان النامية على تراثها الغين من املعارف 

حظ لتعزيز اجملتمعات احمللية واعطاء حافز للشباب للحفاظ التقليدية وسبلها التقليدية وحتتفظ به دائما. وقد لو 
على الزراعة، وبالتايل احلد من اهلجرة من الريف اىل احلضر. مل يعد املزارعون وعائالهتم وعمال املزرعة معرضون 

 .2للمواد الكيميائية الزراعية اخلطرة اليت تعد أحد االسباب الرئيسية لالصابة املهنية واملوت يف العامل
ومع ازدياد االنتاج العضوي، يتم كذلك االهتمام بديناميات السوق العضوية والدراسات من اجل حتليل 

 االمكانيات املستقبلية للزراعة العضوية.
 .(: تطور األسواق العالمية للمنتجات العضوية12-2شكل رقم )

 
Maggie Kisaka-Lwayo and Ajuruchukwu Obi. “Analysis of Production and Consumption of Organic 

Products in South Africa,” in Organic Agriculture Towards Sustainability, Vytautas Pilipavicius (Ed.), 

ISBN: 978-953-51-1340-9, InTech, DOI: 10.5772/58356. Available from: 

http://www.intechopen.com/books/organic-agriculture-towards-sustainability/analysis-of-production-

and-consumption-of-organic-products-in-south-africa. 2111. .p53 

                                                             
1 UNEP-UNCTAD. Sector Background Note – Organic Agriculture. http://www.un‐ep 

unctad.org/cbtf/events/geneva5/WordBackgroundnoteorganicagriculture_ 01102018.pdf (accessed 25-05-2018). 
2 Zalewski RI, Skawiska E. Food safety: commodity science point of view. Paper presentation at the International 
Association of Agricultural Economists Conference, August 12–18, Gold Coast, Australia; 2006. 
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، وقدرت السوق العاملية 2668يوضح الشكل االسواق العاملية للمنتجات العضوية املعتمدة يف عام 
من مبيعات عام  %260مليار دوالر، وهذا ميثل منوا بنسبة  10.8لشأغذية واملشروبات العضوية املعتمدة ب 

 06.2املقدرة ب  2660عن مبيعات عام  %00مليار دوالر، وزيادة بنسبة  50.8املقدرة ب  2666
، واالنتاج العضوي املعتمد لشأسرمليار دوالر. يف افريقيا، معظم املزارع العضوية عبارة عن حيازات صغرية 

موجه يف الغالب  للتصدير خارج افريقيا. ومع ذلك فان االسواق احمللية للمنتجات العضوية املعتمدة اخذة يف 
 .ر وجنوب افريقيا واوغندا وكينياالنمو ال سيما يف مص

 .ثانيا: المساحات المخصصة للزراعات العضوية
إفريقيا،  نوبونبني أكثر عشر دول افريقية رائدة يف جمال الزراعة العضوية، وهي بالرتتيب، تونسـ اوغندا، ج

 تنزانيا، غانا، ساحل العاج، مدغشقر، الكونغو، املغرب، بوركينافاسو.
 .لبلدان العشر في افريقيا التي تمتلك أكبر نسبة من االراضي المخصصة للزراعة العضوية )بالهكتار((: ا11-2شكل رقم )

 
Maggie Kisaka-Lwayo and Ajuruchukwu Obi. “Analysis of Production and Consumption of Organic Products in South 
Africa,” in Organic Agriculture Towards Sustainability, Vytautas Pilipavicius (Ed.), ISBN: 978-953-51-1340-9, InTech, 
DOI: 10.5772/58356. Available from: http://www.intechopen.com/books/organic-agriculture-towards-
sustainability/analysis-of-production-and-consumption-of-organic-products-in-south-africa. 5002. .p53 

خصصة للزراعة العضوية. ويبني الشكل البلدان العشرة يف افريقيا اليت متتلك اكرب نسبة من االراضي امل
الف هكتار متخلفة عن تونس اليت لديها  16ومتتلك جنوب افريقيا ثالث اكرب منطقة زراعية عضوية مبساحة 

من املساحة الكلية  %26الف هكتار. ما يقارب  11.008الف هكتار واوغندا  510.080أكرب مساحة 
. ومع بعض 1مزرعة جتارية معتمدة 216فريقيا مع حتت الزراعة العضوية املعتمدة يف افريقيا هي يف جنوب ا

                                                             
1 Walaga C. Organic Agriculture in the Continents. In Yusseffi M, Willer H. (ed. ) The World of Organic Agriculture: 
Statistics and Future Prospects; 2003. 
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االستثناءات السيما يف اوغندا، ال متتلك معظم البلدان االفريقية انظمة جلمع البيانات للزراعة العضوية، كما 
أن الزراعة العضوية متخلفة نسبيا، حىت باملقارنة مع غريها من القارات مثل ما الحظنا سابقا يف كندا. بعض 

اء تشري اىل أن هذا يرجع اىل نقص الوعي، واخنفاض مستويات الدخل من املعايري العضوية احمللية اراء اخلرب 
 .1والبنية التحتية االخرى للحصول على شهادة السوق احمللية

مليون هكتار يدار  2.02منت االسواق العاملية للمنتجات العضوية بسرعة خالل العقدين املاضيني. حاليا 
مليون منتج. ويعترب االنتاج العضوي مناسب  5.2يع احناء العامل من قبل اكثر من بشكل عضوي يف مج

بشكل خاص للمزارعني اصحاب احليازات الصغرية الذين يشكلون غالبية فقراء العامل، وقد ال يشكل الرتويج 
لى اعلى للزراعة العضوية خيارا هاما للمنتجني فحسب، بل يستجيب ايضا لرغبة املستهلكني يف احلصول ع

مستويات جودة الغذاء وطرق انتاج االغذية اليت تعد اقل ضررا للبيئة، واصبحت اهتمامات املستهلكني فيما 
 لشأغذيةيتعلق بسالمة االغذية وجودهتا وتغذيتها ذات امهية متزايدة يف مجيع احناء العامل، مما وفر فرصا متزايدة 

زداد الطلب على االغذية العضوية باطراد يف البلدان العضوية يف السنوات االخرية. ومن املتوقع ان ي
.وجيب أن حتقق االسواق احملتملة غري املستغلة لشأغذية العضوية يف البلدان النامية من خالل التدخالت 2النامية

املنظمة على جبهات خمتلفة، واليت تتطلب فهما افضل لتفضيل املستهلكني لشأغذية العضوية، لذلك ميكن 
يل وعي املستهلك باجلوانب املختلفة للمنتجات العضوية أساسا هاما لبناء اسواق لشأغذية العضوية اعتبار حتل

يف املرحلة االولية لتطوير السوق. ويشري التحليل االخري اىل أن وعي املستهلك باألطعمة العضوية هو اخلطوة 
 األوىل يف تطوير الطلب على املنتجات العضوية.

 .للمنتوج العضويجية التسويق المباشر الفرع الثالث: استراتي
يف حتليل نظام الغذاء املعاصر. فإن االهتمام الكبري السابق يف القضايا املرتبطة بالعوملة والتصنيع وتوحيد 

 عمليات االنتاج قد تتحول االن حنو قضايا اخالقية جديدة تشكك يف الطريقة اليت يعمل هبا نظام الغذاء. 
 .ديلةأوال: شبكات الغذاء الب

اجلهود الرامية اىل اعادة صياغة نظم االنتاج والتوزيع الغذائي  (AFNs)ومتثل شبكات الغذاء البديلة 
املعيارية واعادة تنظيمها اجتماعيا، ونشر اشكال جديدة من االرتباط السياسي وادارة السوق. وعلى وجه 

لصلة ارتباطا وثيقا باالعتبارات املكانية اخلصوص، ترتبط عمليات انتاج األغذية واستهالكها يف البلدان ذات ا
) اي القرب اجلغرايف بني املنتجني واملستهلكني(، واملصطلحات االقتصادية ) اي السعر العادل للمزارعني 
واالسعار امليسورة للمستهلكني بسبب الغاء الوسطاء(. واملصطلحات االجتماعية ) اي تطوير الشبكات 
                                                             
1 Ssekyewa C. Organic agriculture research in Uganda. Paper presented at the International Society for Organic 
Agriculture Research (ISOFAR) Scientific Conference, 20th-23rd September 2005, Adelaide, Australia; 2005. 
2 FiBL/IFOAM: Key Results from Survey on Organic Agriculture Worldwide. www. fibl. org (23-05-2018). 
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املعرفة املتبادلة ومسعتها(. على هذا النحو يقوم املزارعون )املنتجون( يف شبكات القائمة على الثقة املرتبطة ب
الغذاء البديلة بزراعة الطعام بالقرب من االشخاص الذين يشرتونه ويستهلكونه. ومن مث فإن التسويق املباشر 

 .1جيلب للمزارعني واملستهلكني التقابل املباشر ويطور اواصر الثقة والتعاون
االهتمام العاملي بسوق االغذية العضوية بالتوازي مع تطور املنظمات غري احلكومية ويعكس خماوف يتزايد 

اىل ذلك، بسبب  باإلضافةاملستهلكني بشأن القضايا البيئية والرتكيز على ضمان جودة األغذية والتحكم فيها. 
فإن املستهلكني العضويني ينتقدون تزايد حاالت املصادر اجملهولة لبعض املنتجات املسوقة على اهنا عضوية، 

بشكل متزايد املنتجات الغذائية اليت يتم انتاجها يف ظل ظروف غري معروفة. ويف هذا الصدد توضح عدة امثلة 
أن مستهلكي االغذية العضوية مستعدون لدفع عالوة سعر لدعم مبادرات صغار املزارعني بشكل مباشر يف 

  نظام االغذية العضوية كطريقة للتخفيف من عدم املساوات يف الدخل.املناطق احملرومة، ألهنم ينظرون اىل
 .ثانيا: شهادات جودة المنتجات الغذائية العضوية

يف هذا السياق، تعد املعايري التنظيمية ونظام اصدار شهادات اجلودة ادوات صحية تضمن صحة املنتجات 
ملرتبط بشهادات العضوية )افضل شهادة دولية معروفة على سبيل املثال، فإن النهج السائد ا. 2الغذائية العضوية

مفيدة ، (june 2007 28-834/2007)مبوجب الالئحة التنظيمية رقم  األوريبواليت تنظم يف االحتاد 
بشأن عمليات االنتاج وجودة االغذية. ومع ذلك، يف حني أن برامج للمستهلكني من خالل تقدمي ضمانات 

 التوسع العاملي لسوق االغذية العضوية، فقد جعلت ايضا االغذية العضوية الشهادات العضوية قد سامهت يف
أقل وصوال اىل صغار املنتجني واملستهلكني ذوي الدخل املنخفض يف مجيع احناء العامل النامي، على سبيل 

هادات املثال، ميكن ان تقيد التكاليف املرتبطة بشهادات الطرف الثالث صغار املنتجني من احلصول على الش
باالضافة  3العضوية وميكن ان تزيد اسعار املنتجات العضوية على حساب املستهلكني ذوي الدخل املنخفض.

اىل ذلك، هناك عدد متزايد من املستهلكني غري راضني عن عوملة توفري الغذاء العضوي وبالتايل اصبح اعتماد 
 على السواء. انظمة ضمان اجلودة البديلة مسألة مهمة للمنتجني واملستهلكني

يف حماولة للتأقلم مع التكاليف املتعلقة باالعتماد من طرف ثالث، بدأت جمموعات من صغار املنتجني يف 
العديد من البلدان النامية يف االعتماد على انظمة ضمان اجلودة البديلة  لتتمييز بني منتجاهتا الغذائية العضوية. 

ت توزيع بديلة تستند اىل التسويق املباشر الذي يربط بني مطالب وتتميز انظمة ضمان اجلودة هذه باسرتاتيجيا

                                                             
1 Giovanna Sacchi, Vincenzina Caputo, and Rodolfo M. Nayga Jr; “Alternative Labeling Programs and Purchasing 
Behavior toward Organic Foods: The Case of the Participatory Guarantee Systems in Brazil,” Sustainability . Apple 
Academic press.Canada 2016.p200 
2 Schmid, O.; Hamm, U.; Richter, T.; Dahlke, A. A Guide to Successful Marketing Initiatives; Research Institute of 
Organic Agriculture: Frick, Germany, 2004. 
3 Zander, K.; Hamm, U. Consumer preferences for additional ethical attributes of organic food. Food Qual. Prefer. 
2010, 21, 495–503. 
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املنتجني واملستهلكني دون تدخل طرف ثالث، وحلد االن ظهر نظامان اساسيان للضمان البديل او برامج 
، وتعمل هذه االنظمة (PGS)، ونظم الضمان التشاركي (ICS)وضع العالمات: انظمة التحكم الداخلية 

اءات البريوقراطية وخفض تكاليف صغار املنتجني الذين غالبا ما يتأثرون بالوثائق الشاملة على تبسيط االجر 
اليت تتطلبها شهادة الطرف الثالث كما اهنا تقلل التكاليف نظرا ألهنا ال تتضمن هيئة اصدار شهادات 

 .1اجنبية
 .ثالثا: السوق العالمية للمنتجات الغذائية العضوية

غذية العضوية كان يف البداية سوقا للمنتجات اليت يتم بيعها من خالل متاجر على الرغم من أن سوق اال
االغذية العادية واالسواق املباشرة للمستهلك، اال ان االغذية العضوية يتم تداوهلا حاليا يف مجيع احناء العامل 

سوبر ماركت. وميكن ايضا ربط تقريبا، وتباع يف جمموعة كبرية من املتاجر مثل متاجر البقالة التقليدية وحمالت ال
عوملة سوق االغذية العضوية بالدور الذي يؤديه نضام ضمان الطرف الثالث. ومثل هذا النظام زيادة يف الثقة 
باملنتجات العضوية يف مجيع احناء العامل، ومع ذلك فقد خلق العديد من املشاكل واحلواجز بالنسبة لبعض 

وقراطية، خاصة يف البلدان النامية. عالوة على ذلك، ومن وجهة نظر فئات املنتجني من حيث التكاليف البري 
املستهلكني ، تشري شهادات الطرف الثالث اىل حتويل مسة املصداقية من املنتج اىل املصدق. ويف هذا الصدد 
اظهرت عدة دراسات ان املستهلكني يفتقرون اىل الثقة، ولديهم شكوك بشأن برامج وسم االغذية العضوية 

 .2يت يضمنها طرف ثالثال
كما دفع هذا االجتاه املستهلكني العضويني اىل التساؤل ليس فقط عن كيفية انتاج غذائهم بل ايضا من 
حيث مصدره، ويبدو ان منو احلركات احمللية العضوية وبرامج امللصقات العضوية البديلة هو رد فعل 

الغذية العضوية وكيفية توصيلها اىل السوق. ميثل للمستهلكني العضويني للمعلومات غري املوثوقة عن مصدر ا
نظام الضمان التشاركي برناجما بديال لوضع العالمات لشأطعمة العضوية اليت ميكن ان تسهم يف تقليل انعدام 

 ثقة املستهلك.
 .رابعا: شهادة جودة المنتوج العضوي على مستوى العالم
توى العامل، مت حتقيق مطابقة املنتجات العضوية من وفيما يتعلق بشهادة جودة املنتجات العضوية على مس

خالل الروابط الشخصية بني اصحاب املصلحة وعالقات الثقة املتبادلة على اساس السمعة والقرب اجلغرايف 
بني املنتج واملستهلك، وبشكل عام، يتطلب بروز عوملة السوق ضمانات ثابتة حلماية االطراف املشاركة يف 

عضوية من خالل الدليل االنتاجي )الذي يشمل خمتلف املعلومات املمكنة( اليت حددها جتارة املنتجات ال
                                                             
1 Giovanna Sacchi.op.cit.p201 
2 Janssen, M.; Hamm, U. The mandatory EU logo for organic food: Consumer perceptions. Br. Food J. 2012, 114, 
335–352. 
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Thévenot وهذا ساهم يف تسريع وترية ارتفاع املعايري واصدار الشهادات كشكل جديد للتحكم يف السوق .
ستدامة وهو احتاد العضوية العاملي ملعايري اال ISEALمن حتالف  Courvilleالعضوية. ويدعم هذا العرض 

الذي يذكر: من املفارقات أن االنظمة التنظيمية اليت مت تطويرها حلماية سالمة الزراعة العضوية مبا يف ذلك 
تشكيل املشهد العضوي بطرق هتدد العديد من القيم اليت  بإعادةوضع املعايري وانظمة تقييم املطابقة تقوم االن 

 .1حتتفظ هبا احلركة اليت خلقتها 
ة الزراعة العضوية خالل القرن املاضي بسبب الرغبة يف تطوير بديل مستدام وعادل وبيئي لقد ولدت حرك

والتوزيع  لإلنتاجلنموذج االنتاج الزراعي الصناعي. ومتثلت االسرتاتيجية الرئيسية يف انشاء مناذج بديلة 
الية. واالن بعد أن واالستهالك، وركزت على البعد احمللي والتعاوين شارك فيه مجيع اصحاب املصلحة بفع

تطورت سوق االغذية العضوية من مكان صغري اىل شرحية السوق الواسع، اثار بعض النشطاء العضويني مسألة 
 ما اذا كانت املبادئ االصلية للحركة العضوية قد حتولت حنو التوحيد االجرائي.

 االساسية اليت اعتمدت املعايري IFOAMوضع االحتاد العاملي حلركات الزراعة العضوية  5816يف عام 
يف مجيع احناء العامل كنقاط مرجعية، وختدم هذه املعايري كمبدأ توجيهي ميكن على اساسه وضع املعايري 

.  ومع ذلك فإن العديد من البلدان النامية ليس لديها انظمة لإلنتاج العضوي، ويف كثري من االحيان 2الوطنية
واق التصديرية، تصبح ادوات انظمة املراقبة هادفة اىل ضمان عندما تقرر الدول النامية استهداف االس

الصادرات اىل االحتاد األوريب والبلدان الغربية االخرى ضرورية من أجل تشجيع الصادرات من املنتجات 
العضوية. وبصفة عامة تتضمن شهادات الطرف الثالث هيئات مستقلة ومعتمدة رمسيا وتكون مسؤولة عن 

بأن املؤسسات والشركات واملزارعني يلتزمون باملعايري والعوامل العضوية الوطنية. ومع ذلك  تقدمي تأكيد مستقل
 جيادل بعض املالحظني بأن هذه القواعد مبنية على معايري بلدان املقصد للتصدير.

ير وختتلف املمارسات والشروط الزراعية من بلد ألخر، والبد من االهتمام ب احلركات اليت تقوم حاليا بتطو 
بدائل ملمارسات اصدار الشهادات القياسية املوحدة واليت تعكس االحتياجات احلقيقية وخصائص اصحاب 

ميكن النظر اىل طرق بديلة للتصديق على املنتجات العضوية كأدوات ،  IFOAMاملصلحة والبلدان. ووفقا ل 
لة شيوعا بالنسبة لشهادات اجلهات . وأكثر برامج التصديق البديتسمح للمنتجني بالوصول اىل السوق )احمللي(

 .IFOAMواليت يقر هبا ويدعمها  ICS, PGS اخلارجية هي 
وشبكات املؤسسات اليت تلتزم  من انشاء مجعيات املزارعني، ICSتكون مهمة انظمة التحكم الداخلية 

قق من مدى جودة طواعية مبعايري االنتاج العضوي املشرتك، مث تقوم جهة التصديق املستقلة واخلارجية بالتح
                                                             
1 Courville, S. Organic standards and certification. In Organic Agriculture: A Global Perspective; Kristiansen, P., Taji, 
A., Renagold, J., Eds.; CSIRO Publishing: New York, NY, USA, 2006; pp. 201–219. 
2 Eernstman, N.; Wals, A.E.J. Jhum meets IFOAM: Introducing organic agriculture in a tribal society. Int. J. Agric. 
Sustain. 2009, 7, 95–106. 
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عمل اجملموعة أو فحص عدد حمدود من االعضاء املختارين بشكل عشوائي، ويتم بعد ذلك تطبيق نتائج 
. وتتميز ميزة اعتماد منوذج ضمان اجلودة هذا يف 1الفحص سوآءا كانت اجيابية او سلبية على اجملموعة كلها

لب غري ملمني بالتعامل مع الوثائق املطلوبة تبسيط اجراءات منح الشهادات لصغار املنتجني، وهم يف الغا
 للحصول على شهادة الطرف الثالث. كما أهنا اقل تكلفة مقارنة بنموذج االعتماد السائد.

تأسيس بعد مجاعي قائم حنو  بتنسيق اعماهلا PGSمن ناحية اخرى، تقوم حركة نظام الضمان التشاركي 
اتفاق مشرتك للمسؤولية، وتتضمن عناصر من التعليم البيئي على فهم مشرتك ملبادئ االنتاج والتوزيع وعلى 

واالجتماعي فيما يتعلق بتحسني اجلودة للمنتجني واملستهلكني على حد سواء. العناصر االساسية املشرتكة 
 تتضمن يف مجيع احناء العامل:  PGSملشاريع 

 .هنج تشاركي -5
 .الرقابة االجتماعية -2
صحاب املصلحة فيما يتعلق باجلودة والشفافية وبناء الثقة رؤية مشرتكة ومسؤولية مشرتكة بني ا -0

 .واليات التعزيز
 .2عالقة غري هرمية بني اصحاب املصلحة -0

مشروع نشط يف حني  00من بينها   PGSحالة معتمدة من  550ويف الوقت احلايل مت االعرتاف ب 
الغالب يف  يف  PGSوتستخدم منتج حول العامل.  00216املتبقية ، وتشمل هذه احلاالت  00جيري اعداد 

البلدان النامية مثل الربازيل واهلند وكوستاريكا، على الرغم من وجود العديد من احلاالت ايضا يف البلدان 
، Rede Ecovida Agrocologia (Brazil)الغربية، ومن بني اشهر الشبكات اليت اعتمدت هذا النظام 

 .3واملعتمدة يف الواليات املتحدة ونيوزيلندا
العضوي بأسعار معقولة للمستهلكني احملليني بسبب االعتماد على البيع املباشر الغذاء  PGSجيعل برنامج 

والتأثري على الرقابة االجتماعية، وتساعد هذه اجلوانب على تقليل تكاليف الوسطاء وتكاليف املعامالت ومنح 
اء بديل لضمان اجلودة، لن يتمكن معظم حصة اعلى من القيمة املضافة للمزارعني العضويني، ويف غياب اجر 

املنتجني احملرومني من الوصول اىل االسواق، كما يتأثر املستهلكون احملليون يف هذه الظروف الهنم غري قادرين 
يف تسهيل انتاج املنتجات  PGSعلى شراء املنتجات العضوية ، وبعبارة اخرى يتمثل اهلدف الرئيسي لربنامج 

 املزارعني وتشجيع النظم الغذائية احمللية وفقا ملبادئ الزراعة العضوية ومناذج االنتاج.العضوية من قبل صغار 
 

                                                             
1  Giovanna Sacchi.op.cit.p240 

 
2 Ibid.p217 
3 Ibid.p243 
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 خالصة الفصل
املؤشرات املناخية السائدة حاليا واملتوقعة مستقبال، تعطي داللة واضحة على أن االحتباس احلراري إن 

يف خمتلف دول العامل ومنها اجلزائر.   وارتفاع درجات احلرارة، سوف يؤثر سلبا على معدالت التساقط املطري
كما أن حاالت اجلفاف والتصحر سوف تكون أكثر استفحاال. ومبا أن خمتلف النظم الزراعية يف اجلزائر تتسم 
بكوهنا مطرية بعلية، فانه البد من االعتماد على اسرتاتيجيات التكيف مع املناخ من اجل احلفاظ على استدامة 

يق ذلك البد من االعتماد على االدارة اجليدة لشأراضي واملياه مبختلف التقنيات املتاحة االنتاج الغذائي. ولتحق
واليت مت ذكرها يف الفصل، وتشمل التجارب الدولية الناجحة يف ادارة املياه واالراضي بطريقة مستدامة احسن 

 مثال ميكن أن حيتذى به يف الزراعة اجلزائرية.
قنية أو كوسيلة من وسائل حتقيق االنتاج الغذائي بصفة مستدامة وناجحة وميثل هنج الزراعة العضوية، كت

حتديا له امهية بالغة، خاصة وأنه ال يضر باجلوانب البيئية أو الصحية للمجتمع، ويف نفس الوقت حيافظ على 
ساحات حقوق االجيال الالحقة من االستنزاف، وتعترب كندا رائدة يف جمال زراعة احلبوب والبذور العضوية مب

جد معتربة، كما أن تقنيات مكافحة احلشائش الضارة وزيادة خصوبة الرتبة ب الطرق العضوية اثبتت جناعتها 
االقتصادية واالنتاجية مقارنة بالطرق التقليدية مما جيعلها قادرة على فرض نفسها كبديل للتقنيات الزراعية 

 التقليدية .
ذ يف التوسع يف خمتلف دول العامل على غرار كندا، الواليات وقد الحظنا أن املنتوج الغذائي العضوي اخ

املتحدة، اروبا، وذلك بفعل ازدياد الطلب عليه الناجم عن ارتفاع وعي السكان بفوائد الغذاء العضوي اخلايل 
اصطناعية،  كيمائيةمن االمسدة واملبيدات، والصحي، ومبا أن ممارسات الزراعة العضوية ال حتتاج اىل مدخالت  

فإن تكاليفها اقل بكثري من الزراعة التقليدية، وهذا يعطي حافزا كبريا لتخصص املزارعني يف اجلزائر يف هذه 
الزراعة كون اجلزائر حتتوي على ميزة تنافسية كبرية من حيث املوارد االرضية واملياه اجلوفية واملناخ املتنوع، وميكن 

 فرت االرادة السياسية الداعمة هلذا التوجه.ان تعترب قطب زراعي رائد يف هذا اجملال اذا تو 
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 تمهيد
من أجل دراسة واقع األمن الغذائي اجلزائري، البد من التحقق من جمموعة من املؤشرات والتفاصيل اليت 
تسبق عملية انتاج الغذاء، ونقصد هنا خمتلف املقومات واالمكانات اليت حتوزها اجلزائر من موارد زراعية، سواء  

جل اخذ نظرة دقيقة عن املزايا النسبية والتنافسية كانت أرضية، حيوانية، بشرية، صناعية ومالية. وذلك من أ
 اليت حتوزها اجلزائر يف شعب خمتلفة من االنتاج الغذائي. 

وتعترب دراسة االنتاج اجلزائري من الغذاء ذات امهية بالغة يف سبيل التحقق من مرونة العرض االنتاجية 
ملتزايد، وهنا نقصد التأكد من تطور مساحة ودرجة استجابتها للطلب احمللي املدفوع ب النمو الدميغرايف ا

وانتاج وانتاجية حماصيل احلبوب، والبقوليات، الدرنات واجلذور، البذور الزيتية، باعتبارها تشكل اغلبية السلة 
 االساسية من الغذاء يف حياة الفرد اجلزائري اليومية.

ومؤشرات منظمة األغذية والزراعة لألمم واخلطوة االخرية تتمثل يف قياس ابعاد األمن الغذائي حسب معايري 
املتحدة، وخنص بالذكر هنا التأكد من حالة توافر األغذية على املستوى الكلي، قياس امكانات احلصول على 
الغذاء للفرد اجلزائري، التأكد من استدامة واستقرار امدادات الغذاء، واخريا قياس درجة استخدام الغذاء 

 د اجلزائري. وسوف نتأكد من كل ما سبق عن طريق التطرق اىل احملاور التالية:واالنتفاع به من قبل الفر 
 : املوارد الزراعية يف اجلزائر.المبحث األول -
 : االنتاج اجلزائري من الغذاء.المبحث الثاني -
 مشكلة العجز الغذائي وقياس أبعادها يف اجلزائر: المبحث الثالث -
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 .عية في الجزائر: الموارد الزراالمبحث األول
املورد هو مصدر لثروة طبيعية، أو صناعية، يتم االنتفاع منه، أو يكون للمجتمع االمكانيات املعرفية 
والتكنلوجية، واالقتصادية، الستخدامه مستقبال، وعلى غرار ذلك ميكن التمييز بني املوارد الزراعية الطبيعية 

 واملوارد الزراعية التكنلوجية.
ية، تتمثل يف املوارد االرضية، واملوارد املائية، واملوارد احليوانية، واملوارد البشرية. أما املوارد املوارد الطبيع

التكنلوجية، فتشمل التقنيات الزراعية، واملخصبات الصناعية، واألدوية واملبيدات الزراعية كما تشمل البنية 
 التحتية.

 .المطلب األول: الموارد الزراعية الطبيعية
من املوارد األرضية، ونقصد هنا  ب االراضي الصاحلة للزراعة و القابلة لالستصالح الزراعي، وتتكون 

 إضافة اىل املوارد املائية.
 .الفرع األول: الموارد األرضية

حتتل مقدمة املوارد الزراعية الطبيعية، األراضي الزراعية، فهي أهم مورد، ومن خالله تتفاعل مجيع عوامل 
، من خالل العمليات االنتاجية لتعطي يف األخري ناجتا زراعيا. ويكون هذا الناتج كبريا أو أقل االنتاج الزراعي

من ذلك، بقدر احرتام العالقات الفنية، والتوازنية بني عوامل االنتاج املختلفة، املشاركات يف العمليات 
 ة واملناخية.االنتاجية وفق املعايري االقتصادية، وذلك يف ظل عدم تغري الشروط الطبيعي

وفيما يتعلق باألثر االقتصادي الناجم عن استخدام األراضي الزراعية يف اجلزائر ، نعرض توزيعها يف الدول 
 التايل:

و  5112(  :  المساحة الجغرافية والمزروعة ونصيب الفرد من المساحة الجغرافية والمزروعة خالل عامي 1-3جدول رقم )
5112.  

 ر() املساحة ب االلف هكتا
 البيان       
 السنة

المساحة الجغرافية 
 )الف هكتار(

المساحة المزروعة 
 )الف هكتار(

نصيب الفرد من المساحة 
 الجغرافية )هكتار(

نصيب الفرد من المساحة 
 المزروعة )هكتار(

5102 51.071.01 .1...11 2..5 1.50 
5105 51.071.01 .1.1.27 2..1 1.50 

 .5112. سنة 4، الفصل األول، ص 33تنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد املصدر: املنظمة العربية لل
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 كما يتوزع استخدام األراضي يف اجلزائر كما يلي:
 .(: استخدام األراضي في الجزائر ) الف هكتار(5-3جدول رقم )
 5112 5112 السنة         البيان

 221 211 يمة المطريةمساحة المحاصيل المستد
 1.1 1.5 مساحة المحاصيل المستديمة المروية
 .151 5..1551 مساحة المحاصيل الموسمية المطرية
 720 711.51 مساحة المحاصيل الموسمية المروية

 1115.11 11.1.55 1المساحة المتروكة 
 ...11.1 1551.10 مساحة الغابات
 15.01.52 20..15.5 مساحة المراعي

 1.1.21. 11...1. 2الي المساحة الزراعية المستغلة اجم
 .5115.1 ....0.1 3المساحة الزراعية الصالحة غير المستغلة 

 01211.55 5..01155 4جملة المساحة الصالحة للزراعة
 .5112. سنة 2األول، ص ، الفصل 33املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد 

 5105، 5102وتبني معطيات اجلداول أن جمموع األراضي املستثمرة زراعيا يف اجلزائر قد بلغت يف عامي 
سنة  11...1.الف هكتار على التوايل، زرع منها فعليا حنو  01211.55و  5..01155حوايل 
 ....0.1لزراعة حوايل ، وقد ترك من األرض القابلة ل5105الف هكتار سنة  1.1.27.و  5102

تركت غري مستغلة رغم اهنا صاحلة  5105الف هكتار سنة  .5115.1، و 5102الف هكتار سنة 
الف هكتار ويف  11.1.55ب  5102للزراعة، أما األراضي املرتوكة للراحة وجتديد اخلصوبة فقدرت سنة 

 .1115.11قدرت ب  5105سنة 
قدرت ب  5105و يف سنة  5102الف هكتار سنة  20..15.5وقدرت مساحة املراعي الطبيعية ب 

 الف هكتار واليت تستثمر يف تربية األغنام وغريها من املواشي. 15.01.52
الالفت يف املعطيات السابقة، استمرار االعتماد على الطبيعة يف جتديد خصوبة الرتبة، رغم التطور الكبري 

ايضا الستمرار وجود مساحات مهمة من االراضي  احلاصل يف صناعة املخصبات الصناعية، وال يوجد تفسري
القابلة للزراعة خارج نطاق الزراعة الفعلية، ويزداد الوضع غرابة، اذا اخذنا باحلسبان حجم الضغط الكبري الذي 

                                                             
 ة التي ال يتم استغاللها في أحد أو بعض المواسم لعدم كفاية مياه الري أو الستعادة قدرتها االنتاجيةتشمل المساحات من االراضي الزراعي  1
 تشمل األراضي المطرية والمتروكة.  2
 األرض القابلة لإلنتاج الزراعي ولكنها غير مستغلة لنقص في البنية األساسية  3
 ة كأراضي قابلة للزراعة سوآءا كانت مستغلة أو غير مستغلة  زراعيا في الوقت الراهن.الرقعة الصالحة للزراعة هي مساحات االراضي المصنف  4
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تتعرض له املوارد االرضية، من جراء تزايد السكان . وتبني املعطيات أن رصيد الفرد الواحد من االرض املزروعة 
 هكتار فقط للفرد الواحد. 1.50،  5105ليصل سنة تراجع 

إن الضغط الكبري ، الذي تتعرض له املوارد الزراعية االرضية، من جراء النمو السكاين، وتزايد احلاجة اىل 
الغذاء، واىل املواد اخلام الزراعية، الضرورية للصناعة التحويلية، ال يرتك خيارا اخر، غري اللجوء اىل التكثيف 

ي، الذي حيتاج اىل مزيد من رؤوس االموال لتأمني عوامل االنتاج الضرورية من أمسدة ومبيدات وتقنيات، الزراع
وقوة عمل مؤهلة وخبرية، اىل جانب ذلك، فهو حباجة اىل املياه. فبدون توفر كميات كافية من املياه ذات 

 النوعية اجليدة، ال ميكن احلديث عن التكثيف الزراعي.
اجلدول السابق تفيد عكس ذلك، فال تزال الزراعة اجلزائرية يف غالبيتها العظمى تعتمد غري أن معطيات 

على مياه األمطار. وهذه األخري شديدة التقلب من سنة اىل اخرى، وحىت األراضي املروية ال جيري استغالهلا 
 بصفة مثلى.

بينما بلغت مساحة  الف هكتار، 221، 5105حيث بلغت مساحة احملاصيل املستدمية املطرية سنة 
 .151الف هكتار، وقدرت مساحة احملاصيل املومسية املطرية  1.1احملاصيل املستدمية املروية يف نفس السنة 

 الف هكتار فقط. 720الف هكتار، بينما بلغت مساحة احملاصيل املومسية املروية 
ار، وقد يسبب سوء الف هكت 01211.55حوايل  5105وقدرت مساحة االراضي القابلة للزراعة سنة 

استخدام املياه يف الري اىل متلح الرتبة. وميكن للجزائر مضاعفة املساحة املروية، يف حال توافر االمكانيات 
 املادية لذلك، خصوصا ما يتعلق منها ببناء شبكات وقنوات الري اليت تعتمد على السدود.

 لمطلب الثاني: الموارد الحيوانية.ا
ن املوارد الزراعية املهمة يف اجلزائر، وذلك لكوهنا تقوم بتحويل العديد من املنتجات عد الثروة احليوانية مت

الزراعية النباتية، اليت ال ميكن استهالكها من قبل البشر، اىل منتجات حيوانية ذات امهية لغذاء االنسان. كما 
 ة اليت ال ميكن زراعتها.أهنا تسمح باستثمار املساحات الرعوية الطبيعية الشاسعة يف السهوب اجلزائري

 ومتتلك اجلزائر ثروة حيوانية متنوعة، تشمل بصورة رئيسية األبقار واألغنام، املاعز والدواجن.
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 .الفرع األول: األبقار
 .5105-.511ويبني اجلدول التايل تطور انتاج اجلزائر من االبقار وحلم البقر خالل الفرتة 

 .5112-5112قار ولحم البقر خالل الفترة (: تطور انتاج األب3-3جدول رقم )
 جملة عدد األبقار )ألف رأس( انتاج لحم البقر )ألف طن( البيان                         السنة

 0511 017.710 5113-5112متوسط الفترة 
5114 017.011 5121 
5112 022 5021 
5112 051.111 51.0 

. سنة 142، البيان 4، الفصل 33ية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراع
5112. 

 0511111( حوايل 5101-.511تطور عدد األبقار بوترية متسارعة، فبعدما كان يف متوسط الفرتة )
ختطت  رأس بقر، ورغم أن عتبة رؤوس األبقار يف اجلزائر قد 51.0111حوايل  5105بقرة، أصبح سنة 

مليونني رأس، اال أن اجلزائر تعاين من عجز هائل يف احلليب ويف شعبة حلوم األبقار، وذلك يظهر جليا يف 
دج  0111فاتورة واردات احلليب. إضافة اىل ارتفاع اسعار اللحوم احلمراء يف السوق احمللي، حيث بلغت 

 ، وذلك يرجع اىل قلة العرض ..510للكيلوغرام الواحد سنة 
مكانيات لزيادة عدد االبقار، اىل الضعف، خصوصا ابقار احلليب، وعجول التسمني. غري أن ذلك مثة ا

يتطلب استثمارات إضافية لتطوير القاعدة العلفية، وحتسني ظروف الرتبية. ففي الظروف الراهنة، ينبغي الرتكيز 
السالالت احمللية، ضعيفة  على حتسني شروط الرتبية، وتقدمي اخلدمات االنتاجية بصورة جيدة، واستبدال

االنتاجية بالسالالت االجنبية عالية االنتاجية، أو يف احلد االدىن، االعتماد على السالالت احمللية املتكيفة مع 
 الظروف البيئية، باإلضافة اىل انتاجيتها العالية.

 017، حوايل 5101-.511وقد بلغ انتاج اللحوم احلمراء )من االبقار( يف اجلزائر يف متوسط الفرتة 
الف طن، مث  017حوايل  5101الف طن، وقد سجل ارتفاعا ملحوظا بوترية متزايدة، حيث بلغ سنة 

 .5105الف طن سنة  051، و 5102الف طن سنة  022
 .الفرع الثاني: األغنام

ة، اذ أن قطيع االغنام له امهية خاصة يف اجلزائر، من زاوية استثمار املراعي الشاسعة يف السهوب اجلزائري
االغنام، على عكس األبقار، ترىب على الرعي. يف اجلزائر، قطيع مهم من االغنام يتغري عدد رؤوسه، حبسب 

 جودة املوسم الرعوي يف السهوب، وهذا بدوره يتوقف على جودة موسم اهلطول املطري.
 



 الفصل الثالث:            تحليل واقع األمن الغذائي الجزائري، وقياس ابعاده ومحددات استدامته

 

165 
 

 .5105-.511ويبني اجلدول التايل تطور انتاج اجلزائر من االغنام وحلم الغنم خالل الفرتة 
 .5112-5112(: تطور انتاج االغنام ولحم الغنم خالل الفترة 4-3جدول رقم )

 انتاج لحوم األغنام )الف طن( عدد المذبوحات) الف رأس( عدد االغنام )الف رأس( البيان                             السنة      
 010.05 .715 51.52 5113-5112متوسط الفترة 

5114 57.1. 051.7 111.05 
5112 5.005 071.. 121.1. 
5112 5.015 071.5 127.52 

، البيان 4، الفصل 32، 32، 33املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللدات 
 .5112، 5113، 5112سنة  ،144، 121، 132

غنام يف اجلزائر يتأثر جبودة املراعي يف السهوب اليت تتحكم فيها تبني معطيات اجلدول اعاله أن قطيع األ
معدالت هطول األمطار، إضافة اىل درجة توفر االعالف والرعاية البيطرية، حيث بلغ عدد رؤوس األغنام يف 

، وقد بلغ 57.1.111اىل  5101، مث ارتفع سنة 51.52111، حوايل 5101-.511متوسط الفرتة 
بلغ عدد رؤوس األغنام يف اجلزائر حوايل  5105رأس، مث سنة 5.005111حوايل  5102سنة 

 . ونالحظ أن عدد األغنام يف زيادة مستمرة بسبب سياسة الدعم اليت حفزت املربني.5.015111
مثة امكانية لزيادة قطيع الغنم اىل النحو الذي ميكن من تدارك العجز الواقع يف شعبة اللحوم احلمراء، حني 

رعي يف السهوب والبوادي، وعند اختاذ اجراءات حامسة، على غرار ادخال نباتات رعوية تثبت يتم تنظيم ال
 مالءمتها لشروط البوادي اجلزائرية.

كما أنه من األمهية مبكان، اللجوء اىل الرتبية، على مستوى احلضائر يف الشتاء ) ملدة ثالث اشهر( مع 
والتلقيح، مما يكون له أثر اجيايب على معدل االجناب عند األغنام، تأمني األعالف املركزة هلا والرعاية البيطرية 

 وعلى انتاجية الشاة الواحدة من اللحم.
وقد تزايد عدد مذبوحات األغنام بوترية متصاعدة تزامنا مع زيادة رؤوس االغنام املنتجة، حيث مت ذبح 

الف طن من اللحوم،  010.05مما مسح بتوفري  5101-.511رأس يف متوسط الفرتة املمتدة 715.111
الف طن من اللحم، أما يف سنة  111.05رأس مما مسح بتوفري 051.7111، فقد مت ذبح 5101أما سنة 
 الف طن من اللحم. 127.52رأس من الغنم مما مسح بتوفري  071.5111، فقد مت ذبح 5105
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 .الفرع الثالث: الماعز
ترب من املاعز واجلدول التايل يوضح تطور عدد رؤوس املاعز اىل جانب األغنام، حتوز اجلزائر على قطيع مع

 يف اجلزائر:
 .5112-5112(: تطور عدد رؤوس الماعز في الجزائر خالل الفترة 2-3جدول رقم )

 عدد الماعز )الف رأس( البيان                             السنة
 1111 5113-5112متوسط الفترة 

5114 2011 
5112 2101 
5112 1.12 

، البيان 4، الفصل 32، 32، 33املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللدات 
 .5112، 5113، 5112. سنة 121، 132

ة تبني معطيات اجلدول أن عدد قطيع املاعز يف اجلزائر قد ازداد بوترية متباطئة، حيث بلغ يف متوسط الفرت 
رأس، وقد عرف استقرار  2011111اىل  5101رأس، لريتفع سنة  1111111، حوايل 5101-.511

رأس،  1.12111حيث بلغ  5105، ليسجل اخنفاضا سنة 2101111حيث بلغ  5102نسيب يف سنة 
يقة وهذا يشري اىل أن انتاج املاعز ال يزال دون املستوى املطلوب. وتوجد امكانيات كبرية لتحسينه، وتلعب طر 

الرتبية دورا حامسا يف انتاجية املاعز ) سوآءا من جانب العدد أو الكتلة اللحمية، أو انتاج احلليب(. وفيما 
يتعلق برتبية املاعز واألغنام ، البد من تكثيف اجلهود العلمية، لتطوير السالالت احمللية، نظرا لتأقلمها مع 

 البيئة.
 .الفرع الرابع: الدواجن

اجلزائر، من القطاعات املهمة جدا نظرا ألمهية املنتجات، اليت يوفرها لسلة الغذاء يف قطاع الدواجن يف 
 اجلزائر، سوآءا من البيض أو اللحوم البيضاء، ولكونه حيوز على امكانية حتقيق الفائض للتصدير.

 .5112-5112(: تطول انتاج لحم الدجاج خالل الفترة 2-3جدول رقم )
 انتاج البيض ) الف طن( انتاج لحم الدجاج )الف طن( البيان                             السنة

 .2..50 552.10 5115-5112متوسط الفترة 
5113 10..11 5...12 
5114 151.0. 111.11 
5112 205.51 112 

السنة  ،141-22، ص ص 32املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللدات ، 
5113. 
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تبني معطيات اجلدول، أن قطاع الدجاج يف اجلزائر حيظى باهتمام متزايد، وهو يستجيب للرتبية، يف مزارع  
كبرية تستخدم التقنيات احلديثة، ويف الوقت الراهن، نالحظ تزايد انشاء معامل البيض وحلم الدجاج. ويعترب 

الدجاج، لذلك جيري االهتمام هبذا القطاع مما دفعه اىل النمو مثلما يظهر الطلب احمللي كبريا على البيض وحلم 
الف طن من البيض سنة  112الف طن من حلم الدجاج و  205يف اجلدول اعاله. حيث مت انتاج حوايل 

5102. 
 .المطلب الثالث: الموارد البشرية في الزراعة الجزائرية

ة الوطنية، وهي متثل العنصر احلي الوحيد اهلادف يف جمال االنتاج، املوارد البشرية العنصر األهم يف الثرو  تعد
الذي يفاعل بني عناصر االنتاج األخرى، بأبعادها الكمية، والنوعية املناسبة، وذلك لتحقيق اعلى انتاج ممكن 
باقل تكلفة. وعلى عكس القطاعات االقتصادية االخرى، ) خاصة الصناعة(، حيث تعد أدوات العمل، 

تساعد على االنتاج، أما يف الزراعة، فإن قوة العمل، ومجيع عناصر االنتاج االخرى،  دات لقوة العمل، تساعدهاامتدا
النباتات على القيام بوظيفتها التحويلية، خلصوبة الرتبة، اضافة اىل الطاقة الشمسية، اىل منتجات زراعية، ومن 

 منتجات حيوانية هنائية قابلة لالستهالك البشري. مث تقوم احليوانات بتحويل املنتجات الرعوية منها اىل
ففي الصناعة، تزداد كفاءة العملية االنتاجية بقدر ما تكون عوامل االنتاج، وخاصة أدوات العمل متطورة، 
أما يف الزراعة، فإن كفاءة العملية االنتاجية، تتوقف يف الدرجة األوىل على العناصر احلية فيها، يعود السبب يف 

 كون موارد العمل يف الصناعة عناصر ميتة جامدة، أما يف الزراعة فهي عناصر حية، حتتاج اىل ذلك اىل
متطلبات معينة ) طبيعية، مادية، فنية(، لكي تنمو، وتتكاثر، وتنتج. وبقدر ما تكون هذه املتطلبات مناسبة، 

 يكون االنتاج وفري وبتكلفة أقل.
 ائر نالحظ اجلدول التايل:لتكوين صورة عن املوارد البشرية يف اجلز 

 .(: تطور الموارد البشرية في الجزائر ) الف نسمة(3-3جدول رقم )
 5112 5112 5114 البيان                                  السنة                             

 40836 39963 001.51. عدد السكان االجمالي
 10413 10357.80 7.5. عدد سكان الريف

 12117 11931 00121 قوى العاملة الكليةال
 2545 4959.80 5221.51 القوى العاملة الزراعية

 %25.49 %25.91 %52 نسبة سكان الريف من العدد االجمالي
 %50.111 %10.27 %55.55 نسبة القوى العاملة الزراعية من اجمالي العمالة

، 2، البيان 1، الفصل 32، 32، 33سنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللدات املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب ال
 .5113، 5112، سنة 3
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 5102تبني معطيات اجلدول أن عدد سكان الريف يف اجلزائر ميثل ربع امجايل السكان، حيث بلغ سنة 
زراعة ال تزال تشغل عدد  باملائة. وجتدر االشارة اىل ان ال .52.1بلغ  5105باملائة، ويف سنة  0..52نسبة 

باملائة من امجايل اليد  55.55نسبة  5101كبري من جممل عدد العاملني يف اجلزائر، وقد بلغت يف عام 
 5105باملائة، مث تعود اىل االخنفاض سنة  10.27اىل  5102العاملة العاملة تشتغل يف الزراعة، لرتتفع سنة 

 باملائة. 50لتبلغ 
ات، اليت طرأت على قوة العمل الزراعي، تكشف عن موقع الزراعة، بني إن التحليل الكمي للتغري 

القطاعات اإلقتصادية، بالنسبة إلعالة الناس والعاملني، لكنه ال يعطي صورة دقيقة عن مدى كفاءة االنتفاع 
ت هبا. ومن املعروف أن القطاع الزراعي النبايت ال يتطلب عمال مستمرا، اذ يفصل بني خدمة تقدم للنباتا

واخرى، فاصل زمين قد يطول او قد يقصر، حبسب نوع احملصول ونوع اخلدمة. ونظرا للطبيعة األسرية، لتنظيم 
الزراعة اجلزائرية، واليت تشكل نسبة عالية من جممل احليازات يف اجلزائر، وهي حيازات صغرية وجمزأة اىل قطع 

ال تستطيع تأمني التشغيل الكامل للفالح  عديدة ، وتتميز ب اجلمود وضعف اإلمكانيات يف الغالب، هلذا
وألفراد اسرته على مدار العام. وإستنادا إىل بعض الدراسات، فإن معامل االنتفاع بوقت العمل املتاح يف الزراعة 

املائة من وقت العمل املتاح يف الزراعة ال يعمل خالله ب 72باملائة، هذا يعين أن حوايل  52ال يزيد عن 
 الفالح.

بة يف مصر مثال، من اجل االستفادة من خرجيي اجلامعات، وخصوصا املهندسني الزراعيني، تستحق مثة جتر 
الدراسة، خصوصا وأن اجلزائر متتلك ماليني اهلكتارات من االراضي الزراعية غري املستثمرة على حنو فعال، 

حهم قرضا زراعيا دون فبموجب هذه التجربة، توزع احلكومة على اخلرجيني مساحة معينة من األرض، ومتن
فوائد، للبدء مبشروع زراعي، وتتكفل الدولة بتوصيل مياه الري اىل املشروع، اظافة اىل انشاء البنية التحتية يف 
التجمعات السكنية للخرجيني، وعندما ينجح املشروع، متلكهم الدولة األرض. هبذا الشكل مت استصالح 

 ديدة ومت انشاء جتمعات سكنية ريفية كبرية ومنظمة.عشرات االالف من اهلكتارات يف االراضي اجل
هذا وميكن زيادة قيمة معامل االنتفاع بوقت العمل، حينما يتم تطوير العالقات التكاملية بني فروع الزراعة، 
يف اطار مزارع كبرية وحديثة، خصوصا بني القطاع النبايت، وفرع االنتاج احليواين، وقطاع الصناعات الغذائية 

ية، اضف اىل ذلك، ينبغي تنشيط االقتصاد املنزيل، الذي امهل كثريا )انتاج ما تستهلكه العائلة الفالحية واحلرف
 على االقل(، بسبب الطبيعة الفالحية للزراعة، كما جيب حماربة األمية يف اواسط الفالحني.

 .في الزراعة الجزائرية والمالية المطلب الرابع: الموارد الصناعية
وارد الصناعية يف اجلزائر، متثل التقنيات الزراعية املختلفة، من جرارات زراعية وملحقااها، مقدمة امليف 

 وحاصدات، باإلضافة اىل املوارد املالية والبنية التحتية، اهم العوامل اليت تؤثر على كمية ونوعية املنتوج الزراعي.
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 .الفرع األول: واقع التقنية الزراعية في الجزائر
 عن واقع التقنيات الزراعية يف اجلزائر نالحظ معطيات اجلدول التايل. لتكوين صورة

-5112(  : تطور عدد الجرارات الزراعية، الحاصدات والدارسات الزراعية في الجزائر خالل الفترة 2-3جدول رقم )
 .) الوحدة : بالوحدة الواحدة( 5112
 5112 5112 5114 5113-5112متوسط الفترة  السنة                          البيان 

 001550 01.220 ..0127 011701 الجرارات الزراعية
 11.. 7.2. 701. 77.. الحاصدات والدارسات الزراعية

، البيان 2، الفصل 32، 32، 33املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللدات 
 .5112، 5113، 5112نة س ،22، 124، 123

تبني معطيات اجلدول، أن الزراعة اجلزائرية، مؤمنة بعدد البأس به من اجلرارات الزراعية، واستنادا اىل مؤشر 
عدد اهلكتارات من االراضي املزروعة لكل جرار، حتتل اجلزائر موقعا مقبوال بني الدول العربية مبعدل جرار واحد 

 ..510هكتار وفق احصائيات  77لكل 
كما جتدر االشارة اىل انه يوجد ايضا اعداد مهمة من احلاصدات، لكن رغم ذلك، هناك عقبات كبرية، 
حتول دون ادخال التكنلوجيا الزراعية املتطورة على نطاق واسع، مذكر منها الطبيعة الفالحية للزراعة اجلزائرية، 

ف، ال ميكن استيعاهبا يف القطاعات االخرى وصغر احليازات الزراعية، وكذلك توفر فائض من العمالة يف الري
 يف الوقت احلايل.

 .استخدامات المخصبات الصناعيةالفرع الثاني: 
من جهة اخرى، تستخدم الزراعة اجلزائرية، كميات جيدة من األمسدة، لكنها تبقى متخلفة كثريا يف هذا 

قورن ب املعايري الضرورية، أو مبا هو اجملال، فوعاء كمية السماد، لوحدة املساحة، ال يزال منخفض اذا ما 
مستخدم يف الدول النامية اليت اهتم ب االنتاجية الزراعية، وتبني احلسابات، أن نصيب اهلكتار الواحد من 

 بلغ حنو: 5105جمموع االمسدة املستخدمة يف الزراعة اجلزائرية يف عام 
 كغ مساد ازويت للهكتار،  ..01 -
 ،كغ مساد فوسفايت للهكتار  1.15 -
 .5كغ مساد بوطاسي للهكتار  11..5 -

 
 
 

                                                             
 من اعداد الباحث استنادا للمعطيات المدونة في الجدول   5
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 :ولتكوين صورة عن واقع انتاج واستخدام األمسدة يف الزراعة اجلزائرية نالحظ اجلدول التايل
 .(: استهالك األسمدة في الزراعة الجزائرية ) الوحدة ألف طن(2-3جدول رقم )

 2016 2015 2014 السنة                           البيان    
 126.72 139.19 121.37 الك األسمدة االزوتيةاسته

 29.45 28.5 41.05 استهالك االسمدة الفوسفاتية
 238.2 220.12 193.48 استهالك االسمدة البوطاسية

 - NPK 199.893 178.451انتاج األسمدة الثالثية المركبة 
 ، البيان2، الفصل 32، 32، 33لزراعية العربية، اجمللدات املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات ا

 .5112، 5113، 5112. سنة 132، 134، 135،133، 131
وتدل معطيات اجلدول على مدى ارتفاع حاجة الزراعة اجلزائرية للمخصبات الصناعية، ومع أن اجلزائر 

 برية منها .متتلك كل املقومات الالزمة لتطوير صناعة األمسدة، فهي تستورد نسبا ك
 .الفرع الثالث: الموارد المالية المتاحة للزراعة في الجزائر

حتتاج الزراعة اىل رؤوس اموال كبرية نسبيا، سواءا لتسيري النشاطات االنتاجية اجلارية، أو النشاء املشاريع 
 الزراعية اجلديدة.

اع الزراعي، بفوائد منخفضة توجد يف اجلزائر مؤسسة ائتمانية حكومية، متخصصة يف تقدمي القروض للقط
واحيانا منعدمة، هبدف تشجيع ودعم القطاع الزراعي، ومن جهة اخرى نالحظ أن القطاع املصريف اخلاص يف 

 اجلزائر، يتحفظ على متويل الزراعة بسبب املخاطر العالية اليت تتضمنها.
 يبني اجلدول التايل واقع التمويل الزراعي يف اجلزائر.

 قيمة االقراض الزراعي ) الوحدة: مليون دوالر امريكي(.  (:11-3جدول رقم )
 5112 5112 5114 5113-5112متوسط الفترة  البيان                    السنة

 .7..50 5..121 .1..21 21..55 قيمة االقراض الزراعي
، البيان 2، الفصل 32، 32، 33ة، اجمللدات املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربي

 .5112، 5113، 5112. سنة 123، 122، 122، 124
تبني معطيات اجلدول، أن امجايل املبالغ املقرضة للقطاع الزراعي قد تراجعت خالل فرتة الدراسة، اىل اكثر 

، فبعدما بلغ BADR باملائة، وكانت اغلبها قروض قصرية األجل، ونقدية يف الغالب، ومصدرها بنك 21من 
مليون دوالر امريكي، اخنفض سنة  21..55حوايل  5101-.511جمملها يف متوسط الفرتة املمتدة من 

مليون دوالر، مث واصلت نسبة املخصصات االقراضية للقطاع الزراعي يف االخنفاض اىل  .1..21اىل 5101
زيد الوضع سوءا، أن جممل مليون دوالر فقط. ومما ي .7..50ألدىن مستوى  5105أن وصلت سنة 
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، هي قروض تشغيلية، يف حني تعترب نسبة القروض التنموية الفعلية قليلة BADRالقروض اليت مينحها بنك 
 جدا، ويف هذه الوضعية ال ميكن تطوير الزراعة وتنميتها بصورة فعلية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثالث:            تحليل واقع األمن الغذائي الجزائري، وقياس ابعاده ومحددات استدامته

 

172 
 

 .االنتاج الجزائري من الغذاءتطور المبحث الثاني: 
القطاع الزراعي جبملة من العوامل ذات الطبيعة املختلفة، مما جيعل انتاجه من الغذاء تابع هلذه العوامل.  أثريت

فهو يتأثر بنوع النباتات واحليوانات، وبعمليات اخلدمة املقدمة هلا، من ناحية اجنازها، يف مواعيدها، وبأبعادها 
تها، وبالظروف املناخية والطبيعية. ومع أن كال من هذه الكمية، والنوعية، ويتأثر ايضا بنوع الرتبة وخصوب

العوامل يؤثر مبفرده، لكنه مع ذلك، فهو يؤثر بصورة خمتلفة بالعالقة السببية مع تأثري بقية العوامل. وبالنتيجة 
 فإن كمية االنتاج، ونوعيته تتأثر هبذه العوامل جمتمعة.

 .يل الحبوبالمطلب األول: تطور مساحة وإنتاج وانتاجية محاص
تغريت كثريا مساحة حماصيل احلبوب، وانتاجيتها وانتاجها يف السنوات اليت مشلتها الدراسة، وغلب على  لقد

تطورها طابع التذبذب، وليس االستقرار واالستدامة. وقد حصل هذا التغري حتت ضغط عامل تزايد السكان، 
بوب، لكنها تغريت ايضا حتت تأثري بصورة رئيسية، ومن مت حتت ضغط منو الطلب، على منتجات احل

 االنتاجية.
 .مساحة القمح، وانتاجه، وانتاجيته تطور الفرع األول:

القمح، من أهم املنتجات الغذائية يف اجلزائر، وهلذا فهو يصنف عادة ضمن قائمة احملاصيل  يعد
ذا يعين أنه البد من أن يصنع االسرتاتيجية. ويصري صاحلا للغذاء بعد حتويله اىل خبز أو اىل عجائن خمتلفة. ه

اوال، ليصري بعد ذلك جاهزا كمادة غذائية. ولتكوين صورة عن تطور مساحة القمح، وانتاجيته وانتاجه ميكن 
 مالحظة اجلدول التايل.

 .(:  تطور انتاج وانتاجية ومساحة محصول القمح11-3جدول رقم )
 االنتاج )الف طن( االنتاجية )كلغ/هكتار( )الف هكتار(املساحة  البيان                              السنة

 11..111 5....05 17...07 5101-.511متوسط الفرتة 
5101 0520.10 0172.10 5115.51 
5102 0.01.75 0151... 5525.71 
5105 01.0.2. 0772.11 0.17.55 

. سنة 23، البيان 3الفصل  33الزراعية العربية، اجمللد املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات 
5112. 

تبني معطيات اجلدول أن املساحة املزروعة بالقمح، يف سنوات العينة تتغري من سنة اىل اخرى، حيث بلغت 
اىل  5101هكتار، لترتاجع سنة  171..07حوايل  5101اىل  .511يف متوسط الفرتة املمتدة من 

هكتار لتنخفض اىل ادىن مستوى  0.01751فقد ارتفعت اىل  5102 سنة هكتار، أما يف 0520101
 هكتار فقط. 01.02.1، حيث بلغت 5105سنة 
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، .511أما االنتاج، فإن حجمه كان يسري بالتوازي مع املساحة املزروعة، حيث بلغ يف متوسط الفرتة 
جل ارتفاعا الف طن، مث س 5115.5اىل  5101الف طن، لينخفض سنة  11..111حايل  5101

فقد سجل االنتاج ادىن مستوياته حيث بلغ  5105الف طن، اما يف  5525.71ليبلغ  5102طفيفا سنة 
 الف طن. 0.17.55

قنطار يف  01.72حوايل  5101وتعترب انتاجية القمح يف اجلزائر منخفضة جدا، حيث بلغت سنة 
، ولكن رغم ذلك تبقى منخفضة اذا قنطار يف اهلكتار 07.72اىل  5105اهلكتار فقط، وقد ارتفعت سنة 

ما قورنت باملعايري العاملية. ومن املعلوم أن حتسن غلة احملاصيل ) اغلبها بعلية( تعود بالدرجة االوىل اىل جودة 
نظرا الن معدل  5105املواسم املطرية، وهلذا فهي تتعرض اىل تقلبات حادة بالعالقة معها. وعما حصل سنة 

 وهذا ما انعكس على انتاجية اهلكتار الواحد من القمح. اهلطول املطري كان جيدا
 .مساحة الشعير وانتاجه، وانتاجيتهتطور الفرع الثاني: 

الشعري، حمصول علفي لكنه يستخدم ايضا مادة خام يف بعض الصناعات التحويلية، إلنتاج بعض  يعد
ي،  كما يشارك يف صناعة اخلبز املشروبات الكحولية وغري الكحولية، ويستخدم على نطاق ضيق كمنتج غذائ

 وبعض املأكوالت اخلاصة. وتشغل زراعة الشعري يف اجلزائر املرتبة الثانية من حيث االمهية، بعد انتاج القمح.
 .(   : تطور انتاج الشعير، ومساحته وغلته في الجزائر15-3جدول رقم )

 االنتاج ) الف طن( االنتاجية ) كلغ/هكتار( المساحة ) الف هكتار( البيان                           السنة
 02.1.15 0227.10 0102 5113-5112متوسط الفترة 

5114 7.0..1 00.5.12 .1..11 
5112 .15.11 05.1.11 0111.25 
5112 715.11 0115.0. .0...0 

، سنة 24، البيان 3،  الفصل 33اجمللدات  املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية،
5112. 

تبني معطيات اجلدول أن املساحة املزروعة بالشعري، قد اخذت بالرتاجع، فبعدما كانت يف متوسط الفرتة 
 715111حوايل  5105هكتار، اخنفضت باستمرار لتصل سنة  0102111تقدر ب  5101-.511

 02.1.15يقدر ب  5101-.511ان يف متوسط الفرتة هكتار، وهذا أثر ايضا على االنتاج. فبعدما ك
 الف طن. 0...0.حوايل  5105الف طن اخنفض باستمرار ليصل سنة 

وتعرف االنتاجية تذبذبا كبريا، ذلك أن اغلب املساحات املزروعة بعلية تعتمد على معدل اهلطول من 
نطار يف اهلكتار كمتوسط ، ق  02.27، حوايل 5101-.511االمطار، حيث كانت يف الفرتة املمتدة من 

قنطار يف اهلكتار، لتعود بعدها اىل االرتفاع النسيب سنة  5..00لتبلغ  5101مث سجلت اخنفاضا سنة 
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قنطار يف اهلكتار، وهذا كله يفسر تذبذب املواسم املطرية بالدرجة االوىل.  01.15حيث بلغت  5105
ترب من بني اقل االنتاجيات يف الدول النامية معتدلة واجلدير بالذكر، أن االنتاجية اليت سجلها الشعري، تع

 اهلطول املطري.
 .مساحة بعض المحاصيل البقولية، انتاجها، انتاجيتهاتطور المطلب الثاني: 

العدس، احلمص والفول، مقدمة احملاصيل البقولية اليت تزرع يف اجلزائر من ناحية االمهية، اذ تعترب هذه  يشغل
تينات النباتية، حيث يف كثري من احلاالت تكون مصدر احالل للحوم  كبديل بروتيين عند احملاصيل غنية بالربو 

 الفئات الفقرية.
 .الفرع األول: العدس

 صورة عن واقع زراعة العدس وانتاجه يف اجلزائر ميكن النظر اىل معطيات اجلدول التايل: لتكوين
 (.(: العدس ) االنتاج، االنتاجية، المساحة13-3جدول رقم )

 االنتاج ) الف طن( االنتاجية ) كلغ/هكتار( المساحة )الف هكتار( البيان                        السنة
 52.511 12.1. ..57.1 5113-5112متوسط الفترة 

5114 11.5.2 0121.721 1.00. 
5112 52.1.7 .75.751 51..11 
5112 55..50 .1..215 50.275 

، الفصل 17تنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللدات املصدر: املنظمة العربية لل
 ..510. سنة 71، البيان 1

مقارنة بالفرتة املمتدة من  5101تبني معطيات اجلدول أن املساحة املزروعة بالعدس قد ارتفعت يف سنة 
عكس ايضا على الزيادة يف ، وهذا ان6باملائة 0..55، وكانت نسبة الزرادة بقدرة ب 5101-.511

. وقد 5101الف طن سنة  .12.00الف طن، ارتفع اىل  52.511االنتاج، فبعدما كان يقدر ب 
قنطار/هكتار، ارتفعت اىل  12..سجلت االنتاجية يف نفس الفرتة زيادة معتربة، فبعدما كانت تقدر ب 

املزروعة بالعدس لتسجل ، تقلصت املساحة 5105و 5102قنطار/هكتار، لكن مع حلول سنة  01.21
الف هكتار على التوايل، وهذا بدوره انعكس على االنتاج، حيث  50..55الف هكتار و  52.1.7

 .5105الف طن سنة  50.275، و 5102الف طن سنة  11..51سجل اخنفاضا هائال، ليصل اىل 
قنطار/هكتار  .1..قنطار/هكتار،  75..وكانت االنتاجية ايضا ضعيفة يف نفس الفرتة، حيث بلغت 

على التوايل. وجتدر االشارة اىل أن العدس يزرع يف غالب االوقات على البور )  5105و  5102يف سنيت 
 05بعال(، اىل أن بعض املساحات تزرع مروية، والالفت هو أن انتاجية العدس املروي تبلغ حوايل 

                                                             
 من اعداد الباحث استنادا على معطيات الجدول 6
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، وهذا يفسر أن العدس ال يتطلب للكثري قنطار/هكتار، وبالتايل قد ال ختتلف كثريا عن انتاجية العدس البعل
 من املياه، وهلذا ميكن زراعته يف اماكن خمتلفة من القطر اجلزائري.

 .الفرع الثاني: الحمص
بالنسبة حملصول احلمص، فإن بيانات اجلدول التايل تعطي صورة عن تغري املساحات املزروعة به، وعن  أما

 مستوى انتاجه وانتاجيته.
 .: تطور انتاج، ومساحة، وانتاجية الحمص في الجزائر (14-3جدول رقم )

 االنتاج ) الف طن( االنتاجية )كلغ/هكتار( المساحة ) الف هكتار( البيانالسنة                        
 52.511 12.111. 57.1.5 5113-5112 الفترة متوسط

5114 11.5.2 0112.721 12.00. 
5112 52.1.7 .75.751 51..11 
5112 55..50 .1..215 50.275 

سنة  31، البيان 3، الفصل 33 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد
5112. 

، مقارنة بني متوسط 7باملائة .0تبني معطيات اجلدول أن املساحة املزروعة باحلمص قد تراجعت بنحو 
، 8باملائة  02.71، كما تراجع االنتاج ايضا يف نفس الفرتة بنسبة 5105سنة و  5101-.511سنوات 

، 5101قنطار/ هكتار سنة  01.12وترافق ذلك مع تراجع انتاجية احلمص بشكل طفيف، حيث سجلت 
 .5105قنطار / هكتار سنة  .1..، و 5102قنطار/هكتار  سنة  75..و 

قنطار /  05هلذا فإن انتاجية احلمص املروي تصل اىل ويستجيب احلمص، مقارنة مع العدس اكثر للري، 
هكتار تقريبا الضعف من انتاجية احلمص البور ) البعل(، ورغم ذلك، فإن احلمص يزرع بعال يف اغلب 
االوقات، وذلك من جهة لقوة منافسته من قبل احملاصيل االخرى يف االراضي املروية، ولكونه من جهة ثانية 

 ل نسيب.يتحمل نقص املياه بشك
 
 
 
 
 

                                                             
 من اعداد الباحث اعتمادا على معطيات الجدول  7
 معطيات الجدولمن اعداد الباحث اعتمادا على   8
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 ) الجاف(. الفرع الثالث: الفول
 ، فإن معطيات اجلدول التايل تعطي صورة عنه:أما الفول

 .(: تطور انتاج، انتاجية، مساحة محصول الفول12-3جدول رقم )
 االنتاج )الف طن( االنتاجية ) كغ/هكتار( المساحة ) الف هكتار( البيان السنة

 7.7..1 111...01 12.505 5113-5112متوسط الفترة 
5114 17.211 0011.711 10.1.1 
5112 1....1 0051..01 11..01 
5112 12..01 0155.225 1..121 

. سنة 23، البيان 3الفصل  33املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللدات 
5112. 

احة املزروعة بالفول مل تعرف زيادة كبرية، فبعدما كانت يف متوسط الفرتة تبني معطيات اجلدول بأن املس
 1..0مقداره  5101الف هكتار، وقد عرفت ارتفاع سنة  12.505تقدر ب  5101-.511
. لكن بدأ الرتاجع يف 10هكتار 51.1كانت الزيادة يف املساحة املزروعة تقدر ب   5102، مث سنة 9)زيادة(

 .11هكتار  1071، حيث سجلت اخنفاضا مقداره 5105داء من سنة املساحات املزروعة ابت
ب  5102ونفس املالحظات ميكن متييزها على مستوى االنتاج واالنتاجية، فبعدما كان االنتاج يقدر سنة 

الف طن، وقد سجلت االنتاجية يف نفس  121..1الف طن اخنفض يف السنة املوالية له ليسجل  01..11
 قنطار/هكتار. 00.51حوايل  5102تار، بينما سجلت سنة قنطار/هك 01.55السنة 
ويزرع الفول يف اجلزائر بالدرجة االوىل مرويا، وجتدر االشارة اىل أن الفول ال يزرع فقط من أجل حمصوله،   

 بل لدوره املخصب للرتبة ايضا ) مثبت لألزوت يف الرتبة(.
 .البطاطا(، وانتاجها، وانتاجيتهامساحة محاصيل الدرنات والجذور ) تطور المطلب الثالث: 

البطاطا، من املكونات األساسية، لسلة الغذاء يف اجلزائر، فهي تشارك منفردة، أو مع غريها يف تكوين  تعد
العديد من وجبات املطبخ اجلزائري، إضافة اىل أن البطاطا اجلزائرية املزروعة يف الرتبة احلمراء أو الرملية، تتميز 

من الناحية الغذائية، وأيضا من ناحية قابليتها للحفظ والتصنيع، ولتكوين صورة عن مساحة  مبواصفااها اجليدة
 البطاطا، وانتاجها وغلتها يف اجلزائر نالحظ اجلدول التايل.
 
 
 

                                                             
 من اعداد الباحث اعتمادا على معطيات الجدول  9

 من اعداد الباحث اعتمادا على معطيات الجدول  10
 من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات الجدول  11
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 .(:  تطور انتاج وانتاجية ومساحة محصول البطاطا12-3جدول رقم )
 االنتاج )الف طن( االنتاجية )كغ/هكتار( كتار(المساحة ) الف ه البيان                        السنة

 501...17 .51...5.5 .015.17 5113-5112متوسط الفترة 
5114 025.0.1 5..51..11 1571.251 
5112 021.101 5.51...51 121..277 
5112 025.0.5 1150..717 17.5.5.1 

، سنة 21، البيان 3،  الفصل 33اءات الزراعية العربية، اجمللدات املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحص
5112. 

باملائة بني متوسط الفرتة  55..0تبني معطيات اجلدول أن املساحة املزروعة بالبطاطا قد ازدادت بنسبة 
يف نفس الفرتة وهذا ما يعكس 13باملائة 55.50. يف حني زاد االنتاج بنسبة 510512و  5101-.511
. وتوجد يف اجلزائر ميزة تنافسية كبرية يف 14باملائة  5.75نتاجية حملصول البطاطا، حيث زادت مبعدل زيادة اال

هذا احملصول على املستوى االقليمي، كما توجد ظروف وامكانيات كبرية للتوسع يف زراعة البطاطا يف 
 ة الطلب اخلارجي عليها.املستقبل، مبا يليب الطلب احمللي املتزايد عليها يف السوق احمللية أو لتلبي

 .المطلب الرابع: البذور الزيتية والزيتون
زراعة الزيتون، من أهم زراعات االشجار املثمرة يف اجلزائر، وهلذا فهو يصنف، زراعة اسرتاتيجية،  تعد

 ويشارك زيت الزيتون، بصفته مادة غذائية، ف الكثري من مكونات وجبات املطبخ اجلزائري.
ة الغذائية العالية، اليت تتميز هبا مثار الزيتون وزيته، بوجه خاص، يتميز خبصائصه العالجية، إضافة اىل القيم  

فهو يساعد على الشفاء من عدة امراض جلدية وعضوية، مثل الكولسرتول يف الدم، كما يعترب من بني أهم 
 املواد املضادة لألكسدة.

ية ممتازة، ومصدر نقي لطاقة التدفئة، اضافة من جهة أخرى، فإن خملفات عصر الزيتون، تشكل مادة علف
اىل استخدام زيت الزيتون يف صناعة الصابون ومواد التجميل. وعموما، فإن شجرة الزيتون اليت تشغل موقعا 
مهما يف ثقافة الشعب اجلزائري، تعطي منتجات متنوعة فائقة األمهية، وهلذا تنتشر زراعتها يف أغلب مناطق 

 التل اجلزائري.
 
 
 

                                                             
 من اعداد الباحث اعتمادا على معطيات الجدول  12
 من اعداد الباحث اعتمادا على معطيات الجدول 13
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المساحة )الف  (5112-5112(: تطور انتاج، انتاجية، مساحة، البذور الزيتية والزيتون خالل الفترة )13-3دول رقم )ج
 .هكتار(، االنتاجية ) كغ/هكتار(، االنتاج ) الف طن(

                                                السنة
 البيان

البذور الزيتية 
 والزيتون

الفول 
 السوداين

 الزيوت النباتية زيت الزيتون زيتونال

متوسط الفرتة 
511.-
5101 

 - - 101.11 .5.11 105.771 املساحة
 - - 0115.15 .0501.7 0111.15 االنتاجية
 0.15 0.01. 151.110 51..5 157.17 االنتاج

 
5101 

 - - 1.1.12 5.551 1.2.70 املساحة
 - - ...702 7..0211 751.57 االنتاجية

 0.27 .22.2 571.20 1.15 7..577 تاجاالن
 - - 115.27 5.00 .5..11 املساحة 5102

 - - ..0111 0505.1 1..0115 االنتاجية
 0.22 2.00. 151.11 1.10 151.71 االنتاج

 - - 115.27 .1.1 5...11 املساحة 5105
 - - 5..005 51.0.11 0075.51 االنتاجية
 1.11 5.50. 172.05 .7.1 1.5.50 االنتاج

، البيان 3، الفصل 32، 32، 33املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللدات 
 .5112، 5113، 5112، سنة 21، 33، 34

ائر، اي تبني معطيات اجلدول، أن زيت الزيتون يشكل نسبة هامة من امجايل الزيوت النباتية املنتجة يف اجلز 
باملائة، باعتبار ان زيت املائدة املصنوع يف اجلزائر، اغلب بذوره الزيتية مستورة من اخلارج، 1.اكثر من 

حوايل  5105اىل  .511ونالحظ أن مساحة الزيتون قد ازدادت باستمرار، حيث بلغت الزيادة  من 
لذي حقق يف نفس الفرتة زيادة قدرها ، وهذا بدوره قد ساهم يف زيادة معدل منو االنتاج، ا15باملائة  11..5

 172.05حوايل  5105. وجتدر االشارة اىل أن االنتاج اجلزائري من الزيتون، الذي بلغ سنة 16باملائة 15
الف طن يف نفس السنة، ويرجع ذلك لكرب  711الف طن، يبقى اقل بكثري من انتاج تونس والذي بلغ 

الف هكتار، بينما مل تتجاوز  10...05نس  واليت قدرت ب املساحة املخصص لزراعة اشجار الزيتون يف تو 
 الف هكتار فقط. 115.27يف اجلزائر 

وفيما يتعلق باإلنتاجية، فان اجلزائر تتفوق على تونس بكثري يف هذا اجلانب، حيث بلغت يف نفس السنة 
سجل انتاج زيت  قنطار/ هكتار يف تونس. وقد 1.00قنطار/ هكتار يف اجلزائر، بينما مل تتجاوز  .00.5

                                                             
 من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات الجدول.  15
 من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات الجدول  16
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الف  0.01.يقدر انتاجه ب  5101-.511الزيتون منوا مطردا هو االخر، فبعدما كان يف متوسط الفرتة 
، لكن 17باملائة 55..0الف طن، اي حقق زيادة قدرها  5.50.انتاج قدره  5105طن، سجل سنة 

نتج اقل بكثري من امكانيااها، فمثل مقارنة قدرات اجلزائر الكامنة غري املستغلة ب انتاجها الفعلي تبني اهنا ت
 الف طن فقط. 5.50.الف طن من زيت الزيتون فيما انتجت اجلزائر  012انتجت تونس  5105سنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 من اعداد الباحث اعتمادا على معطيات الجدول  17
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 .مشكلة العجز الغذائي وقياس أبعادها في الجزائرالمبحث الثالث: 
ية وتتعلق مبدى تأمني حاجة السكان من الواقع الراهن لألمن الغذائي اجلزائري، مهمة ضرور ان دراسة 

الغذاء، ومن جهة ثانية، لتأسيس منطق متني الستشراف حالته يف املستقبل. اذ دون الفهم بالواقع الراهن ال 
 ميكن التنبؤ حبالته مستقبال.

رية، وهذا مما ال شك فيه، أن اجلزائر قد بذلت يف العقود املاضية جهودا معتربة يف جمال تطوير الزراعة اجلزائ
ما انعكس يف زيادة املساحات املزروعة من الغذاء، غري أن هذه اجلهود، على امهيتها، مل تؤسس الستقرار 
واستدامة انتاج الغذاء من جهة، بسبب استمرار تأثر الزراعة اجلزائرية باألمطار املتقلبة من سنة ألخرى، وبروز 

ب التغريات املناخية. ومن جهة ثانية، بسبب تفتت اجتاه واضحن حنو تناقص كميات اهلطول السنوي، بسب
احليازات من االراضي الزراعية الناجم عن قضية املرياث، وهذا يسبب عقبة كبرية امام تطور الزراعة، وزيادة  
كفاءاها االنتاجية واالقتصادية. فهي بذلك ال تسمح باستخدام منجزات العلوم الزراعية والتقنية احلديثة، على 

ع، وبكفاءة عالية، كما ال تسمح باالستفادة من وقت العمل املتاح يف الريف، ورغم امهية الكميات نطاق واس
املتاحة يف خمتلف انواع السلع الغذائية، يف السوق احمللية اجلزائرية، قد نواجه ندرة يف املعطيات اخلاصة 

اء، وهذا يشكل عقبة يف سبيل التأكد باستهالك الغذاء املتعلقة مبيزانية االسرة املخصصة لتغطية نفقات الغذ
من صرف خمصصات الغذاء املعتمدة يف امليزانية على الغذاء بشكل فعلي لكل اسرة، مع ذلك، من االمهية 
مبكان، من منظور استدامة االمن الغذائي اجلزائري، ادراك مبا هو متاح يف السوق من منتجات غذائية مث املرور 

 غذائي مبا جاءت به معايري الفاو.بتحليل خمتلف ابعاد االمن ال
 وسوف نتطرق يف هذا املبحث اىل:

 استقرار االمدادات الغذائية واستدامتها؛ -
 امليزان السلعي الغذائي اجلزائري؛ -
 مؤشرات األمن الغذائي يف اجلزائر. -

 .المطلب األول: استقرار االمدادات الغذائية واستدامتها
رة الزراعة احمللية على انتاج الغذاء بالدرجة االوىل، وضمان استقرار األمن الغذائي اجلزائري، على قد يعتمد

 امداد السوق احمللية به، واتاحته للمواطنني، والتأكد من حصول كل واحد منهم على ما حيتاجه من الغذاء.
تاج الغذاء، يعتمد على تطوير الزراعة احمللية، واستغالل املوارد املتاحة، بكفاءة عالية، فإن استقرار واذا كان ان

امداد السوق احمللية بالغذاء، يعتمد  من جهة، على قدرة اجلزائر على استرياد ما يسد العجز يف االنتاج احمللي، 
تحتية التسويقية، ونظام التسويق بصورة عامة، كي تتاح من املواد الغذائية، ومن جهة ثانية، على تطوير البنية ال
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السلع الغذائية للمواطنني، يف الوقت واملكان املناسبني. وبالشكل املناسب، ومبا يالئم القدرة الشرائية املتاحة 
 من جهة ثانية.

 .الفرع األول: تطوير القدرات الجزائرية على استيراد الغذاء
ألي قطر أن ينتج جممل ما يستهلكه من منتجات غذائية، هلذا فهو حياول  من الناحية الواقعية، ال ميكن

سد العجز احلاصل يف الغذاء عن طريق االسترياد. وحىت لو اتيحت الظروف والوسائل، لتحقيق االكتفاء الذايت 
ذلك من الغذاء، فإن حتقيق ذلك، سيكون على حساب االنتفاع االمثل، بالوسائل املتاحة، ويعود السبب يف 

إىل استبعاد تأمني مزايا نسبية، النتاج كل ما حيتاجه البلد من غذاء، واذا توفرت هذه املزايا، فلن تكون 
تنافسية، وهذا يعين أنه لضمان استقرار امداد السوق بالغذاء، البد من تطوير قدرات البلد على استرياد ما 

 يعجز عن انتاجه حمليا، وهذا ميكن حتقيقه بطريقتني:
قة األوىل: وهي املثلى، أن تطور الزراعة احمللية قدرااها على انتاج فوائض، من املنتجات الزراعية، اليت الطري -

تتمتع مبزايا تنافسية لديها وتصديرها من اجل تغطية تكاليف استرياد ما حيتاجه البلد من غذاء لسد العجز 
 احلاصل يف امليزان الغذائي احمللي.

قق ميزان املدفوعات، وخصوصا امليزان التجاري، فائضا يكفي لتغطية استرياد الطريقة الثانية: هي أن حي -
 حاجات البلد من الغذاء.

يتطلب سلوك الطريقة االوىل، يف اجلزائر، نظرا لعدم دميومة احملروقات، أي متكني الزراعة اجلزائرية من انتاج 
ات احلديثة يف االنتاج، وتطوير اليات تسويقية فوائض زراعية للتصدير، وتطوير البنية التحتية، واستخدام التقني

 جديدة، مبا فيها اخلدمات التسويقية املصاحبة للمنتج حىت مستهلكه النهائي.
يف حني تتطلب الطريقة الثانية، اليت ينبغي أن تكون يف غالب االحوال، تكميلية للطريقة االوىل يف حالة 

تصادية التصديرية ) غري النفطية(، وخصوصا الصناعة الضرورة وليست البديل عنها، تطوير الفروع االق
التحويلية، كي حتقق فوائض انتاجية، ميكن استخدامها يف تغطية تكاليف استرياد املنتجات الغذائية االضافية 

 لسد حاجة السوق احمللية.
 .الفرع الثاني: التجارة الخارجية بالمنتجات الزراعية

زراعية، احدى اهم العوامل لتطوير الزراعة، من خالل توليد طلب خارجي تعد التجارة اخلارجية باملنتجات ال
على املنتجات الزراعية احمللية. ولكي تؤدي التجارة اخلارجية هذا الدور، البد من توفري جمموعة من الشروط 

 امهها:
 وجود فوائض من السلع الزراعية، معدة للتصدير. -0
 باخرتاق األسواق اخلارجية.متيز هذه السلع، مبواصفات جيدة، تسمح هلا  -5
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 متيز هذه السلع، مبزايا تسويقية، ومزايا تنافسية يف االسواق اخلارجية. -1
فيما يتعلق بالشرط األول، فإنه ميكن حتقيقه من خالل الرتكيز على الزراعات اليت تتميز مبزايا نسبية يف 

يف اجلزائر طائفة متنوعة من حماصيل  اجلزائر، ويوجد عليها طلب يف االسواق اخلارجية، وتشمل هذه الزراعات
 احلبوب احلبوب، والتمور، واخلضار والفواكه، واحملاصيل الصناعية.

أما فيما يتعلق بالشرط الثاين، فيمكن حتقيقه، عن طريق مراعات متطلبات االسواق اخلارجية، ويف مقدمتها 
احلاالت جزئيا، بسبب نوعية االصناف  نوعية املنتجات اليت تفتقر اليها. املنتجات اجلزائرية يف كثري من

املزروعة، وغالبا بسبب اخلدمات االنتاجية، اليت تقدم للمحاصيل، ورداءة اخلدمات التسويقية املصاحبة للمنتج 
 النهائي.

من ناحية القيمة الغذائية، تتميز الفواكه اجلزائرية ) ذات املناخ املتوسطي( جبوداها العالية، وال ينقصها، كي 
يف االسواق اخلارجية، وخصوصا االروبية، سوى بعض اللمسات التسويقية، مثل الفرز اجليد والتعليب  تنافس

املناسب، والسرعة يف ايصاهلا اىل األسواق اخلارجية. وجند منتجات مثل البطاطا، والتمر، والتبغ، والعسل، 
 ارجية.وزيت الزيتون، وهي منتجات مهمة يف اجلزائر، طلبا عليها يف االسواق اخل

ولكي تستطيع املنتجات اجلزائرية، فتح االسواق اخلارجية، ال يكفي اعتمادها على نوعيتها اجليدة، بل 
عليها أن تنافس بأسعارها ايضا، فالنوعية اجليدة والسعر املنخفض، مها عماد املنافسة يف االسواق، حيث ال 

تتمتع مبزايا تسويقية وتنافسية جتعلها تكسب معركة تستطيع املنتجات اجلزائرية فتح االسواق اخلارجية، اذا مل 
 املنافسة خارجيا.

مثة عالقة متبادلة بني قدرة املنتج الزراعي اجلزائري على دخول االسواق اخلارجية، واملنافسة فيها، وكسب 
 هذه املنافسة، وبني تطوير هذه القدرة، لفتح اسواق جديدة، أو التوسع يف االسواق التقليدية.

ول املنتج الزراعي اجلزائري، اىل سوق معينة، يعين أن مثة اذواقا استهالكية اصبحت مرتبطة به، وتولد إن دخ
طلبا عليه ) مثل متور دقلة نور(، وكلما توسع هذا الطلب، ازداد ختصيص موارد انتاجية اضافية، وميكن تأمينها 

ارة اخلارجية باملنتجات الزراعية نوعني من من عائدات التصدير، لتأمني توسيع انتاجه حمليا، أي، تولد التج
 الفوائد:

 يف الداخل، تكون سبب ملزيد من االنتاج للسلع املعدة للتصدير. -
ويف اخلارج، تولد حاجة الستهالك مزيد من السلع املستوردة، وتقوم بني الفائدتني، عالقات متبادلة يؤثر   -

 كل طرف فيها يف الطرف االخر ويتأثر به.
اىل أن من قواعد التجارة اخلارجية، مبا ميلى على املصدر، أنه عندما يفتح سوقا ملنتجاته، عليه  جتدر االشارة

احملافظة عليه، واذا كان افتتاح سوق خارجي، يتطلب جهدا كبريا، وزمنا طويال نسبيا، فإن خسارته ميكن أن 
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سورة مستمرة ودائمة، على املزايا حتصل بسرعة فائقة، وعندئذ يصعب كثريا استعادته. هلذا ينبغي احملافظة ب
التسويقية، والتنافسية للمنتجات اليت هبا تفتح االسواق اخلارجية، وبتحسينها وتطويرها، لكي تتم احملافظة على 

 هذه االسواق.
 .الفرع الثالث: مستوى تأمين الفرد الجزائري بالغذاء

لى امهيتها، ال يعطي صورة دقيقة على مستوى إن معرفة الكميات املتاحة من الغذاء، يف االسواق احمللية، ع
األمن الغذائي، اذا مل ينظر اليه بالعالقة مع تزايد السكان. وبصفة اخرى، البد من معرفة كيف تتغري الكميات 

 املتاحة من الغذاء، بالعالقة مع تزايد السكان. واجلدول التايل يبني ذلك.
 متاح من أهم السلع الغذائية )كغ/فرد/السنة((: نصيب الفرد من السكان من ال12-3جدول رقم )

 عدد السكان ) الف نسمة( نصيب الفرد ) كلغ/ سنة( من المتاح.
 5112 5112 5114 السنة البيان

 11.15 51..1 1.001.51 عدد السكان
 .110.1 115.50 117.10 مجموعة الحبوب
 .0..00 007.15 1..050 البطاطا والجذور

 ...15 15.. 01.. البقوليات
 .0..12 1..115 5..117 جملة الخضر
 .051.1 012.10 057.11 جملة الفواكه
 ..01 ...01 01.21 لحوم حمراء

 .7.1 7.11 7.51 لحم الدواجن
 1.51 1.10 1.15 االسماك

 1.00 1.51 ...1 البيض
 001.11 21..00 21..00 االلبان ومنتجاتها

 نات اجلداول الواردة يف املطلب الثاين من املبحث الثالث يف هذا الفصل.املصدر: من اعداد الباحث اعتمادا على بيا
تبني معطيات اجلدول، مدى التذبذب يف نصيب الفرد من السكان من الغذاء، من سنة الخرى، بسبب 
تذبذب املتاح من الغذاء، والذي يتأثر ايضا بنسبة النمو الدميغرايف، وهذا يوضح أن اجلزائر تفتقر اىل سياسة 
مدروسة لألمن الغذائي، تدعمها خطط وبرامج لزيادة نصيب الفرد من السكان من الغذاء باستمرار واستدامة 

 وذلك بصورة ممنهجة.
وكانت مؤشرات نصيب الفرد من الغذاء سنويا قد سجلت اخنفاضا فيما يتعلق ب جمموعة احلبوب، 

تجااها. بينما سجلت استقرارا و ارتفاعا فيما يتعلق والبطاطا واجلدور، والبقوليات، ومجلة الفواكه، وااللبان ومن
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ب مجلة اخلضر، اللحوم احلمراء، حلم الدواجن، االمساك، البيض. وجتدر االشارة اىل أن قيمة مؤشرات اللحوم 
 والبقوليات واالمساك متدنية جدا.

 .المطلب الثاني: الميزان السلعي الغذائي الجزائري
، بأنه يبني واقع امليزان التجاري بصورة عامة، اضافة اىل ما هو متاح من امليزان السلعي الغذائي يتميز

 منتجات غذائية، يف السوق احمللية، وهذا بال شك يتعلق مباشرة باألمن الغذائي.
 .الفرع األول: الميزان السلعي الزراعي ألهم الحبوب في الجزائر

 ي الجزائر ) الكمية الف طن(.(: الميزان السلعي الزراعي ألهم الحبوب ف12-3جدول رقم )
 5112 5112 5114 5113-5112متوسط الفترة  البيان املادة

 االنتاج القمح والدقيق
 استرياد
 تصدير
 املتاح

 نسبة االكتفاء الذايت

111..1 
2.72.1 

2.. 
..17.. 

11.0% 

2436.2 
7417 
00 

9853.2 
24.7% 

2656.7 
8504.9 

3.1 
11158.

5 
23.8% 

1937.6 
8225.6 

3.3 
10159.9 
19.1% 

 االنتاج الشعري
 استرياد
 تصدير
 املتاح

 نسبة االكتفاء الذايت

1580.4 
272.1 

00 
1852.5 
85.3% 

939.4 
791 
00 

1730.4 
54.3% 

1030.6 
776.4 

00 
1806.9 

57% 

919.9 
901.2 

00 
1821.2 
50.5% 

 االنتاج البقوليات
 استرياد
 تصدير
 املتاح

 نسبة االكتفاء الذايت

79.1 
132 
00 
211 

37.5% 

123.5 
193.6 

00 
317.1 
38.9% 

107.4 
231 
00 

338.3 
31.7% 

88.5 
197 
00 

285.8 
31% 

، البيان 09الفصل ، 32، 33املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللدات 
 .5113، 5112، سنة 576، 579، 572

تاح لالستهالك، يف السوق احمللية يتغري من سنة اىل اخرى، من جراء تغري بني معطيات اجلدول، أن امل
االنتاج، بالدرجة االوىل، ونالحظ أن واردات احلبوب اكرب من الصادرات ) اليت قد تكون منعدمة(، كما أن 

نتاج نفسه. واردات اجلزائر من البقوليات اكرب من الصادرات ) قد تكون منعدمة(، اضافة اىل كوهنا اكرب من اال
وهذا يعين أن انتاج اجلزائر من احلبوب والبقوليات ال يكفي لسد االحتياجات احمللية، ونالحظ أن هذا العجز 
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يعترب دائما طيلة فرتة الدراسة. مما يدل على أن السياسة الراعية ال تبذل جهودا كافية لتطوير االنتاج احمللي 
 منها.

 .والدرنات في الجزائر الفرع الثاني: الميزان السلعي للخضار
 .5112-5112(: الميزان السلعي للخضار والدرنات 51-3جدول رقم )

 5105 5102 5101 5101-.511متوسط  البيان املادة
 انتاج جملة الخضر

 واردات
 صادرات

 متاح
 نسبة االكتفاء الذايت

0101..7 
1..7 
5.. 

010.2.5 
...2 

01222.2 
21.5 
1.5 

01515.2 
...5 

01.12.5 
51.0 
1.5 

01.52.0 
...5 

01251.. 
55.1 
1.1 

01555.. 
...5 

 انتاج البطاطا والجذور
 واردات

 صادرات
 متاح

 نسبة االكتفاء الذايت

17...5 
002.0 

1.1 
1.11 
.7.0 

1571.2 
051.7 

1.5 
17.5.5 

.7.1 

121..5 
021.0 

11 
15.5.5 

.5.7 

17.5.7 
.7.2 
5.5 

1.57.2 
...1 

، 232، البيان 2،  الفصل 32، 33الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللدات املصدر: املنظمة العربية للتنمية 
 .5113، 5112، سنة 221

تبني معطيات اجلدول، أن اجلزائر تنتج كميات كبرية من اخلضر وتتيحها يف اسواقها، كما تصدر كميات 
 منها ايضا اىل اخلارج، خاصة البطاطا.

مزايا نسبية كبرية، لزراعة اخلضروات مبختلف انواعها، وتستطيع ان تستفيد منها لتطوير توجد يف اجلزائر 
باملائة طيلة فرتة الدراسة، ونفس االمر  ..زراعتها، طاملا بلغت نسبة االكتفاء الذايت من مجلة اخلضر اكثر من 

 1...بداية فرتة الدراسة و يف  7.0.بالنسبة للبطاطا والدرنات، اين تراوحت نسبة االكتفاء الذايت  بني 
. وتوجد اسواق واسعة حمتملة لصادرات اجلزائر من هذه املواد، على غرار دول اخلليج 5105باملائة سنة 

العريب، وبعض الدول االروبية. ولتحقيق هذا اهلدف، البد من تأمني املستلزمات الضرورية لذلك، خصوصا من 
مات املصاحبة لذلك، يف كل مرحلة من مراحله. ومما له امهية خاصة، ناحية تطوير نظام التسويق والياته، واخلد

يف هذا اجملال، تشجيع منتجي اخلضار وتأمني الربادات لنقل اخلضر الطازجة اىل االسواق اخلارجية. وقد يكون 
 من الضروري تأمني اسطول للنقل اجلوي.
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 .الفرع الثالث: الميزان السلعي للفواكه
بيعة املناخ السائد يف اجلزائر )متوسطي، شبه قاري، صحراوي(، وطول مدة السطوع من جهة اخرى، فإن ط

الشمسي، وتنوع الرتبة الزراعية، تسمح مجيعها بتطوير زراعة األشجار املثمرة والفواكه بأنواعها، خصوصا اليت 
 يالئمها مناخ البحر االبيض املتوسط.

 .جزائر(: الميزان السلعي للفواكه في ال51-3جدول رقم )
 5112 5112 5114 5113-5112متوسط  البيان المادة

 جملة الفاكهة

 انتاج
 واردات

 صادرات
 متاح لالستهالك

 نسبة االكتفاء الذايت

1251.. 
151.0 
01.5 

1.11.5 
.0.. 

11.... 
200.. 
52.. 
1..2 
.1.5 

1.55.1 
150.. 
5..2 

21.2.7 
.5 

1.15.1 
5.5 
10.1 

2157.0 
.1.. 

 التمور

 انتاج
 واردات

 صادرات
 متاح لالستهالك

 نسبة االكتفاء الذايت

750.5 
11 

01.5 
717 

015.0 

.11.1 
11 

52.5 
.1... 
015.. 

..1.1 
11 

5..2 
.50.. 
011 

015..5 
11 

10.0 
...2 
011.0 

 221، لبيان ، ا2، الفصل 32، 33املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللدات 
 .5113، 5112سنة ، 225، 

تبني معطيات اجلدول، ان انتاج اجلزائر من خمتلف انواع الفواكه يقرتب من تغطية السوق احمللية، حيث 
، كما 5105باملائة سنة  ..1.باملائة يف بداية فرتة الدراسة و  ..0.تراوحت نسبة االكتفاء الذايت منها بني 

 اخلارج. ومثة امكانية للتوسع يف زراعة االشجار املثمرة، خصوصا واهنا نالحظ تصدير بعض الكميات اىل
تتمتع مبزايا نسبية كبرية ومبزايا تنافسية يف االسواق األوروبية والعاملية ) جودة املناخ املتوسطي والتعرض للشمس، 

التسويقية من خاصة سهول متيجة(. لذلك، البد من تطوير انظمة التسويق وحتسني مستوى جودة اخلدمات 
احلقل اىل املستهلك. ومما له امهية خاصة، تطوير وسائل وطرق التخزين ووسائل نقل الفواكه، بسبب 

 حساسيتها للعطب والتلف.
مليون خنلة، ومتورها تعترب من أجود التمور يف العامل )  01أما فيما خيص التمور، فاجلزائر متتلك اكثر من 

ت، مقارنة باالنتاج احمللي تبقى ضئيلة جدا، وهذا يدل على أن القدرات دقلة نور(، غري أن كمية الصادرا
الكامنة يف هذا القطاع ال تزال غري مستغلة بشكل فعال، وذلك لغياب اسرتاتيجية وطنية لتثمني هذا املورد 

 ية عقالنية.الزراعي املهم الذي من شأنه تغذية االقتصاد الوطين بالعملة الصعبة لو مت استغالله بطريقة اقتصاد
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 .الفرع الرابع: الميزان السلعي للمنتجات الحيوانية
متتلك اجلزائر ثروة حيوانية مهمة، تنتج انواع خمتلفة من املنتجات الغذائية احليوانية، واليت تساهم بشكل كبري 

 .يف تغطية جزء من احتياجات اجلزائر الغذائية. واجلدول التايل يعطي صورة عن ذلك
 .5112-5112: الميزان السلعي للمنتجات الحيوانية (55-3) جدول رقم

 5105 5102 5101 5101-.511 البيان املادة
 انتاج حلوم محراء

 صادرات
 واردات

 متاح
 نسبة االكتفاء

527.0 
11 

.2.. 
105 

.0.1 

1.5.1 
11 

.5.. 
25..0 

.2.2 

252.5 
11 

5..5 
2.1.. 

...1 

217.5 
11 

55.. 
511.1 

.. 
 انتاج حلوم الدواجن

 دراتصا
 واردات

 متاح
 نسبة االكتفاء

57..5 
1.1 
1.1 

57..2 
011 

5.1.. 
0.. 
11 

5.1 
011.5 

5.1.1 
0.1 
1.0 

5.5.0 
011.2 

115.. 
0 

11 
110.. 
011.1 

 انتاج البيض
 صادرات
 واردات

 متاح
 نسبة االكتفاء

515.5 
11 

1.2 
511 

.... 

020.2 
11 

1.1 
020.. 

.... 

057.2 
11 

1.2 
05. 

...7 

057.1 
11 

1.5 
057.. 

...5 
 انتاج االلبان ومنتجااها

 صادرات
 واردات

 متاح
 نسبة االكتفاء

5.75.1 
5.1 

50..1 
12.2.1 

.5.. 

151. 
2.5 

0110.. 
1572.7 

7. 

1..2 
1.7 

.17.5 
1717.2 

.5.5 

170. 
1.1 

.10.. 
1505.2 

.1.5 
 223، البيان ، 2، الفصل 32، 33بية، اجمللدات املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العر 

 .5113، 5112، سنة  225، 222،221، 
باملائة سنة  ..وتبني معطيات اجلدول أن املتاح من اللحوم احلمراء، قد ساهم االنتاج احمللي فيه بنسبة 

 ة الدراسة.، ومت تغطية الباقي عن طريق الواردات، بينما مل يتم تصدير اللحوم احلمراء طيلة فرت 5105
باملائة طيلة فرتة الدراسة، كما قد مت تسجيل   011أما حلوم الدواجن، فإن نسبة االكتفاء الذايت قد جتاوزت 

 كميات موجهة للتصدير.
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 ..وقد كان قطاع انتاج البيض، قد غطى احتياجات السوق احمللي طيلة فرتة الدراسة بنسبة كبرية فاقت 
 باملائة.

باملائة يف بداية فرتة  ..5.االلبان ومشتقااها، نسبة اكتفاء ذايت تراوحت ما بنيبينما سجل قطاع انتاج 
 .5105سنة  1.5. الدراسة و 

 .مؤشرات األمن الغذائي في الجزائر :المطلب الثالث
اجل قياس و حتليل  أبعاد األمن الغذائي يف اجلزائر، البد من الرجوع اىل تعريف األمن الغذائي، والذي  من

عندما تتوافر جلميع الناس. ويف كل األوقات، االمكانات املادية واالجتماعية واالقتصادية، للحصول يتحقق، 
على اغذية كافية، وسليمة ومغذية، تليب احتياجااهم التغذوية، وتناسب اذواقهم الغذائية للتمتع حبياة موفورة 

 النشاط والصحة. وتتمثل الركائز األربعة لألمن الغذائي يف:
األغذية، وامكانات احلصول عليها، واستخدامها، واستقرار االمدادات منها، والبعد التغذوي جزء ال توافر 

 يتجزأ من مفهوم األمن الغذائي العاملي.
 .توافر االغذية قياسمؤشرات  الفرع األول:

فر األغذية، حسب معايري منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة، فإنه من الضروري لقياس درجة توا
 الرتكيز على جمموعة من املؤشرات، واليت تتمثل يف:

 .0متوسط امدادات الطاقة الغذائية،  ونرمز هلا يف اجلدول  -
 .5، ونرمز هلا يف اجلدول امريكيدوالر  515-5111متوسط قيمة انتاج الغذاء للفرد الواحد،، ثابت  -
 .1ور والدرنات، ونرمز هلا يف اجلدول حصة امدادات الطاقة الغذائية املشتقة من احلبوب واجلذ -
 .1متوسط امدادات الربوتني ) غرام للفرد الواحد يف اليوم(، ونرمز هلا يف اجلدول  -
 .2متوسط امدادات الربوتني من اصل حيواين )غرام للفرد الواحد يف اليوم(، ونرمز هلا يف اجلدول  -
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 .(5113-1222الجزائر )(: قياس مؤشرات توافر الغذاء في 53-3جدول رقم )
 2 4 3 5 1 السنوات
1222-11 051 050 2. 57 0. 
5111-15 052 051 2. 55 0. 
5111-13 055 05. 2. 52 0. 
5115-14 057 011 2. 51 51 
5113-12 057 021 2. 50 51 
5114-12 05. 025 2. 51 50 
5112-13 05. 020 2. 52 50 
5112-12 011 017 2. 57 50 
5113-12 010 021 2. 55 50 
5112-11 011 055 27 57 55 
5112-11 012 0.5 25 71 51 
5111-15 01. 0.0 22 71 51 
5111-13 010 515 22 72 52 
5115-14 015 501 25 72 52 
5113-12 011 501 27 77 52 
5114-12 011 501 22 .1 55 
5112-13 011 501 22 .1 55 

 http://www.fao.org/faostat/fr/#country/4            ا على بيانات منظمة األغذية والزراعة املصدر: من اعداد الباحث اعتماد

 البيانات مقدرة من قبل الباحث  6102ابتداءا من                                                                                                            

منو مقداره  5107اىل هناية  ...0لقد عرف متوسط امدادات الطاقة الغذائية يف اجلزائر من سنة 
كنسبة مئوية، أما يف متوسط الفرتة   051ب  5110-...0، حيث قدر يف متوسط الفرتة 02.15%
، واجلدير بالذكر أن هذا املؤشر قد بلغ يف الواليات كنسبة مئوية  011فقد بلغ تقديره  5102-5107

. 5107-5102، وحافظ على قيمته يف الفرتة 015حوايل  5110-...0املتحدة االمريكية يف الفرتة 
 وبالتايل ميكننا القول أن هذا املؤشر يف اجلزائر يتماشى مع ماهو يف البلدان اليت تتمتع باألمن الغذائي االمن.

دوالر امريكي  050، حوايل 5110-...0انتاج الغذاء، فقد بلغ يف متوسط الفرتة  أما متوسط قيمة
، أي سجل 5107-5102دوالر للفرد يف متوسط الفرتة  501للفرد، وقد سجل ارتفاعا متواترا اىل غاية 

، لكن بالرغم من ذلك، ال يزال نصيب الفرد من االنتاج الغذائي ضئيال مقارنة %2..75زيادة مقدارها 
الدول النامية واملتطورة، فعلى سبيل املثال، قد بلغ نصيب الفرد من انتاج الغذاء يف الواليات املتحدة االمريكية ب

) البيانات املتاحة يف موقع الفاو(. وهذا يعين أن قطاع  5101-5105دوالر للفرد يف متوسط سنة  571
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تدامة األمن الغذائي الذي ال يكون اال بتعزيز انتاج الغذاء يف اجلزائر ال يزال بعيدا عن متطلبات حتقيق اس
 االنتاج احمللي من الغذاء.

حصة امدادات الطاقة الغذائية املشتقة من احلبوب واجلذور والدرنات، قد بلغت يف متوسط الفرتة 
، وهذا %22، حوايل 5107-5102، بينما بلغت كتقدير يف متوسط الفرتة %.2، 5110-...0

بني  18%5.77هذه األغذية يف حتصيل الطاقة الغذائية للفرد اجلزائري بنسبة  يدل على اخنفاض مسامهة
. وهذا يدل على حتسن النمط املعيشي للفرد اجلزائري من حيث تنوع الراتب الغذائي، لكن 5107و  ...0

 5107-5102بنسبة ضئيلة. واذا قارنا ذلك مع الواليات املتحدة االمريكية، فقد بلغت يف متوسط الفرتة 
فقط، أي اقل من النصف تقريبا، وهذا يدل على أن نوعية وجودة الغذاء ال تزال رديئة يف  %51حوايل 
 اجلزائر.

وفيما يتعلق مبتوسط امدادات البورتني )غرام/فرد/يوم( يف اجلزائر، لقد عرف هذا املؤشر منوا مستمرا، اذا ما 
غرام/فرد/يوم، أما  57، يقدر ب 5110-...0قارناه عرب مراحل خمتلفة من فرتة الدراسة، حيث كان يف 

. لكن رغم ذلك، ال 19 %11..0غ/فرد/يوم، اي مبعدل منو قدره 1.، فقد قدر ب 5107-5102يف 
تزال هذه القيمة متدنية جدا اذا قارناها مع الدول اليت تتمتع ب استدامة االمن الغذائي لديها، على غرار 

-5102غ/فرد/يوم، من الربوتني يف الفرتة  050الفرد الواحد فيها  الواليات املتحدة االمريكية، اليت يستهلك
 كتقدير.  5107

أما متوسط امدادات الربوتني من أصل حيواين ) غرام/فرد/اليوم(، قد كان متوسط حصول الفرد اجلزائري 
ة ، وقد عرفت هذه القيم5110-...0غرام يف اليوم وذلك يف الفرتة  .0من الربوتني احليواين يقدر ب 

غرام للفرد يف اليوم،  55، حوايل 5107-5102ازديادا بوترية ثابتة طيلة فرتة الدراسة، حيث بلغت يف الفرتة 
. وهذا يدل على زيادة االهتمام برتبية الثروة احليوانية، لكن اذا مت مقارنة هذا  20 %11.11أي مبعدل زيادة 

 .5ل الفرد االمريكي على الربوتني احليواين حوايل املؤشر بالواليات املتحدة االمريكية، فقد بلغ متوسط حصو 
غ يف اليوم يف نفس السنة،  27فقد حتصل على  األوريب(، أما الفرد 5105غرام للفرد يف اليوم ) تقدير سنة 

وهذا يدل على أن هذا املؤشر ال يزال ضعيفا يف حالة اجلزائر، مما يؤثر سلبا على البنية اجلسدية للفرد اجلزائري،  
 ينعكس سلبا على حالته الصحية. كما
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 .امكانات الحصول على الغذاء في الجزائر قياسمؤشرات  الفرع الثاني:
معايري منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة، فإنه يتطلب قياس امكانيات احلصول على  حسب

 الغذاء، اختبار عدة مؤشرات واليت تتمثل يف:
 .0( ويرمز له يف اجلدول برقم األرضمربع من مساحة  كلومرت 011)لكل  احلديدية السكككثافة خطوط  -
، pppبالدوالر االمريكي  5100امجايل الناتج احمللي للفرد ) املعادل للقدرة الشرائية(، رقم الثابت الدويل  -

 .5ويرمز له يف اجلدول برقم 
 .1نسبة انتشار نقص التغذية ) نسبة مئوية( ويرمز له يف اجلدول برقم  -
 .1عمق العجز الغذائي) كيلو كالوري للفرد يف اليوم(، ويرمز له يف اجلدول برقم  -

 .5113-1222(: قياس مؤشرات امكانات الحصول على الغذاء في الجزائر الفترة 54-3جدول رقم )
 1 1 السنة 5 0 السنة

5111 1.1 01501.7 0...-10 01.7 77 
5110 1.1 011.0.. 5111-15 01.5 71 
5115 1.1 01.55.5 5110-11 ..7 70 
5111 1.1 0012..2 5115-11 ..1 5. 
5111 1.1 007.5.. 5111-12 . 57 
5112 1.1 05155.0 5111-15 ... 52 
5115 1.1 0511..0 5112-17 ..1 55 
5117 1.1 05271.1 5115-1. . 2. 
511. 1.1 05551 5117-1. 7.2 25 
511. 1.1 05517.5 511.-01 7 20 
5101 1.1 05.71.5 511.-00 5.1 15 
5100 1.1 05..1 5101-05 2.5 11 
5105 1.1 01050.5 5100-01 2 15 
5101 1.1 01521.5 5105-01 1.7 11 
5101 1.1 011.5.. 5101-02 1.5 15 
5102 1.1 01751.1 5101-05 1.5 15 
5105 1.1 01.71.7 5102-07 1.2 11 
5107 1.1 01.01.. - - - 

 http://www.fao.org/faostat/fr/#country/4            اعداد الباحث اعتمادا على بيانات منظمة األغذية والزراعة املصدر: من 
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 كيلومرت مربع يف القطر الوطين، وذلك  011من كل  1.1إن كثافة خطوط السكك احلديدية، قد بلغت 
(، حيث تعترب السكك احلديدية الشريان الرئيسي لتوريد الغذاء اىل 5107-5111طيلة فرتة الدراسة ) 

السكان، سواءا من املزارع اىل األسواق، أو من امليناء اىل املخازن. وجتدر االشارة اىل أن كثافة السكك 
يف نفس السنة. وهذا ال  0.2روبا ، ويف ا5105سنة  5.1احلديدية يف الواليات املتحدة االمريكية قد بلغت 

يعين أن اجلزائر تعاين عجزا فادحا يف ذلك، اذا اخذنا يف عني االعتبار املساحة الشاسعة للصحراء الكربى غري 
 املأهولة يف اجلزائر بكثافة سكانية معتربة.

لة فرتة الدراسة ) على وفيما يتعلق ب امجايل الناتج احمللي للفرد املعادل للقوة الشرائية، فقد عرف تطورا طي
دوالر للفرد  2..0012يقدر ب  5111(، فبعدما كان سنة 5100أساس الثابت الدويل للدوالر سنة 

. وهذا 21 %50.10دوالر للفرد أي عرف زيادة مقدارها  ..01.01، حوايل 5107سنويا، سجل سنة 
، لكن اذا قارناه بالفرد االمريكي، فإن يدل على حتسن قدرة الفرد اجلزائري على شراء الغذاء طيلة فرتة الدراسة

دوالر ويف اروبا لنفس السنة  21575.2قد بلغت  5105قيمة نصيب الفرد من الناتج احمللي اخلام لسنة 
، وهذا يبني أن الفرد اجلزائري ال يزال بعيدا من حيث القدرة الشرائية على املستويات الدولية، 1..1025

 غذاء اليت يكون قادرا على اقتنائها كما ونوعا.وهذا ما يؤثر سلبا على كمية ال
ويركز مؤشر نسبة انتشار نقص التغذية، على نسبة االفراد الذين يعانون من نقص التغذية من امجايل 
السكان يف اجلزائر، وحيدد هذا املؤشر درجة انعدام االمن الغذائي وسط السكان من اجلانب الكلي، وقد 

، من السكان الذين يعانون من نقص التغذية. لكن %01.7، نسبة 5110-...0سجلت متوسط الفرتة 
نسبة  5101-.511عرفت هذه النسبة تراجعا مستمرا طيلة فرتة الدراسة، حيث بلغت يف متوسط الفرتة 

من السكان  1.2، مما يدل على أن 5107-5102يف متوسط الفرتة  %1.2، لتواصل االخنفاض اىل 7%
هذا يعطي مؤشر على أن توافر الغذاء يف اجلزائر قد عرف تطورا اجيابيا طيلة فرتة يعانون من نقص التغذية، و 

 الدراسة. اال أن مصدر هذا التوافر قد يكون مغطى عن طريق الواردات اكثر من املنتوج احمللي.
عمق العجز الغذائي، ويدرس هذا املؤشر قيمة العجز الغذائي اخلاص بكل فرد يف اليوم ) كيلو حريرة(، 
وكلما كان هذا العجز يؤول اىل الصفر فهذا يدل على حتسن مؤشرات األمن الغذائي داخل الوطن. لقد سجل 

كيلو حريرة للفرد يف اليوم، أي أن الفرد   77، حوايل 5110-...0عمق العجز الغذائي يف اجلزائر يف 
وأمن غذائي، لكن عرف هذا  كيلو حريرة يوميا لكي يكون يف حالة تغذية سليمة  77اجلزائري كان حيتاج اىل 

كيلو حريرة يف   20، مقدار 5101-.511العمق اخنفاضا مستمرا طيلة فرتة الدراسة، حيث بلغ يف فرتة 
كيلو حريرة للفرد يف اليوم، وهذا يعطي مؤشرا   11حوايل  5102-5107اليوم لكل فرد، مث بلغ يف الفرتة 
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قارنا املؤشر مع الواليات املتحدة االمريكية، فإن عمق العجز  على حتسن احلالة التغذوية يف اجلزائر. لكن اذا ما
كيلو حريرة   17حوايل  5107-5102الغذائي يساوي الصفر طيلة فرتة الدراسة، بينما بلغ يف اروبا يف فرتة 

 للفرد يف اليوم.
 .استقرار امدادات الغذاء في الجزائرقياس مؤشرات الفرع الثالث: 

والزراعة لألمم املتحدة، فإنه من أجل دراسة استقرار امدادات الغذاء يف قطر  حسب معايري منظمة األغذية
 ما، جيب حتليل جمموعة من املؤشرات واليت تتمثل يف:

 .0نسبة التبعية لواردات احلبوب، ويرمز هلا يف اجلدول برقم  -
 .5نسبة االراضي الصاحلة للزراعة اجملهزة للري، ويرمز هلا يف اجلدول برقم  -
 .1اردات األغذية من امجايل السلع املستوردة، ويرمز هلا يف اجلدول برقم قيمة و  -
 .1االستقرار السياسي وغياب العنف واالرهاب، ويرمز هلا يف اجلدول برقم  -
 .2تغري نصيب الفرد من انتاج الغذاء، ويرمز هلا يف اجلدول برقم  -
 .5ول برقم تغريات نصيب الفرد من االمدادات الغذائية، ويرمز هلا يف اجلد -

 .5113-1222(: قياس استقرار امدادات الغذاء في الجزائر 52-3جدول رقم )
3 السنة 2 1 السنة

22
 4 5 6 

99-10 8787 887 0111 07808 -1.5 10 33 

11-10 8988 887 0110 01802 -1.4 11.2 31 

10-12 87 789 0110 00817 -1.69 5 38 

10-17 8087 0180 0112 00870 -1.78 4.6 33 

12-10 8180 0088 0117 00890 -1.37 6.7 39 

17-11 8180 0081 0110 09822 -0.93 10.6 42 

10-18 8181 0280 0111 09801 -1.12 10 26 

11-17 8280 0289 0118 09872 -1.12 8.5 26 

18-19 8087 0780 0117 00870 -1.09 11.6 27 

17-01 8081 0788 0119 01827 -1.22 16.3 31 

19-00 8181 0080 0101 01821 -1.26 14.2 26 

01-00 8188 0089 0100 00889 -1.36 12.5 27 

00-02 8080 0187 0100 09870 -1.32 10.7 14 

00-07 8280 0880 0102 09811 -1.18 10.3 14 

02-00 8787 07880 0107 01801 -1.17 4.8 18.33 

07-01 8788 07877 0100 09820 -1.15 4.6 15.44 

00-08 70 07899 0101 09812 - 4 15.92 

   0108 01807 - 4.2 16.56 

 http://www.fao.org/faostat/fr/#country/4k          .املصدر: من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات منظمة األغذية والزراعة

  https://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.FOOD.ZS.UN?locations=DZاعتمادا على بيانات البنك الدولي   ، 3الخانة رقم 
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ية متطلبات االستهالك من احلبوب عن نسبة التبعية لواردات احلبوب، ويهتم هذا املؤشر بتبيان نسبة تغط
طريق الواردات، باعتبارها احد االغذية الرئيسية يف اجلزائر، وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على عمق 

، وهذا يدل على أن اغلب %5.مقدار  5107-5102الفجوة الغذائية. وقد بلغت هذه النسبة يف الفرتة 
يتم تلبيتها عن طريق الواردات، وهذا يهدد استقرار االمن الغذائي متطلبات السكان من احلبوب يف اجلزائر 

اجلزائري باعتباره يف حالة تبعية اىل اخلارج. واجلدير بالذكر أن خالل طيلة مدة الدراسة كانت نسبة التبعية 
شر يعاين ، وهذا يدل على أن استقرار األمن الغذائي اجلزائري املتعلق هبذا املؤ %71لواردات احلبوب اكثر من 

 من هشاشة كبرية.
أما نسبة االراضي الصاحلة للزراعة اجملهزة للري، فيعترب من أهم املؤشرات اليت اعتمداها الفاو لقياس مدى 

خالل  %7.1استقرار االمدادات الغذائية واألمن الغذائي، فبعدما كانت هذه النسبة من االراضي تقدر ب 
حوايل  .511-5115ا باستمرار، حيث بلغت يف الفرتة ، ارتفعت كثافته5110-...0متوسط الفرتة 

، مث اخنفضت يف متوسط %07.5مقدار 5101-5105، وواصلت االرتفاع لتصل يف الفرتة %..01
. وتبني هذه النسب أن مساحة االراضي املزروعة اجملهزة بالري تبدو %...01اىل  5107-5102الفرتة 

ائي رهينة ملعدل اهلطول املطري، وبذلك يكون متقلبا جدا ويصعب ضئيلة جدا، مما جيعل املنتوج الزراعي الغذ
التنبؤ به، كما جيعل استقرار االمدادات الغذائية رهينة للتغريات املناخية. وجتدر االشارة اىل أن املنطقة اليت تقع 

مثلما مت فيها اجلزائر تعاين من التصحر، واجلفاف، وتناقص معدل اهلطول املطري بسبب االحتباس احلراري 
توضيحه يف الفصل الثاين، وبالتايل ال بد من تطوير نظام الري، وزيادة انتشاره الن اجلزائر هلا موارد مائية جوفية 

 معتربة خاصة يف منطقة الصحراء.
وخبصوص قيمة واردات االغذية من امجايل السلع املستوردة، فيدرس هذا املؤشر نسبة واردات األغذية من 

، ويعكس حالة امليزان التجاري السلعي والغذائي، حبيث ميكن من خالله معرفة وترية العجز امجايل الواردات
الغذائي الذي يتحكم فيه زيادة الطلب على الغذاء ) الناجم عن النمو الدميغرايف(، اضافة اىل مرونة العرض 

العجز الغذائي، مما يزيد من  االنتاجية لقطاع انتاج الغذاء. وكلما ارتفعت هذه النسبة اعطى داللة على تفاقم
االعتماد على الواردات لسد متطلبات احلاجات الغذائية للمواطنني، وهذا بدوره يهدد استقرار االمدادات 
الغذائية داخل الوطن، ألنه يصبح توفري متطلبات الغذاء، متغري تابع للتجارة اخلارجية املتقلبة وليس لالنتاج 

اج الغذائي يف اجلزائر كما الحظنا سابقا، تتحكم فيه معدالت هطول االمطار، احمللي املضمون، ومبا أن االنت
فإنه يتميز بتقلب شديد، وهذا ما يظهر يف نسبة واردات االغذية من امجايل الواردات، حيث كانت يف سنة 

، مث عادت اىل %05.11حيث بلغت  5101، لتنزل اىل ادىن مستوى سنة %07..5تشكل  5111
، واذا قارنا هذه النسبة مع الواليات املتحدة  %51.51اين سجلت  5107مرار اىل غاية سنة االرتفاع باست
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،  وهذا يدل على أن واردات الغذاء يف %5فقط، ويف اروبا   %1االمريكية فاهنا بلغت يف نفس السنة 
ل اجلزائر تندرج ضمن اجلزائر تشكل نسبة مرتفعة مقارنة بالدول اليت تتميز باستقرار االمن الغذائي، وهذا جيع

 الدول اليت ال تتمتع ب االمن الغذائي املستقر.
اما مؤشر تغري نصيب الفرد من انتاج الغذاء، فهو يهتم بقياس نسبة التغري السنوي حلصة كل فرد من 
 السكان من انتاج الغذاء، واملالحظ أن هذه النسبة جد متذبذبة يف اجلزائر، فبعدما كان نصيب الفرد اجلزائري

 ..1حوايل  5101االف دوالر امريكي، اخنفضت لتسجل سنة  01تبلغ  5111من انتاج الغذاء سنة 
، أما يف باقي سنوات الفرتة املدروسة، فقد كانت %25الف دوالر، أي أن نسبة التغري كانت تقدر باخنفاض 

الف  05.1ر ب أعلى مستوى مقد .511القيم جد متذبذبة ومتباينة، حيث بلغت على سبيل املثال سنة 
 دوالر امريكي.

وخبصوص مؤشر تغريات نصيب الفرد من االمدادات الغذائية، فإنه من املالحظ أن تغريات نصيب الفرد 
كيلو حريرة للفرد يف   11حوايل  5111من امدادات الغذاء متباينة جدا طيلة فرتة الدراسة، حيث بلغت سنة 

كيلو حريرة للفرد يف اليوم، لتعود بعدها اىل   15يث بلغت ، ح5112اليوم، مث ازدادت اىل اعلى مستوى سنة 
 كيلو حريرة للفرد يف اليوم.  05.25مقدار  5107االخنفاض حيث بلغت سنة 

 .قياس استخدام الغذاء في الجزائرمؤشرات الفرع الرابع: 
الغذاء من  معايري منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، فإنه من أجل التحقق من درجة استخدام حسب

 قبل االفراد، البد من دراسة جمموعة من املؤشرات، واليت تتمثل يف:
 .0نسبة السكان الذين ميكنهم الوصول اىل مصادر املياه احملسنة، ويرمز هلا يف اجلدول برقم -
 .5نسبة السكان الذين ميكنهم الوصول اىل مرافق الصرف الصحي، ويرمز هلا يف اجلدول برقم -
 .1سنوات الذين يعانون من سوء التغذية، ويرمز هلا يف اجلدول برقم 12ل من نسبة االطفال اق -
 .1ويرمز هلا يف اجلدول برقم سنوات الذين يعانون من التقزم، 12نسبة االطفال اقل من  -
 .2سنوات الذين يعانون من البدانة، ويرمز هلا يف اجلدول برقم 12نسبة االطفال اقل من  -
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 .شرات استخدام الغذاء في الجزائر(: مؤ 52-3جدول رقم )
 2 4 3 5 1 السنوات
5111 ...2 .1.5 01.7 51.5 01.7 
5111 ...5 .1 01.5 - - 
5115 .... .1.1 ..7 51.1 01.7 
5113 ...2 .1.7 ..1 - - 
5114 ...0 .2 . - - 
5112 .7.7 .2.1 ... 02.. 01.. 
5112 .7.1 .2.5 ..1 - - 
5113 .7 .2.. . - - 
5112 .5.5 .5.0 7.2 - - 
5112 .5.5 .5.1 7 - - 
5111 .2.7 .5.5 5.1 - - 
5111 .2.1 .5.. 2.5 - - 
5115 .1.. .7 2 00.7 05.1 
5113 .1.2 .7.5 1.7 - - 
5114 .1 .7.1 1.5 - - 
5112 .1.5 .7.5 1.5 - - 
5112 .1 .7 - - - 
5113 .1.. .7.51 2.5 0..55 01.07 

، من تقدير الباحث اعتمادا على 5107لباحث اعتمادا على بيانات منظمة األغذية والزراعة، بيانات سنة املصدر: من اعداد ا
 ostat/fr/#country/4khttp://www.fao.org/fa                                                               السلسلة الزمنية.

تشري البيانات الواردة يف اجلدول، أن نسبة السكان الذين ميكنهم الوصول اىل مصادر املياه احملسنة يف فرتة 
من السكان ال ميكنهم الوصول اىل  %51. وهذا يدل على أن اقل من %1.الدراسة كانت اكرب من 

يعانون من ذلك، وهذا بدوره يؤثر على احلالة  مصادر املياه الصحية، وعلى األغلب سكان الريف هم من
الصحية واجلسدية هلذه الفئة من السكان، مما جيعلهم عرضة للهشاشة الصحية والتغذوية. واجلدير بالذكر أن 

، 5107من السكان ميكنهم الوصول اىل مصادر املياه احملسنة سنة %7...الواليات املتحدة  سجلت 
 .%..1.د سجلت ، أما اجلزائر فق%....واروبا 

ومن جهة اخرى، فقد بلغت نسبة السكان يف اجلزائر، الذين ميكنهم الوصول اىل مرافق الصرف الصحي 
 ، وميكن اعتبار هذا املؤشر مقبول اذا قارناه مع املعيار الدويل.%7.51.، حوايل 5107سنة 
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، حوايل 5111ة سنوات، الذين يعانون من سوء التغذية سن 12وقد بلغت نسبة االطفال اقل من 
، وهذا يعين أن هناك %2.5فقد سجلت  5107، اما سنة %5..اىل  5115، مث ارتفعت سنة 1.0%

نسبة معتربة من االطفال يف اجلزائر تعاين من انعدام االمن الغذائي اخلاص بالتغذية. وتعترب هذه النسبة مرتفعة 
 فقط. %1.2س السنة اذا قارناها بالواليات املتحدة االمريكية واليت بلغت يف نف

سنوات، والذين يعانون من التقزم، قد  12أما فيما يتعلق بالتقزم، فإن نسبة االطفال الذين يبلغون اقل من 
 %55..0لتبلغ  5107، وهي نسبة مرتفعة جدا، مث اخنفضت سنة %51.5حوايل  5111بلغت سنة 

من االطفال يف اجلزائر ال تتحصل على وهي ايضا نسبة مرتفعة جدا، وتوحي هذه املؤشرات بأن فئة كبرية 
 اغذية كافية وصحية ومغذية، مما يؤثر على النمو البدين والذهين هلم وعلى حالتهم الصحية ايضا.

من  %01.7يف اجلزائر  5112سنوات، فقد سجلت سنة  12وخبصوص مؤشر البدانة لألطفال اقل من 
، سجلت 5107، ويف سنة %05.1، سجلت 5105االطفال املعنيني يعانون من ذلك، وسنة 

سنوات يعانون من البدانة. وهذا املؤشر يعطي صورة بأن هذه  12من االطفال يف اجلزائر اقل من  01.07%
 الفئة مل تتحصل على راتب غذائي صحي ومتنوع، مما يؤثر على حالتهم الصحية والذهنية واجلسدية.
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 خالصة الفصل
مليون  15.1ت وموارد طبيعية معتربة، حيث تبلغ مساحة األراضي الصاحلة للزراعة اجلزائر امكانيا متتلك

من  %.5، من املساحة اإلمجالية للبالد، غري أن املساحة املستغلة فعليا ال تتجاوز %.0هكتار، واليت متثل 
 )يف الصحراء الكربى املساحة الزراعية االمجالية. كما حتتوي على اهم االحتياطات اجلوفية من املياه يف العامل

اجلزائرية(. وقد بينت االحصائيات املذكورة يف الفصل أن اغلب الزراعات اجلزائرية تعتمد على معدل هطول 
األمطار يف تنمية الغلة، وكما ذكر يف الفصل الثاين فإن اجلزائر تقع ضمن نطاق اجلفاف والتصحر وتناقص 

ي يعود اىل غياب اسرتاتيجية تنموية زراعية تعتمد على ادارة معدل اهلطول، لذلك فإن تذبذب االنتاج الزراع
 املياه بطريقة فعالة، طاملا حتتوي اجلزائر على مصادر مياه جوفية معتربة. 

وفيما يتعلق بالقروض املخصصة للقطاع الزراعي، نالحظ اهنا تناقصت باستمرار طيلة فرتة الدراسة اىل أكثر 
على منو االستثمار الزراعي وعلى اعتماد الزراعات الرأمسالية ذات  ، وهذا بدوره ينعكس سلبا%011من 

االنتاج الوفري. نفس األمر مالحظ على مسألة دعم األسعار ومحاية الفالح من التشوهات السوقية السعرية، 
ايل ففي غالب االحيان يضطر الفالح اىل بيع منتوجه بأقل من تكلفة انتاجه وهذا ما حيرمه من الرتاكم الرأمس

 ويؤثر على قرار االنتاج يف السنة املوالية.
نالحظ أن املوازين السلعية الغذائية اخلاصة ب الدواجن، واخلضر والفواكه والتمور، والبطاطا قد حقق ارقاما 
موجبة تقارب االكتفاء الذايت، مع تسجيل حاالت فائض للتصدير. أما قطاع احلبوب والبقوليات فاليزال يعاين 

 ح طيلة فرتة الدراسة، رغم اعتبارهم مواد اسرتاتيجية أساسية يف راتب غذاء الفرد اجلزائري.من عجز فاد 
فيما يتعلق بقياس حمددات األمن الغذائي، نالحظ أن توافر الغذاء يعتمد يف غالبه على االسترياد وليس 

حال عجز امليزان التجاري االكتفاء الذايت، وأن الصادرات من االغذية ضئيلة وشبه منعدمة مما يدل على استف
الزراعي والغذائي وهذا يدل على تبعية القطاع للخارج مما يدل على أن استدامة توافر الغذاء يف اجلزائر غري 

 مفعلة وغري اكيدة.
أما مؤشر وصول الغذاء اىل الفرد اجلزائري، فإن القدرة الشرائية املتدهورة بسبب التضخم املتزايد جتعل فئة  

زائريني حتت خط الفقر مما جيعل غالب مداخيلهم تنفق على الغذاء. وجتدر االشارة اىل أن اىل أن كبرية من اجل
عناصر هذا املؤشر املتعلقة ب توفر السكك احلديدية ونسبة لنتشار نقص التغذية وعمق العجز الغذائي تبني 

 أن مسألة انعدام األمن الغذائي اهدد الفرد اجلزائري على مدار السنة.
ا خيص استقرار امدادات الغذاء يف اجلزائر، فإن نسبة التبعية لواردات احلبوب تبني أن هذا املؤشر سليب وفيم

من هذا اجلانب، ونفس األمر بالنسبة لنسبة االراضي الصاحلة للزراعة اجملهزة للري، وكذلك قيمة واردات 
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مر بالنسبة لتغري نصيب الفرد من األغذية من امجايل السلع املستوردة تبني ان املؤشر سالب. ونفس األ
 االمدادات الغذائية.

وجتدر االشارة اىل أن مؤشر استخدام األغذية، فإن نسبة السكان الذين ميكنهم الوصول اىل مصادر املياه 
احملسنة تعترب مقبولة اقليميا، ونفس األمر بالنسبة لنسبة السكان الذين ميكنهم الوصول اىل مرافق الصرف 

سنوات الذين يعانون من سوء التغذية ومن البدانة فأهنا  12فيما يتعلق بنسبة األطفال اقل من الصحي. أما 
تدل على أن هناك فئة واسعة من االطفال ال حتصل على املغذيات الكافية واجليدة والصحية مما يؤثر سلبا 

 على حالتهم الصحية واجلسدية والذهنية.
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 تمهيد
الااات  اااخي  خنااا ال ااخااا   الوااخمال  ااااا  ااااخية  خاااا  ا   ااا ر ال   اااا   ا ااا     إن الدراساا ا ايدة ااا 

تااد يف م  جيتاخياا  ايساا لاي الن ااا   اا  ملعاايف لدةااد ا  اا ت ال يفااااا  الاات تااخ ني م  تااي ا اخاا   ال را اا  
ضااا  واي لااا  وا اااخم اا  لاجاا تي ال را اا  والوااخمايف   ماااي ة اماا   و ااخما  اا  ةااا  د  اااا و ولاا   يااي الخ اايراا ا  

والوااخمايف   و جاا لا  اااا فلااو ساايذ اماايا م  ااخمر الدراساا  تماادة  ةالاا  الجاا تي ال را اا    سااخ داا   ي اا   اا  
ا خوااا اا الااات تاااااخ دا ك اااد ما تااااخ ني م  تاااي ةالاااا  الجااا تي   اااااا  ااا ار ال   لاااا  ال را اااا   اي ااااد   

خنجايعا  ال را ا . مث اجخميف   د فلو لدراس  ةالا  الجتاي  الوخمايفاا  و ياي  اا ر   ا ا   ا ا  رو    وا نجج  ال
  رب ال   . و  لخ يل مين  تمااي الجصيف اىل ثمث     ث ك  يت:

.ملس لاي منخمع  ةال  ا اخ   ال را  : مبحث األولال   
 . ايف الخ اايف ا  خص ةي والما س  لدال  ا اخ   ال را   م اجلالمبحث الثاني: 
  وط ا   اسرتاتاتا  لماق ا    الوخمايف  م اط ر الخج ا  تمدة  الجتي  الوخمايفا  م اجل ايف المبحث الثالث: 

 ا اخدا  .
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 .: أساليب نمذجة دالة االنتاج الزراعيمبحث األولال
ا الات ملتا   ا  الجة ةا  الخ  ق اىل ا  از    ت ةال  ا اخ   ا اخ د        مل  خا  ا اا   سيذ ةخي 

 .  خص ةي والما س  لدال  ا اخ  ا  خص ةة       ا درس  ايدة   مث اخ  ق   د   الخأ ايف ا
 .ابزار معالم دالة اإلنتاج المستخدمةالمطلب األول: 

تي ا  ةال  ا اخ   و خا  الن وط الت تخأسس  ااي   و نيا    )  وا ا ا اخ      اين وسيذ ةخي 
 ج  ل الوا    ا  ايتي(.ت

 .الفرع األول: التعريف بدالة اإلنتاج
 دال  ا اخ    تاو ال م   الت ت  ط  ني تيلاج      د ما ا اخ   لخننيف م ا  ا    عا ا ت  ا .  ةمصد

 اث اهلادذ  جا   اي ال  اث  ا  ا لايف تيلاجا   ا  ملعايف الي ايل اىل ا صاا ااخا    نايف    لاا  وكجا ل  و أ ايف 
 Y= f ( K , L, M)………. (1)                        :        وة رب  جي  رة ضا    لننيف الخ يلتناج 

  ااخااا    وت اااد ةالااا(  1وتيعااد  اااد   اااا  رة ضاااا  لخ دةاااد ةالااا  ا اخااا   والاات تااااخ دا لخمااادة  الرتكا ااا  ر اااي )
cobb-Douglas   ااا    ااايف ال ااا  ني  1291ملول  ااا   ساااج    ااا  ملك ااا  ةوال ا اخااا   ااخنااا را  اف اساااخ د 

Douglass  وCobb اا  ملعاايف لدةااد الخااأث  ا خ اايف لناايف  اا  ال  اايف وراج ا اا ل  اااا الجاا تي الصااج    م   

ˆ21..........(9) لا : لصاو  ال ة ضا  الخ الي ة ا ا خ د  ا   ةنا   ومت الخ     جي    



KLY

o
                  

  اث:
Yالج تي =. 
L) ال   ل  )رعيف/سج =. 

K رملج ا  ل =.  
Βo    مدار ث  =.            
 Β1,β2 = يع   ختخا   ا خي     ةال  ي  ة     ما  . 
 ت  اق الميااني ال مث  الا  م   اا  خمر الدال      مل: ومين 
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 النتاج بالنظر الى عوامله.رونة ا: مالثانيالفرع 
  د  يا ايف ا اخا   ا ااخ د   اوةمصد  ا  ةرعا  اساخت    الخوا  م  تاي ا اخا   اخاتا  الخوا  م  تاي ا

 ةخلح ملن:  L(   لجا   لا   يف 9ومبج ضا  الدال  ر ي )
 
 

L

Y

L

KL
o









11

)( 21








 

  لما    اا 
L

Y


1      : ةجخي 












Y

L

L

Y 

1وة اق  اا



1)ال   ل (  اث ملن الجخاتا  تنا  اىل ملن  L  وا  ا اخ     لجا   لا   يف  



= الخوا  
Yالجايب م  تي الج تي


 .L/ الخو  الجايب م  جص  ال  يف  

2تا وي  K  لجا   لا   يف   ا ملن   وا  ا اخ   مين  اثو ججس ال  ةم  



. 

2                      ملي ملن :












Y

K

L

Y

 

 
  ةا ةاة %1 جاا    Kملو Lوالجخاتخ ن ت  خ ن الما اين ايول   اافا زاةا ااا   ا ااخ دا  ا     ايف ا اخا   

1ا اخ   النا   جا   



2ملو  Lم   ل   %



 .Kم   ل   %
 .: قانون تناقص الغلةالثالثالفرع 

          : Lةمصد  ه تج  ل ا اخ عا  ايدة   ومب  ملن ا اخ عا  ايدة  لا   يف  

                          : Kو ا س   اا فلو  ان ا اخ عا  ايدة  لا   يف 
K

Y

K

Y




2

ˆ






 

وكااخملو ا اخ عااا   L  تخجاا  ل   ةا ة  ا اااخ دا   ا  L   وتاربز ا  اا ةلخني ملن ا اخ عاا  ايدةاا  ل   ايف ا اخاا
 .K  تخج  ل    ا   ة   ة ة   دة الي داا ا اخ د         يف ا اخ    Kايدة  ل   يف ا اخ   
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 .غلة الحجماتجاهات  :الرابعالفرع 
ط ) ملي مجااا  ت ااني  ااا  ايتااي اااا   ال ةاا ة  م  تااي ا اخاا   النااا  الج ماا   اا  ال ةاا ة  م  اااخية الجناا 

ˆ21 :            يا يف ا اخ   ا اخ د  (  جاي   اج    افا  دملا    لدال  



KLY

o
 

                        ان : A افا   را  زة ة   اخية الجن ط   لجا   
21 )()(ˆ 
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21جااا      ااان  تااي ا اخااا   النااا  سااا ةد  Aملي افا زاة  تااي الجناا ط   لجااا    




A ، وا   ةلاا  مل ااامر
 مين  ملن تا  دا  م تمدة    يفد ايتي   و خملو إفا ك ا :

1- 
21




 =1  .ان  خما ة ين ث  ا   يفد ايتي  
9- 

21



>1.أن  خما ةل  اا ت اةد   يفد ايتي    
3- 

21



<1ل  ا  ايتي.   ان  خما ة ين تج   
وميناا  الخ  ااا   اا  ةالااا  كااايه ةو اامج م غاااناي  ا  ااا  الاي اا رع  و اااخما الاااخمي ساايذ ا خ اااد  اااااه م 

 ةراسخج  لدال  ا اخ   ال را    و خا  الدوال الت سيذ امدر   م الدراس  الما سا   وغناي  ك لخ يل:
KLY

o
logˆlogˆˆlogˆlog

21
  

تمادة    واا  ا  امل  اني  خاا   يا ايف ا اخا    وعخا ز  اخمر الدالا   ومين  تيظا  الدالا  الايارة   ا  ملعايف
 أن   وا  ا  مل  اي  تا وي اليا د الص اح  ولن  ت كا      ت كا  ا رملج ا  ل وال  يف  ي   ك ن  تي 

  خارب  ك   ملن ا ض   ا الجا ا  ل يا يف ا اخا     تخوا   جاد   تناين  جا ا توا اا   ال  يفد مب خا   اخية ته.
م اس  ر ال يا ايف الجاا ا  وااا ي    ن الخوا اا اي  اا  م ملسا  ر  يا ايف ا اخا   الجاا ا  الج ما   ا   ادوث 
ت اااية اا تنجايعاااا  تماااية اىل ا اااداث توااا اا م  اااا ة ا ال يا ااايف الجاااا ا   اااججس ا مااادار و  مااا ر   ااا كس. 

  ني ا ن اا ا ا  مل لم    ا  خاج .و خملو  ان ةال  كيه ةو مج  ت    ة يفيف  جاد     الج ق 
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 ومين  الرتكا   اا ثمث   يااني اس سا  لني ال  اا  ا اخ عا  و  :
 .x,sوا اخ دا     يا يف ا اخ     yوعية  م   ط ةة   ني  تي ا اخ    -1
   اين تج  ل الوا    اث تخج  ل ا اخ عا  ايدة  ل يا يف ا اخ    جد زة ة  . -9
  ا ن  ل  يفد الا   ملن ةنين ث  خ   ملو  خج  ص   ملو  خ اةدا.الا       اين   يفد -3

و  لخااا يل  اااان ال ااا يفق الي ااااد م ةراساااخج  والاااخمي ة خ اااد  ااااا ةالااا  كااايه ةو ااامج  اااي ملن   اااي    واااا ا 
ا  اامل  ااا وي لايا ااد لناا  ميناا  ماا وز  ااخما ا ناانيف  اا  ط ةااق ا  خ اا ة  اااا ةالاا  ا اخاا   فاا ا  وااا ا 

والاات تنااين ةالاا  كاايه ةو امج   لاا   اا      اا  ا   اا  وم اجاس الي اا  ميناا  لا  وااا ا ان تنااين ال    ا  
 اكرب    وا د و خما    ةجادا  م ةراس  ةال  ا اخ   ال را  .

لخملو ك ن   د    ال  ث    غانيف ا ا   ا  اغان ل ةوال ا اخا   تخ  ايف م ةالا    واا  ا  امل ال   خا  
 Arrow,Chenery, Minhasالات عا ل  ا  كايف  ا  و   constant elasticity of substitution لإلاخا  

Solow     1و خمر الدال  ا خما الصاو  الخ لا : 1291م   ا 
Y = A [ δ     + (1 – δ)          ……………..(3) 

    الخيزةا   ا ا δايتاي    ا ا    يفاد   v ادة ال  ا ل   Lرملج ا ا ل   K ا   ا ا  ا اخا   و  Yاف ملن 
A      ثP    ا   ا  مل الت مين  تيظاجي   جي ة  ا     واا  ا  امل  ( σ=1/1+ρ   ) وتخ اا   اخمر

 الدال   نين   وا  ا  مل  اي  ث     ولنجي     ا  ةة .
ان ايصاال الجااا ا  ل يا اايف ا اخاا   وة يهلاا    Brown, Arrow  ااك كاايف  اا   1291وم  اا ا 

 واا  ا  امل ال    ا  ت خ اد  ااا   واا  ا  امل  اني  يا ايف ا اخا    و ااا ك   ا  رملج ا ا ل  الجا ا  م ةال   
 وم ظيف ا رتاض سا ة  ا ج  ا  الخ    وتيازن ا اخ عا ا ايدة  ل يا يف ا اخ   حنصيف  اا: 

   

   
 =  

 
 =   

  
 =    

 
 
 

 
     ………….(4) 

 
 

                                                             
، المحور االقتصادي، القادسية 0881-0891بتول مطر عبادي، تطبيق نموذج المرونة االحاللية الثابتة في االقتصاد االردني دراسة قياسية للمدة   1

 52، ص5112سنة  4العدد  1للعلوم االدارية واالقتصادية، المجلد 
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  يفد كيف           ا     وا  ا  مل  هن  لخ   اىل  ا ا ا  ا خا هي  ا م لن   خمر الدال  تياعه   
 2  سخ داا ال م   الخ لا : SMAGال  يف ورملج ا  ل  ومين  مجي اسخ داا تاو ال ا ا ا   لاتي اىل ةال  

Log (Y/L) = α + σ Log W………………….(5) 
  اة ا ا ج  ا  الخ     اي ملن ا عير وال يايفاد ا د ي ا  ملن ال  ةم  ا مر ت خ د اس س   اا   ضا  سا ة ومب 

اىل  يا اايف ا اخاا    ااا وة  اىل ااخ عاخياا  ايدةاا   ااان  اا  الصاا ي تربةاا  فلااو  جااد   ةخ اااق ا  اا    ل ااادان الاات 
 ت خ د  اا الخ  اط ملو اي  ة  ملو الد ي.

 3ومين  تمدة    وا  ا  مل  ننيف    غ  ك   ةا :
Y= A[δ    +(1-δ)          …………(6) 
ول ا ن اث  الخو اا الخنجايعا    مد ا خ ادا   اججني  جيا : ا ول توا اا تنجايعاا  و ةاد  و صااو   ا ةةا  

 خوا   و ااخ     امل   ال ا :: توا اا تنجايعاا  CES  ع اا    ضا     خوا  الا    اىل ةالا  Hiks نس 
 اىل ةال  ا اخ  :    ال     وة رب  جي    ة  ل ا خو 

Y= A    [δ    +(1-δ)          ………(7) 
Y= A          [δ   +(1- δ)          ………(8) 

     ا  م   ا     و خما  ا  جي ايا    ماد  م   ااا    Arrow et alاة ا لنين الدال  ا مرت        يف 
 Taylor خ يةاي  اىل ةال    ا   و  سخ داا  جنيا ت ةا   1291م سج    Kmentaلخملو       الخمدة 

Approximation : لخأ خم الصاو  ا  ا  ا تا 
Ln(Y/L)=LnA +λLLnL +λ KL Ln (K/L) + λ KLL [Ln(K/L)   + ζ 

 و  لخ يل مينجج  تا ال  ص يفل  خمر الدال  م الجم ط الخ لا :

                                                             
 لمزيد من التفصيل في عملية االشتقاق الرياضي للدالة انظر:  2

-Banerji , A., “Productivity Growth and Factor Substitution in Indian Manufacturing “ , Indian Economic 

Review , 1971 . 
في سنة   Kmentaا يجعلها معقدة في عملية التقدير لذلك قامت غير خطية في معلماتها وهذا م  Arrow et alنظرا لكون الدالة المقترحة من قبل   3

 لتأخذ الصيغة الخطية االتية: Taylor Approximationبتحويلها الى دالة خطية، وباستخدام مفكوك تايلر  0851

Ln(Y/L)=LnA+λLLnL +λ KL Ln (K/L) + λ KLL [Ln(K/L)   + ζ 
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يدةاا  لا اايارة  يع اا     اا م نااد ملن ا اخ عااا  ايدةاا   اايرة رملج ا اا ل ميناا  ملن ة اارب  جياا  ا اخ عااا  ا -1

              ةل  الخ لا :
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 .Kم ا   ةل   يعي لاماي ا يع   ل ملج ا  ل  MP   ان     يا يف  يع   A,δواة ا ين 

1 اث ملن تج  ل   دل ا  مل الخمجا ني رملج ا  ل وال  يف   -9
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 لدال  لاس هل  هن ة   ة ا ولاس هل    يط   ع . -3
إمن  ت خ د  اا  ا ا    وا  ا  مل ث     و  تا وي الي د   و خما    ع اج  ا خ د  ااي  م ةراسخج    -4
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    افا ك ا :ρاةل  ث  خ      ملن  ا   ا     ختخا     خمذ  ا    σث      ان  ρو اث ملن  ا   
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 اان الدالا  تخاااي    ا ا   واا  ا  امل  و ااا وا   لاي اد   وتخجاق الدالا  م  ااخمر تاا وي الصاج    Ρ ( مل
 اي ل     ةال  كيه ةو مج.

  اخ   ةنين      اخما    اث ا  مل   هن يفا   ني ا يارة. ان  ج ىن سيال ا  1-تا وي  Ρ  ( ه
   ان  ج ىن سيال ا اخ   ةنين اكرب  ام  اث ةنين ا  مل   تج    رتج     وا  1-اكرب     Ρ ( ا

 ا  مل
   اااان  ج اااىن سااايال ا اخااا   ةخ اااخم النااانيف ا م ااا  امااا ر ام ااا  ا  ااايف  ااااا  ناااس 1-ا ااايف  ااا   Ρ ( ث

 .ه ام ر ام   اي يفد لخ ا أليذ  الخمي ةخص   
والخن  ايف  اني  ج  ا    ا   ملالدال  تخ اا    ادا  اا واا   واا  ا  امل لاي اد   ك ا  ان الدالا  تاا ح 

ا اخاا     ااافا ك ااا    وااا  ا  اامل اكاارب  اا  الصااج    ااان  ااخما ة ااين ملن ا اايارة ا ملااا   مل اا  افا ك ااا  ا اايارة 
مل ايف  ا  الصاج   و ااا  اخما  اان الدالا  تصااح لي ا   ا اا ا ا ادة   ن ا   اان   واا  ا  امل تأ اخم الما ا 

 المص  وا دة ال يةيف  نس ةال  كيه ةو مج الت تصاح لي   ا دة ال يةيف  مط.
 .االطار النظري التحليلي لدالة االنتاجالمطلب الثاني: 

الخ ااايف الما سا   ا  ا ا از  خاا  وةخي ا  از فلو     مل الخ  ق اىل الخأساس ا  خص ةي لدال  ا اخا    مث 
 الن وط الما س  المز   لم يل الج يف .

 .الفرع االول: التأسيس االقتصادي لدالة االنتاج
  يف الد يل م الدراس  الما سا   جياي ملو  ا ا ور  ا لخ  ال ا  خصا ةي لادالا  ا ا اة تمادة     وفلاو  ا  

 ااايف  ا ااا اة تمااادة ر    ااا   ااامل غااا وط و ااايااني الجة ةااا   ااامل ا سااام ط ا الجة ةااا  )ا  خصااا ةة (  ااااا الج
ا  خص ةة  مينجج  اجل ا  م يل ملو ر ض الج يف  الما س   وجيي ملن ةنين الج يف  الما س  ا مدر ةخ خ   اجد 

وةج وا  ملن ةناين اجلا ل ال   اث لاج ايف  الما سا  فو      اخا  اة ي  ملي له  اجا  لاجة ة  ا  خص ةة  ا خ ام  
 ر   يع    ك   جيي ملن تنين ا  وا ا الت  اج  ا  سا  م  فو   ا ت اكارب  ا  الصاج   ومينا  ملن تناين اكارب اغ

 اا  اليا ااد م   لاا  ةالاا  ا اخاا   فاا ا  وااا ا ال    اا   مل اا  افا تمااادا   دالاا  كاايه ةو اامج  مااط  اتااي ملن 
مينججا    ايل ملو ر اض  اخما الج ايف  تنين  ا وة  لايا اد  ااا ا ك ا  م   ي يا . و ا   امل  اخمر النا وط 

 الما س     الجة   ا  خص ةة .
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و اا   ااني ا خواا اا الاات ساايذ ا خ ااد  ااياا  م ةراسااخج   جاا ا  خواا  تاا    و ااي  تااي ا اخاا   ملو  ا خااه   
و خو اا  اخما  ا ااا  عا لا  ا  الجة ةا  ا  خصا ةة   ااا  ا ار ايرض  ال  ايف  رملج ا ا ل. لنا  مت اة ا ل 

اا ا  ة تيا اق  اايا  الجة ةا  ا  خصا ةة  ايدة ا    ايف ا نججا  ال را اا  الات ع ايف الخنجايعاا   و  اد ما  خو  
ا  د   وا ا   ا ا  رو   الت ع يف ا رض  و        ا خو اا الات ا ا ا  تا ث   ااا  تاي ا اخا      ةما  

    غ    و خما   ةخج  ض     خ ا  ا الجة ة  ا  خص ةة .
وك ا    ةجاا  ساا  م  م ةراساا  ةوال ا اخاا     ااان الناانيف ال ة ضا  لدالاا  ا اخاا   ةخ اااي وعااية عاا ل ث  ااث 

 اا جل ل ال   ااث ة اارب  اا   خواا  ا اا ت ط  اا  خو اا ا اااخما .لاااا  لااه  م اا   اا  خو اا ا اااخما  لادالاا   واجلاا ل ا 
اخما   و ي ة رب       لا  ا اخا   م ةالا  كايه ةو امج  مدار ا خو  الخ    م   ل  اا داا تأث  ا خو اا ا 

 س  م . Aوالخمي  ربا   جه حب ذ 
و اي ا درس  ايدة    ااه جيي ملن ةناين  اخما اجلا ل ال   اث  يع ا   و اخما غا ط ملس سا  لم ايل الج ايف  

 ا مدر  ا سا     اجل اي ا  خص ةي.
ا اخا    ا   امل ا  واا ا ا  خصا ةة  ملو   واا ا ك ا  جياي الخأكاد  ا   م ا ا ا اخا    ياسا    ج  ا  

لناا  ماادر ا غاا ر  اىل ملن اة ةاا  ا اخاا   تجاارتض ملن تنااين  ا  اامل  وفلااو ك اا  وضاا ج ر   لخجصااايف ساا  م .
ا  وا   يع   ةايف   لن  تاخ اح اجل ا  أن اي زة ة  م  يا يف ا اخ    ي د  وا د  سيذ ت ةي اىل زة ة  م 

ماادار ا  وااا  ا دروساا   مل اا  افا ك ااا  ا  وااا  ساا ل    يااخما ةاادل  اااا ملن ال ةاا ة  م اسااخ داا  اااخية ا اخاا   مب
 ج  اا  ا اخاا   ساايذ ةاا ةي اىل اوجاا ض  اااخية ا اخاا   و ااخما  اا   ماام: م الجة ةاا  ا  خصاا ةة  )ا درساا  

 ( مينججاا  ا اخماا ل اىل وافا لمماا   خااا  الناا وط ا ااخمكير  )و اا  غاا وط تج ضااي  الجة ةاا  ا  خصاا ةة ايدةاا (.
 ا   ا  ال  اا  و   الخمدة  الما س  لاج يف .
 .الفرع الثاني: التأصيل القياسي للنموذج

 .دالة االنتاج طرق تقديرأوال: 
وسايذ ا خ اد م تمادة  إن ملول ا  ياا ا  خ د  م ا خ ا ة الج ايف  الما سا   ا  لدةاد  اجيي الخمادة   

والاات ت خاارب  اا   ااني مل لاايف طاا ق تماادة   ،  (OLS)ا    اا ا الصااو ة ا  خا ةةاا الج اايف  ا  خاا ر  اااا ط ةماا  
الج  ف  الما سا  فاا الننيف ا        خ  ر ملن   ع    تنين     خ ا   ا   ت. لن  مدر ا غ ر  إىل ملن 
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و مج م غناي  منيف  ةال  ا اخ   ال را   الخمي ا خ دا   ااه  ي        ياج  ا خ دا   اا ةال  كيه ة
و اا ةال  ا  واا ا ال   خا  م اساخ دا ي  و  لخا يل كا ن ل ا ا   ااجا  ليةايا   ا  النانيف ايسا  إىل ةالا    اا   
   اعيف اسخ داا ط ةم  ا     ا الصاو ة ا  خا ةةا   و اخما ةناين  ا  ط ةاق اة ا ل الاي ا رةخي  ااا الج ايف  

  و ق الننيف الخ يل:  لاص   و خما حييهل  إىل احندار  خ دة ايس 

LnY = B0 + B1 LnXi1 + B2 LnXi2 +B3LnXi3 + B4LnXi4 +…+BK LnXik + ui 

    ا غ ر  إىل ملن:
- LnY : ور  اا  لاه م الج ايف  ةخ  يف م ا اخ   ال را   و ربا   جه م ةراسخج    لما   ا ل    ال را اا  

 ؛log agrه 
- LnXi1 ،نجج  ور  ا  لهةخ  يف م الخنجايعا  ال را ا  ملو ا  log tech؛ 
- LnXi2 ،  تخ  يف م ال   ل  ال را ا   وا    هلlog emp؛ 
- LnXi3 ،تخ  يف م ا ا   ا ا  رو    وا    هل  ه log area؛ 
- LnXi4 ،تخ  يف م  د ما اي د   وا    هل  ه log npk. 
- B0 :ع يف  ا   ث  خ ؛ 
- B1 :    ؛م ا نجج  الخنجايعا  %1الخو  ه  مدار الخو  م الج تي ال را   الج عي 

- B2 : ال   ل  ال را ا ؛ %1 مدار الخو  م الج تي ال را   الج عي    الخو  ه 

- B3 : ا ا   ا ا  رو  ؛ %1 مدار الخو  م الج تي ال را   الج عي    الخو  ه 

- B4:  ؛ د ما اي د %1 مدار الخو  م الج تي ال را   الج عي    الخو  ه   

 اسخ داا  خما الج يف    ي      الن وط وا خ  ا  م: وةخ اي
ملن تناااين ال م ااا    ا ااا   اااني ا خوااا اا ا ااااخما  وا خوااا  الخااا     ملن تناااين ال ا اااا ا  يز ااا  تيزة ااا  ط ا اااا  

 لا خو اا ا اخما  وا خو  الخ   .
 tفاا   جية   وفلو    ط ةق ا خ ا ر وجيي  ااج  ملن اخأكد    ا    ما  يف     م يل   ا سا  وتنين 

  الاااخمي ةمااااس  اااي  ال م ااا   اااني ا خوااا  الخااا    Rو ااااخية ا  خ  لاااا  لاااه  مث ا ااا ور    خ ااا ر     ااايف ا رت ااا ط 
وسايذ اااخ دا   الاخمي ةااخ دا   خ ا ر الماي  الخجاا ة  لاج ايف   r2وا خو اا ا اخما   و    ايف الخ دةاد 
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 اااااا   جيةاااا  الج اااايف  ا ماااادر  جااااد  اااااخية   جيةاااا  مث مناااا    ااااد   ل اااا       لا ناااايFاةلاااا  ا صاااا يفا   اناااا  
 .ا  خ  راا ا خ ام  مبن كيف الخمدة    يف واة  وع ا   ا و الخأكد    الخيزة  ال  ا   وغ و

 :OLSتقدير المعلمات باستخدام طريقة المربعات الصغرى االعتيادية  -1
   ي       ال يا    جد اةىن  د. جيي ملن ةنين
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 مث ةخي ا  از  صجي   الخ  ة  والخ  ة  ا نرتا لا  ا  ا ا مدر  وتنين :
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     خ ا   و ا  ة  كخ    الصاو  ا مر حنصيف  اا:      ر      مدرBوالجخات  ا مر تدل  اا ملن ا  ا   

           

0

0

1 1 0 0 1 1

2

0 0 0 0 1 1 0 0

2

0 0 1 1

v a r c o v ( ) v a r c o v ( )
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b B
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 اث     مهل  مين  لدةاد  يا ا  وت  ذ  خمر ا صجي   مبصجي   الخ  ة  والخ  ة  ا نرتا لا   ت ا مدر   
  ر  ا  ق الم    خ  يف الخ  ة  ا نرتا كيف    الخ  ة  لا   ت ا مدر  وا خ  ا  م     ا صجي    مل   ال ج    

 ني ملي اثجني     خمر ا   ت ا مدر   ومين   ا ه كيف     اي الخ  ة  هلخمر ا  ا ا ا والخ ا ة  ا نارتا  اجي ا  
   د الخ يةض   لصاو  الا  م  مب  ةا وةي  ك  يت:

 

 .ثانيا: اختبار معنوية المعالم المقدرة

2ا إن   ااااي      اااا ا ا حن ا اااا 
( )

i
E y y، اىل عاااا يفني  ايول مي اااايف   ااااي      اااا ا ا حن ا اااا ا  تختاااا مل

2ا يضااا  
( )

i
E y y ،: ال اااايا      ااااي ا خ  ااااا  م  ا يضاااا      اااا ا ا حن ا اااا ا  اااا     ااااي مي اااايف  وال اااا

∑   . 

2.............(1)                                              ملي ملن: 2 2

1 1 1

(y ) (y )

n n n

i i

i i i

y y u i
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ومباا  ملن     اايف الخ دةااد ة خاارب  اا ث  ملس ساا  م تمااااي  اادة   جيةاا  ال م اا  ا ماادر   ااني ا خواا  ا  خ ااد وا خواا  
ا ااااخميف  و  ساااخ داا ا صاااجي  ا لاخ  ااا   ااا  ك  ااا   صااا ةر ا حن ا ااا ا م الج ااايف  ا خ ااادة ا خوااا اا ا جاااا   

              ةيضح   ل  ةم  الخ لا :
     

(Y X B ) (Y X b )

e e (Y Y 2 B X Y )

e e

B X X B

   

        

   حنصيف  اا :Bو  لخ يةض     ا   ا  ا   
1

2 ( )

2

e e Y Y B X Y B X X X X X Y

e e Y Y B X Y B X Y

e e Y Y B X Y


         

       

    

 

 Y `Y = B `X `Y + e `e ….…(2)    :حن ا  ا الناا   د ل  ا صجي  اومين  ا  ة  كخ      ي  ا 

  ع ايف ا حن ا ا ا Y'Yخوا  ا  خ اد  ااث ملنوتيضح ال م   ال  اا  ا ص ةر ا س سا   حن ا ا ا  نا  داا ا 
 .SSEع يف ا حن ا  ا ا يض    'BY'Xو  SSTالناا  

                                            :ومب  ملن

2

2

2
. . . . . . . . . .(3 )

S S R
R

S S T

B X Y B X Y
R

Y Y Y i



   
 

 

 

 و ااه مين  ليةيف  ص ةر ا حن ا  ا ال مث   د ل      يف الخ دةد ك  يت:
2

22

(Y Y ) R ...... .( 4 )

i

B X Y

و أ

R Y B X Y

  

 

 

  و  ض الخ يةض 9ا يض    د ل      يف الخ دةد ا خ دة    الصاو  ر ي ع يف ا حن ا  ا  4   الصاو  ر ي 

                                     وإ  ة  الرتتاي حنصيف  اا:

2

2

2 2 2

(1 ) .. . . . . . .(5 )

(1 )

e e Y Y Y Y R

e e Y Y R

و أ

e i R Y i

   

  

  

 

 9و  1ا حن ا اا ا الوا   يضا    د لاا      ايف الخ دةاد ا خ ادة والاات تناين  ا  الصااا   5وع ايف الصااو  ر اي  
    اعيف لاايف الخ  ة .
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 من المتغيرات. Kكيفية تحليل التباين ل (: 1-4رقم )شكل 
درجة  مصدر التباين

 الحرية
متوسط مجموع المربعات  SSمجموع المربعات 

M.S.S 
F المحسوبة 

االنحرافات 
 الموضحة

االنحرافات غير 
 الموضحة

K 
 

n-k-1 

2
B X Y R Y Y  

 
2

(1 )e e R Y Y  

 

2
R Y Y

K
  

 
2

(1 )

1

R Y Y

n k



 

 

 
2

0 2
(1 )

1

R
K

F
R

n K




 

 
   ’n-1 YY االنحرافات الكلية

 ا صدر:    ا داة ال  لي ا خ  ةا  اا    س ق.

   ااخية ة لا    اني  n-k-1  ا ااي    ا  الما ا  اجلدولاا  لدرعا    ةا  F0و  لخ يل مين   م را   ا ا  
ي   مل يف  ا  اجلدولاا   ياخما ةادل  ااا ملن ال م ا  ا  اا  ا دروسا   ا    جيةا   ملي ملااه  افا ت ني ملن الما   ا ا

 لاس  ج ا تأث  يي  خو     ا خو اا ا اخما   اا ا خو  الخ    الخمي ةخ  يف م ةال  ا اخ   ال را  .
ا  ا  ا دروسا    جيةا  و جا ا مل   افا ك ا  الما   ا اي   ملكرب    الما   اجلدولا    يخما ة ين ملن ال م   

 .و م   عاد   ني ا خو اا ا اخما  وا خو  الخ   تأث  
R المضاعفمعامل التحديد ثالثا: 

2. 

ميخ ز     يف الخ دةد  أاه افا اضا   خو   اخميف اىل الج يف   ان  ا خه سرتتج   ا  وان ت ةنا  لا خوا  
اااا  اااا   ااا ر مل لاايف لمااا ج  اادة    اااا   اا  ا   خاجاا   اا  ا لاا ذ تااأث   اايي  لااخملو  اا  ملعاايف ايصاايل  

ا خواا اا لخ اااايف ال م اا   اااد الدراساا   وم اجااس الي اا  ةأ ااخم   ااني ا  خ اا ر  اادة ا خواا اا ا اا ث    ااااه ةااخي 

            والخمي حياي ك  يت:  R’2 ا ه     يف الخ دةد ا ص ح 
2 21

1 (1 )
1

n
R R

n k


   

 
   

يذ تااج جض  جااد اضاا     خواا   اااخميف افا ت تاا ةي  ااخمر ا ضاا    إىل تماااال ساا  R2وةم ااك ملن  ا اا  
(1-R2) مب  ة يض    ال ة ة  الت لصيف م  (n-1/k-n-1)   اخات   رتج    ا  k  ر  ا  ة  ا      

 .R2اي ليف مجي اض     خو  لاج يف  افا ك ن فلو س    م اوج ض  ا   
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 .تباينمشكلة عدم تجانس الرابعا: اختبار 
 ننيف   ا اياعه  ننا   ادا ما اس الخ ا ة  م   لا  تمادة    ا ت الج ا ف  ا خ ادة   ااا  ا اا ا  م  اا  

  اث ةنين  ج ا ت  ة   درع  ك    م  اي  خو ا   وكجخات  لخملو  أن الج ضا  تأ خم الننيف الخ يل:
2 2

( )

( ) 0 .... . . . . .
i j

E e i e i

E e e i j



   

 لج ض مل مر الننيف الخ يل:وم   ل  الج يف  ا    ال  ا ة  خم ا
2

1

2

2

2

0 .. . . . . . . . . . 0

( ) 0 .. . . . . . . . . 0

0 0 .. . . . . . . . . . .
n

E e e







 

 

 

 
 

 

2                         اث ملن: 2 2

1 2
. . . . . . . . . .

n
     

لخماادة    اا ت  (OLS) اةاايف   ضااا   اادا ماا اس الخ اا ة  مل اامر ةنااين اسااخ داا ط ةماا  ا    اا ا الصااو ة 
   ا   خ اا      ا ر  مل ا ة   عخااو الج يف   ا   ادي  ااث ان ا  ا ت سايذ لا  تناين مل لايف تمادة    ا

 ا   ت ا مدر   خما ايسايه    ا  ا يف ت  ة .
 :اختبار وجود مشكلة عدم تجانس تباينا الخطأ -1

لمااد وضاا    ااد  ا خ اا راا لانناا   اا  وعااية  ناانا   اادا ماا اس ا  ااأ و اا  ا اااط  ااخمر ا  خ اا راا 
والااخمي ة خ ااد  اااا الماااي   Rank Correlation) (Spearmanا خ اا ر ساا    ن  رت اا ط ال تااي   

ا  اماا  لط  اا ل الج ماا   اا  الجاا ق  ااني الما اا  ايمامااا  والماااي الخمدة ةاا  لا خواا  ا  خ ااد و اااي ا خواا  ا اااخميف 
ملو  و جااه لاااي  (OLS)وةخ اااي ا خااا ه  ااخما ا  غاا  تماادة    اا ت الج اايف  ا  اا    سااخ داا ملسااايه 

  ن  رت  ط ال تي وفلو و ق الصاو  اآلتا :ا حن ا  ا مث ةاخ        يف س   

       
 ∑  

 

 (    )
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ن :اف  
 :     يف ارت  ط ال تي لا    ن وتنين  ا خه ك   م اجلدول ا يت:     

 نوع االرتباط قيمة معامل االرتباط
 إرت  ط ط ةي ت ا +1
  دا وعية ارت  ط  ج 

 إرت  ط  نا   خيسط 0.7- اىل 0.4-   
 إرت  ط  نا   ية 1-اىل  0.7-   
 إرت  ط ط ةي  خيسط 0.7اىل  0.4   
 إرت  ط ط ةي  ية 1+اىل  0.7   

 إرت  ط  نا  ض ا  -0.4-    ج  إىل مل يف    
   ∑   

   ي       ا الج وق . : 

n  : تي ال اج   

 .(DW) ر دوربين واتسون، اختبامشكلة االرتباط الذاتيخامسا: 
تةي   ننا  ا رت  ط الخمايت م   ل  وعية  م      ني  اي اي   ل ال نيايفا  م الج يف  ا    و     
 جد اسخ داا  ا ا ا الامسيف ال  جا  م  اا ج  خوا اا الج ايف   ااث إن ا  اأ ال نايايف  م كايف  ارت  ز جاا  

هلاا  إضاا    إىل فلااو  ااد تةياا     اايف  ااخمر ا ناانا  اخاتاا   عاا ال  ة خ ااد  اااا مل  اا ل الجاارتاا ال  جااا  الااا  م 
ت ااادةيف م ال ا اااا ا ا ااااخ د     ااا اض تمااادة    ااا ت الج ااايف  ا ااادروج   ااايف الاتااايل إىل تمااادة   ااااي   اااض 
ا ناا  داا ا   اا  مبخواا اا الج اايف  ومباا  إن   اااا  الخماادة   ااخمر ت خ ااد م ال اا ة   اااا ا ااخم   ااد ا  اااي 

خخ لااا  و ااخما  اادورر ةاا ةي إىل  اااق  م اا   اا  ني  اااي اي  اا ل ال ناايايفا  لاج اايف  ا  اا  . لااخما ا ناا  داا ا 
ةاخيعي إ  ة  الجة  م   ضا  اا داا الخ  ة  ا نرتا  ني اي   ل ال نيايفا   جد تمدة     ت الج يف  ا  ا  

)  الخ لا :سيال ك ن منيفع   اا   ملو  خ دةا     ر  مل  ة إ  ة  الجة  م الج ضا   ) 0 ... . . . . . . i
i j

E e e j   
)                                             والت تص ح  اا الج ي الخ يل: ) 0 .. . . . . . . . . .

i j
E e e i j   

ن  ج ا ارت  ط فايت    ني  اي اي   ل ال نيايفا  و   ا ااط ملاايا  ا رت ا ط الاخمايت وملك   ا  غااي    اي اي ا
 ارت   نانيف   ا   ااا ا  اأ ال نايايف   ا رت  ط الخمايت    الدرع  ايوىل ومبيع ه ة خ د ا  أ ال نيايف  لنيف

i                                                       ن :اي الاجرتاا الا  م   i i
e p e v  
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 اااث إن ا  ااأ ال ناايايف  م الج اايف  مل اامر ةأ ااخم اجااس الجاا وض ايس سااا   جااد ت  اااق ا    اا ا الصااو ة 

                  :(     ر  مل  ة (OLSا  خا ةة  

2
(0 , ) .... .

( ) 0

i

i j

v N i j

E v v

  


 

 :اختبار وجود مشكلة االرتباط الذاتي -1
وا خ ا ر   hا خ ا ر ةةا   ا  واتااين  ا خ ا ر   ا   اني ا  خ ا راا ا  صصا   ا   نااانا  ا رت ا ط الاخمايت 

    خ  رر ا ك    ميف   واسخ دا   م   لخج ، DW  لن  سيذ ا ك   اا ا خ  ر  ل      ع ااي 
ا  خ  راا اسخ     وعاد ايةال   خا  ال اج ا  ياه ةيعد  س ة خرب    ملو : اختبار دير بن واتســون  - مل

واتاااين    الج  ا  ا  ص يفا  إ  ملهن  تنخاي  ي   -ا خ  راا مل  ة  د تنين مل ية    ا خ  ر ةة    
م ال اج ا ك  ر ايتي ولخملو ةجليف ةة     واتاااين  اا الن       ا  خ  راا اي  ة   لام  ااا 

ط  اااا  ا  ااااا  الجناااا   والخ  اااااق. ا  خ اااا ر  صاااال لانناااا   اااا  ارت اااا ط الااااخمايت  اااا  الدرعاااا  ملاااااه  اااااا

ttt              :ايوىل
uu  

1 
H                                ضا  ال دا

0
0:   

H                           الج ضا  ال دةا 
A

:   0 

تناااين تاااا وي  اااج   إفا ك اااا  
1t

u


  اااج  و اااخملو  تناااين 
tt

u     و ااااث إن
t

   تااااخيم مجاااا
 اا وض ا ع     و  لخاا يل ةنااين ا خواا  ال ناايايف  لاج اايف  ةاااخيم ا ع  .  جاا ا ملك اا   اا    ضااا    دةاااه 

  يعي. و ي ايك ا   ادوث  م الدراسا ا ا  خصا ةة  مين   إن تجرتض  اي ل  الت ةنين  اي  ا رت  ط الخمايت
:0لن  مل ا ا  ةنين  جدا ارت  ط فايت س لي.   

A
H 

ملي ا خ اا ر   جيةاا  ةخ اااي اسااخ   ل إ صاا ل وااايه وةماا رن   لما اا  اجلااد ولاااه و  ااد  ا  صاا ل ا ااااايه:

         فلو ةخ خم الم ار  م يل ملو ر ض   ضا  ال دا.


 



2

2

1
)(

u

uu
d

tt 
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 و ا  الما ا  الاداا .   dLويل    عادول ةةا   ا  واتااين.   ااث ة  ا   ا ا  وحيصيف  اا ا  ص ل اجلد
Lower .ة  ااا  ا اا    وdU   الما اا  المصاايةUpper . حنصاايف  اااا الما خااني  اا  اجلااداول  ولناا  حنصاايف

 .kو دة ا خو اا ا اخما   n اا الما خني حنخ   إىل  دة ا ن  داا 
   واتاين تنين م  اخية   ني ةنين  جاد عادول ولاه  عداول ةة  ه  ني الماي اياي ه والماي اجلد م را

و خمر اماله    ام يفض عدول  15ت دمل    اجلدول   n%.   و 5% والخمي ةاخ دا ةايف    1% وآ   5
ول ت ادمل  ا  ولن  مت تج ةي  اخما اآل ا   خ اية  عادا 15واتاين ياه ةخ اي  دة    ا ن  داا   تميف    

 . ن  داا  مط تميا  اا اجس الجن   9

 

 

 
 

 

 

 

 
إفا   Ho اااخما ة اااين ملاجااا  ساااج  ض  dL =1.91 du=1.41% 5 جاااد  ااااخية ال مااا   n=20إفا ك اااا   

 .d>1.41إفا ك ا   Hoض ول  ا    d<1.20ك ا   

K=1 n 

du dL  

03.5 1.08 15 

03.1 0301 05 

03.9 030. 01 

03.8 0305 09 

0341 0309 08 

0340 0351 51 
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  Ho  ااخ ا  إن اخ خم  ا ار  ناأن   ايل  ا ض ال ادا آو ر لاه. ار اض  dL   d   duوإفا ك ا   
  اااخ ا  ملن اخ اخم  du   d   dL -4  -4وإفا ك اا   - dL d > 4    ملو  >du d إفا ك اا 

   ار  نأن   يل   ض ال دا آو ر له.
 .Hoت ةي إىل ر ض  4لماي الم ة      الصج  آو  ا   وا Hoت ةي  إىل   يل  9     الماي

 .اختبارات التأكد من حاالت عدم تباين حد الخطأسادسا: 
 حباث تنين:  (HOMOSCEDASTICITY)ث  ا ت  ة   د ا  أ ةجرتض الج يف  ا    

 
م    ا ك ا   وم  دا لمق  خما ا  رتاض حيدث  دا ث  ا ت  ة   د ا  أ. وتياعه ال ا ا ا ا م  ا  

  :ةنين  اي  ت  ة   د ا  أ    ث     جد   ةي  اي ا خو  ا اخميف  حباث ةنين
 :و  لخ يل  ان

ومدر ا غ ر  اىل ملاه م   ل  وعية  ننا  ا خمذ الخ  ة   تميف كج ل  تمدة اا ط ةم  ا     ا الصاو ة 
  جية  ا   ت.ا  خا ةة   و خما ة ث   اا  صدا ا  ا خ  راا ا ص يفا  و 

 :WHITE’S TESTاختبار وايت  -1

   داة  خما ا  خ  ر جيي:
 تمدة  احندار   لصاو  الخ لا :  -

 
R ا ه     يف الخ دةد  -

2
. 

 :ا خ  ر   ض ال دا -

 
م ا  يفا  وةرعا ا ثما    ادة ا  ا ا ا م ا حنادار  5 جاد  ااخية   جيةا   nR2=LM    x2ام رن الما   

 ا ا  د.
x2ك     ا  nR2افا ك ن 

k0.05  ا  ض الج ض ال دا . 
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 :ARCH-LMاختبار  -2

وةاااخ دا  اا  ملعاايف النناا   اا  ا رت  طاا ا  ااني     اا ا ال اايا      سااخ داا ا غااخم ق اجل يفاا  مبلاا    
   و   ملعيف اع ال ا  خ  ر جيي ا  ور  رب   ي      ا ع الاا:   ااي
ا اسااااخ داا ط ةماااا  ا    اااا ا الصااااو ة لخماااادة  الج اااايف  ال اااا  -

 وحناي   د  :
 احندار ال م   ا مر و ق الخ يل             مث اميا   ع ال 

Rوحناي     يف الخ دةد 
2 

  واميا    خ  ر   ضا  ال دا:.
    يفاا  وةرعاا ا ثماا    ادة   ا اا ا ا حناادار ا يضاا   5 جااد  اااخية   جيةا   X2 اا   nR2=LMاما رن 

X2ا ااامر. وافا كااا ن 
K0.05   اكااارب  اااX2ض ال ااادا وامااا   يعاااية  ااادا مااا اس الخ ااا ة  النااا ط    اااا  ض  ااا 

 لط   ل.
 .اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدرسابعا: 

 :وفلو    ط ةق ا خ  ر
 :(Jaque- Berra)اختبار جاك بيرا  -1

 وفلو    ملعيف ا خ  ر   ضا  ال دا:    ط ق  ا ه ا ص يفا  ع ا   ا
 

s>x2افا ك ن   
1-a     ضا  الخيزة  ال  ا   لط   ل مب جية    لخ يل ا  ضa . م ا ئ 

 :لإلستقرارية chowاختبار  -2
ةااخ  يف  اخما ا  خ اا ر م  ا  ا الخوا اا اهلاناااا  الجا عي  ا  الصااد  ا  ا م  وةناين ت  امااه  ارب  ااد  

حباااا ه     ااايف  انااا  اعااا الاا   ااااث جياااي ملو  م اااا      ااا ا ال ااايا   لنااام الج ااايفعني  مث امااايا   اااد   
 ا  ع ه ا خ  ر غ و و ق ا   ةل  الخ لا :
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  n-2 (k+1)  و k+1    يفا  وةرعا ا ثما   5وامايا مبم راخيا  ه الما ا  اجلدولاا   جاد  ااخية   جيةا  
   ام يف الج ض ال دا والت تجاد   سخم ار الج يف . Ft>Fcوافا ك ا  

اعخ زا ا   ت ا مدر  لاج يف  كيف ا  خ  راا ا  ص يفا  مين  و  لخ يل  اا ضيل ا  خ  راا ا خمكير   افا 
اجل ا  أن الج يف  ا مدر  م يل  ا سا   وملن كيف     اه تخ خا   د لا  ا صا يفا  و  لاا   ا   نا كيف ا رت  طا ا 

  اخم . الخماتا  وتخ خ      ا ت  ة   د ا  أ لا يا    وتخ    خمر ا     الخيزة  ال  ا     ك   ملن الج يف 
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 .لمبحث الثاني: التحليل االقتصادي والقياسي لدالة االنتاج الزراعي في الجزائرا
م اجل ايفا     اد  ا  ا ارتاذ منايف  ةخلا    خاا  ا اد ما     ملعيف تن ال    ت ةالا  ا اخا   ال را ا 

  الجا تي ال را ا   ومينا  ا خاا ر الج ايف  الااااي الت ت خرب  خو اا  اخما    ث   م ا خو  الخ    ا خ  يف م ةالا
   د ا ل  ه ل د  ا خ  راا ا خص ةي و ا سا .

 .: تقدير النماذج وتحليل النتائجالمطلب األول
 اااةرا  كاايف ا خواا اا ا اااخما  الاات تاا ث  م ةالاا  ا اخاا   ال را اا   وفلااو ا خ اا ةا  اااا ط ةماا  ا    اا ا  اماايا

ماايا  خ  اااال الج اايف  ا مااادر  ااا   اامل ا لااا  ه لاناا وط ا  خصااا ةة  والما ساااا   الصااو ة ا  خا ةةااا   مث ا
وا اد   اا  الخمدة   نانيف  خايايل   اد اا   ا خوا اا الات تاامط  ا  الج ايف     خ  ر ا   ا    جيةا   اىل   ةا  

 الخي يف اىل الخمدة  الد اق والص اح.
 .الفرع األول: تقدير النموذج األول

ا خو  الخ    )لي  رةخي ا اخ   ال را  (  و ا خو اا ا اخما  )لي  رةخي ا ا   ا ا  رو ا     ةخنين الج يف   
 لي  رةخي ا  د  ال مثا   لي  رةخي ا نجج  والخنجايعا  ال را ا   ولي  رةخي ال   ل  ال را ا (.

 .(: نتائج تقدير النموذج األول للناتج الزراعي1-4جدول رقم )
Dependent Variable: LYAGR   

Method: Least Squares   

Date: 06/20/19   Time: 18:33   

Sample: 1985 2017   

Included observations: 33   

LYAGR=C(1) +C(2)*LAREA +C(3)*LNPK +C(4)*LTECH 

+C(5)*LVEMP 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C(1) 8.979619 0.565083 15.89078 0.0000 

C(2) 0.016818 0.015511 1.084238 0.2875 

C(3) -0.006277 0.006852 -0.915948 0.3675 

C(4) 0.123568 0.050721 2.436215 0.0215 

C(5) 0.012829 0.019618 0.653948 0.5185 

     
     R-squared 0.758748     Mean dependent var 10.60075 

Adjusted R-squared 0.724284     S.D. dependent var 0.027181 

S.E. of regression 0.014273     Akaike info criterion -5.522226 

Sum squared resid 0.005704     Schwarz criterion -5.295483 

Log likelihood 96.11673     Hannan-Quinn criter. -5.445934 

F-statistic 22.01534     Durbin-Watson stat 0.801750 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 .EViews 8  ومبا  د    ا  ي 6  5  4  3  2  1ا صدر:    إ داة ال  لي ا خ  ةا  اا  ا ا ا ا ا ق      
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ي ال را اا    لجااا     ااد ما (  ملن  ا اا  ا  وااا  ا  خصاا ةة  لاجاا ت1-4ام ااك  اا   اامل اجلاادول ر ااي  )
اي اااد     يضااا  ا خصااا ةة   ك ااا  ملن ا  خ ااا ل ا  صااا يف  لاج ااايف   ااا    جااايي   لجاااا     خاااا  ا خوااا اا 
ا اخما  ) الما   ا لا    لا   لا  ال را اا   ا  اد   الخنجايعاا  ال را اا   ا اا   ا ا  رو ا ( و  لخا يل   ةا ا  

   ياه منيف      م يل ا خص ةة .لا  ور اىل الدراس  الما سا
 .لدالة االنتاج الزراعي الجزائري الفرع الثاني: تقدير النموذج الثاني

  ااض ا  وااا ا ساا ل   و  ةااي ا خواا اا  اا    جيةاا  م الج اايف  ايول  الاا   اىل اة اا ل  خواا اا  مباا  ملن
ا اا  ا لاا    لا   لا  ال را ااا   وك ااا  اخاا يفي ا ا ة م الج اايف  تخ  اايف م ال   لا  ال را ااا    ي ااداة م  نا ن الم

 ( ك   ةا :9-4الخمدة  ك       يض   م اجلدول ر ي ) 
 .للناتج الزراعي الثاني(: نتائج تقدير النموذج 2-4جدول رقم )

Dependent Variable: LYAGR   

Method: Least Squares   

Date: 06/20/19   Time: 18:36   

Sample: 1985 2017   

Included observations: 33   

LYAGR=C(1) +C(2)*LAREA +C(3)*LNPK +C(4)*LTECH 

+C(5)*LEMP 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C(1) 8.781431 0.504146 17.41842 0.0000 

C(2) 0.039077 0.009335 4.186177 0.0003 

C(3) -0.002274 0.006230 -0.365035 0.7178 

C(4) 0.091651 0.046237 1.982186 0.0574 

C(5) 0.060719 0.021050 2.884457 0.0075 

     
     R-squared 0.811173     Mean dependent var 10.60075 

Adjusted R-squared 0.784198     S.D. dependent var 0.027181 

S.E. of regression 0.012627     Akaike info criterion -5.767235 

Sum squared resid 0.004464     Schwarz criterion -5.540492 

Log likelihood 100.1594     Hannan-Quinn criter. -5.690943 

F-statistic 30.07095     Durbin-Watson stat 0.916547 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 .EViews 8  ومبا  د    ا  ي 6  5  4  3  2  1ا صدر:    إ داة ال  لي ا خ  ةا  اا  ا ا ا ا ا ق      

ام اك ملن ا  وااا  ا  خصاا ةة   اد ما اي ااد  ساا ل   و  لخا يل  اا   اا   م يلا  ا خصاا ةة   ك اا  ام ااك ملن 
. ك ا  ملن ا صا يفا  1.11تمادر ه     اث1.15ا  خ  لا  لججس ا خو  ا  رع       جية  يهن  اكرب    

ت كااد وعااية  ناانا  ا رت اا ط الااخمايت لااخملو ميناا  الماايل ملن الج اايف   ااا   1.21ةور ااني واتاااين ا ماادر  ه 
  ميفي لادراس  و  لخ يل اجخميف اىل منيف  ا  .
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 لدالة اإلنتاج الزراعي. األمثل : تقدير النموذجالثانيلمطلب ا
  ه VEMPلما ااا  ا لااا    لا   لااا  ال را اااا   خوااا  ا ك ااا  اااااخ دل، NPKا خوااا   ا جاااا   اي اااد  حناااخمذ 

 ك  يت:، EMPال   ل  ال را    خ  ا  م  دة ال   ل   يل     يف 
 .للناتج الزراعي الثالث(: نتائج تقدير النموذج 3-4جدول رقم )

 

Dependent Variable: LYAGR   

Method: Least Squares   

Date: 06/20/19   Time: 18:39   

Sample: 1985 2017   

Included observations: 33   

LYAGR=C(1) +C(2)*LAREA  +C(4)*LTECH +C(5)*LEMP 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C(1) 8.659518 0.371967 23.28033 0.0000 

C(2) 0.037670 0.008375 4.498193 0.0001 

C(4) 0.099865 0.039784 2.510168 0.0179 

C(5) 0.062542 0.020142 3.105087 0.0042 

     
     R-squared 0.810274     Mean dependent var 10.60075 

Adjusted R-squared 0.790647     S.D. dependent var 0.027181 

S.E. of regression 0.012437     Akaike info criterion -5.823094 

Sum squared resid 0.004486     Schwarz criterion -5.641699 

Log likelihood 100.0810     Hannan-Quinn criter. -5.762060 

F-statistic 41.28408     Durbin-Watson stat 1.588166 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 EViews 8 ومبا  د    ا  ي، 6، 5، 4، 3، 2، 1 ا ا قا صدر:    إ داة ال  لي ا خ  ةا  اا  ا ا ا      

لاج اااايف  وا خ  ااااا  م   وااااا  ا ااااا   ا ا  رو اااا     وااااا  ا نججاااا  ام ااااك ملن  خااااا  ا  وااااا ا ا  خصاااا ةة  
ال را ااا   و  وااا  ال   لاا  ال را ااا  كاياا   يع اا  و م يلاا  ا خص ةة ااا  ك اا  ملن   جيةاا  ا  اا ت ا ماادر  كاياا  ا ااو   اا  

   و  لخ يل  ي   م يل  و  جية  لخملو اجخميف اىل ةراس  الج يف  وا خ  رر.1.15
 .: الدراسة اإلقتصادية األوللفرع ا
 :المرجعية االقتصادية أوال:

لاجاا تي ال را اا  ةخ  غااا و ااق  اايااني الجة ةاا  ا  خصاا ةة  لإلاخاا     لخاا يل ميناا  ا خ اا ةر إن الج اايف  ال  لااث 
   ديفا      خما اجل اي.

 :جزء الثابثالتأكد من إشارة ال ثانيا:
 و  لخ يل  ي   يع   و م يل  ا خص ةة .  EXP8.65اجل ل ال   ث لدال  الج تي ال را   ه تمدر  ا   
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 .: الدراسة القياسيةالثانيلفرع ا
Rمعامل التحديد المضاعف أوال:

2: 
(   ااان الج اايف  ال  لااث لاجاا تي ال را اا   جااا  3-4 اا  اخاا يفي الخماادة  ا يضاا   م اجلاادول ر ااي )اا م اا  

    يف   ياس   ا خو اا ا اخما  ا خ  ا  م  د ما الج تي ال را ا   وا خ  اا    لرتتااي م الج ايف   12 جا   
    يفاا  اىل  91ه  ااا    ايراضاا  ا  رو اا   ا نججاا  الخنجايعااا  ال را ااا   ال   لاا  ال را ااا    اج اا  ت ااية اااا   

R  ايف الخ دةاد ا لا     يا ايف ا ا ة  ا   خلا ج  م الج ايف   و  لخا يل  اا   امل   
2

تيعاد  م ا   يةاا  ، 
وا خوا اا ا ااخما  ، LYAGR ني ا خو  الخ    ا خ  يف م الج تي ال را   ا  رب  جه ه الما ا  ا لا    ال را اا  

 .ا خ  ا  م ا د ما
 :(T.STUDEN)اختبار احصائية ستودنت  ثانيا:
ا د  ت ني اا م      ا خ  ر ا ص يفا  ساخيةا   جاد إن الدراس  ا  جية    ا  ا الج يف  ال  لث وا د  و  

    خاا    ا ا ا ا اد ما ا خ  اا  م  اا    ايراضا  Tcal    يف    اث ت ني الماي ا اي    5ةرع  ثم  
  1.92ا  رو    ا نجج  الخنجايعا  ال را ا   ال   ل  ال را ا   اهن    جيةا  وملكارب  ا  الما ا  اةدولا  ا مادر  ه 

 و  لخ يل  ان  خمر ا  ا  ا  م يل ا ص يفا .
 :(F.FISHER)اختبار احصائية فيشر  ثالثا:

  د ا خ  ر   ا  ا   ا  ا الج يف  كاي       ض ةخ ني ملهن   م يل  ا ص يفا   اي   ا ر  ان    اث 
   و اا  ملكاارب  اا  الما اا  اةدولاا    اااث ك ااا   ا خياا  ا  خ  لااا  مل اايف  اا   اا 41.91 اواا   ا خااه ا اااي   

  جد  اخية ا  جية  ا خمكير. ا ص يفا مين  اجل ا ملاه تيعد  اا اي يف  م يل   و  لخ يل    يف    5 اخية ا  جية  
 :( DWواتسون  –اختبار االرتباطات الذاتية )داربين  رابعا:

  1.119  تماادر ه dl  ومباا  ملن الما ا  الاداا  1.51مبا  ملن  ا ا  ا صا ل  ةار ااني واتااين الات تمادر ه 
   ااأن فلااو جي اجاا  ام اايف   ضااا  ال اادا الاات تجاااد ه  اادا وعااية  ناانا  1.41تماادر ه  duال اااا   والما اا 

 ا رت  ط الخمايت لط   ل.
 :اختبار اكتشاف عدم ثبات تباين حد الخطأ خامسا:

 وةخي فلو    ط ةق ا  ور   ا  خ  رة  الخ لاني:
 .(WHITE’S TEST )ا خ  ر واة   -أ 
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 ( ك   ةاا:4-4 م      اجلدول ر ي )اخ صيف  اا تمدة  الج يف  الخ يل اا
 .( : نتائج اختبار وايت لتباين حد الخطأ4-4جدول رقم )

 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 2.910399     Prob. F(8,24) 0.0203 

Obs*R-squared 13.24986     Prob. Chi-Square(8) 0.5589 

Scaled explained SS 10.54864     Prob. Chi-Square(8) 0.2286 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 06/20/19   Time: 19:35   

Sample: 1985 2017   

Included observations: 33   

Collinear test regressors dropped from specification 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.023599 0.346959 0.068017 0.9463 

LAREA^2 0.000277 0.000321 0.862656 0.3969 

LAREA*LTECH -0.002528 0.002039 -1.239737 0.2271 

LAREA*LEMP 0.002496 0.001564 1.596120 0.1235 

LAREA 0.006282 0.016926 0.371169 0.7138 

LTECH^2 0.002320 0.003088 0.751407 0.4597 

LTECH*LEMP -0.004343 0.008375 -0.518593 0.6088 

LEMP^2 0.002799 0.001944 1.440018 0.1628 

LEMP -0.013174 0.092252 -0.142802 0.8876 

     
     R-squared 0.492420     Mean dependent var 0.000136 

Adjusted R-squared 0.323227     S.D. dependent var 0.000179 

S.E. of regression 0.000147     Akaike info criterion -14.58208 

Sum squared resid 5.20E-07     Schwarz criterion -14.17394 

Log likelihood 249.6043     Hannan-Quinn criter. -14.44475 

F-statistic 2.910399     Durbin-Watson stat 2.287279 

Prob(F-statistic) 0.020262    

     
      

 

 

 

 

 

    
 .EViews 8 ا صدر:    إ داة ال  لي مبا  د    ا  ي

 :(LM)حساب احصاءة مضاعف الغرانج  -

     اا ااي  ااان  ااخمر ا  صاا يفا  لاااي  اا   اامل    خ اا ر ملن ا خ اا ر واةاا  ة خ ااد   يساا ج  اااا  لاا 
  و  لخاااا يل تااااا وي ا صاااا يفا  1.429491*  33ضاااا ه  اااادة ا ناااا  داا م     اااايف الخ دةااااد ا لاااا     

 .19.94   ااي 
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 :القرار
   جاد 11.42لدةج  ا  ص يفا  ا اي   لإل خ  ر ا يف    ا  ص يفا  اةدول  لخيزة  ك ي ت  ا   ا مدر  ه 

     يف  و جه ام يف   ضا  ال دا  افن ت  ة   د ا  أ  خت اس. 5ة   اخية   جي 
 :ARCH-LMاختبار  -ب 

 فايت      ا ال يا      الدرع  ايوىل تيضح لج  اخ يفي الخمدة  ك   ةا  م اجلدول الخ يل إن اخت ف احندار
 :ARCH-LM: نتائج اختبار (5-4)جدول رقم 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 5.893893     Prob. F(1,30) 0.0214 

Obs*R-squared 5.254503     Prob. Chi-Square(1) 0.5219 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 06/20/19   Time: 19:59   

Sample (adjusted): 1986 2017   

Included observations: 32 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 7.17E-05 3.57E-05 2.007976 0.0537 

RESID^2(-1) 0.383369 0.157912 2.427734 0.0214 

     
     R-squared 0.164203     Mean dependent var 0.000125 

Adjusted R-squared 0.136343     S.D. dependent var 0.000171 

S.E. of regression 0.000159     Akaike info criterion -14.59869 

Sum squared resid 7.56E-07     Schwarz criterion -14.50709 

Log likelihood 235.5791     Hannan-Quinn criter. -14.56833 

F-statistic 5.893893     Durbin-Watson stat 2.003446 

Prob(F-statistic) 0.021405    

     
 .EViews 8 ا صدر:    إ داة ال  لي مبا  د    ا  ي     

 :(LM)حساب احصاءة مضاعف الغرانج  -

 امل ضا ه  ادة ا نا  داا  ا ا  ا  -لاي ا ص ل   ل       ااي الات ة خ اد  اايا  ا خ ا ر ار 
 م     يف الخ دةد ا ل     و جه ةنين لدةج :

LM= 0.16 * 30 = 5.25 

 :القرار
مل ااايف  ااا   5.95ا  صااا يفا  ا ااااي   لإل خ ااا ر مل ااايف  ااا  ا  صااا يفا  اةدولااا  لخيزةااا  كااا ي ت  اااا  ملي  لااادةج 
   و جه ام يف   ضا  ال دا   افن الخ  ة  الن ط  لط   ل  خت اس.2.42
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 -JARQUEبـــار التوزيـــع الطبيعـــي لبـــواقي النمـــوذج المقـــدر ) اختبـــار جـــاك بيـــرا اخت -ج 

BERA): 
ط ا   تيزة  ال يا   لاج يف   اد الدراس  ااخ دا ا خ  ر ع ا   ا   اث ةخ اي الخأكد  ا    ضاا        

والت ند       ( Sال دا الت تجاد  أن سااا  ال يا   فاا تيزة  ط ا  . اميا حبا ه ا ص يفا  ع ا   ا ) 
 .اةدول  2.42و   مل يف     1.11 (  تا وي إىل9-4 مل الننيف ر ي ) 

 :القرار
 .    يف  5ام يف   ضا  الخيزة  ال  ا   لا يا    جد  اخية   جية  

 .( : معامالت التوزيع الطبيعي لبواقي دالة االنتاج الزراعي2-4شكل رقم )
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Series: Residuals

Sample 1985 2017

Observations 33

Mean       1.78e-15

Median   0.001525

Maximum  0.021875

Minimum -0.026800

Std. Dev.   0.011840

Skewness  -0.412911

Kurtosis   2.681158

Jarque-Bera  1.077508

Probability  0.583475

 

 .EViews 8 :    إ داة ال  لي مبا  د    ا  يا صدر
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واسـتراتيجية تحقيـق األمـن الغـذائي فـي اطـار التنميـة  تقدير الفجوة الغذائية في الجزائرالمبحث الثالث: 
 .المستدامة

  مث ةراسا  ةالا  9111-1215ةخي الخ  ق اىل ا   ل اة   غ  ا  لج ير الجتي  الوخمايفا  م اجل ايفا  لاجارت  
الوخمايفاااا  ولااااايف  نيا  ااا  والخج ااا    م    ااا   ااااخم م  و ااااا ضااايل الجخااا يفي ا خي ااايف الايااا  ةاااخي ا ااارتاذ  الجتاااي 

 اسرتاتاتا  لخ ماق اي   الوخمايف  م اجل ايف  .
 من الدرجة صفر.دراسة االستقرارية المطلب األول: 

 الفرع األول: المالحظات األولية للسلسلة الزمنية لدالة الفجوة
ا م ةاا  ايولااا  لااااااا  ال  جااا   اهناا  تخ ااا   خخم ااخم  ا  ااد تنااين ا ماا   اا   ناانيف   ك اا ا   اا   اامل

ال ناايايفا   ك اا  ام ااك ملن  جاا ا م هن ةاا  كاايف  اارت  ز جااا  تااخم   ا )غاانيف رملساا (   ااخما  اا  ميناا  ملن ةجااا  م 
ولااا  لااااااا  ت ااني ملن الي ااا  ايوىل  اااا ملن الاااااا  ال  جااا  ت اا :  اا   ناانيف الدورةاا   ك اا  ملن ا م ةاا  اي

  ج ا  ننيف ا م ر ال  ا. و خما    ةيض ه الننيف الخ يل:
 .، الف دوالر امريكي2112-1895(: تطور الفجوة الغذائية في الجزائر خالل الفترة 3-4شكل رقم)
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2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000
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GAPS

 
 .19 ا صدر:    ا داة ال  لي ا خ  ةا  ا     ا ا ا ا ق ر ي
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 .للدرجة صفر correlogrameاختبار معنوية دوال االرتباط الذاتي للسلسلة الزمنية : الثانيالفرع 
   ااان الاااااا   اا   اااخم     ك اا  ملن   اا  ما 1.15مباا  ملن ا  خ اا ل ا م  اايف   صاا يفا  كااادو ا ااو   اا   

 ا  ةيضا ه النانيف ا رت  ط تمرته    اليا د و خما    ة كاد ملن الااااا   ا   ااخم    ا  الدرعا   اج  و اخما 
 الخ يل:

 .: اختبار معنوية دوال االرتباط الذاتي(4-4)شكل رقم
 

 
 .11ا صدر:    ا داة ال  لي ا خ  ةا  اا   ا  ي ا ايز

 .للدرجة صفر اختبار جذر الوحدة: الثالثالفرع 
 :ADFاختبار ديكي فولر المعدل  :أوال

 .ة صفر: اختبار ديكي فولر المعدل للدرج(6-4)جدول رقم
 

Null Hypothesis: GAPS has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.649101 0.9888 

Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  

 10% level  -2.621007  

     
 .11ا صدر:    ا داة ال  لي ا خ  ةا  اا   ا  ي ا ايز      
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  مل ااو   اا  الماااي ا  اماا  لاماااي اةدولاا   ك اا  ت خاارب  اا    جيةاا  1.94ام ااك ملن الما اا  ا  اماا  ا ماادر  
 ا  يفا   و  لخا يل ام ايف الج ضاا  ال د اا  الات  ج ة ا  ملن الااااا   ا    م11  5  1 جاد ةرعا    ةا  ا ص يفا  
  اخم  .

 :ppاختبار فيليبس بيرون للدرجة صفر  :ثانيا

 .: اختبار فيليبس بيرون للدرجة صفر(2-4)جدول رقم
 

Null Hypothesis: GAPS has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -0.043023 0.9474 

Test critical values: 1% level  -3.653730  

 5% level  -2.957110  

 10% level  -2.617434  

 .1 ع ا ا ايزا صدر:    ا داة ال  لي ا خ  ةا  اا  
ااااخ ني  ااخما ا  خ اا ر لخأكاااد اخاا يفي ا  خ اا راا الااا  م   ياااه ةنااين ملك اا  ة اا  م  اا  ا  تااي ال اجاا  

   جااد  خاا  ةرعاا ا PPtab  ا اايف  ا  الماااي ا  اما  1.14    لما اا  ا  اما  PPcalالصاو  اااا ا   ومبا  ملن 
  لخملو ام يف الج ضا  ال د اا  9.91  9.25  3.95      يف  والت تمدر  اا الخيايل ه 11  5  1اي ة   

 الت تم   أن الاااا  ال  جا      اخم      الدرع   ج .
 :، للدرجة صفرKPSS اختبار  :ثالثا

 .للدرجة صفر، KPSS : اختبار(9-4)جدول رقم

Null Hypothesis: GAPS is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic 0.715523 

Asymptotic critical values*: 1% level  0.739000 

  5% level  0.463000 

  10% level  0.347000 

     
 .1  ةا  اا   ع ا ا ايزا صدر:    ا داة ال  لي ا خ

  لما   ا  ام  ملكرب    الماي اةدول  الةا     ا امر  جاد  ااخية ا  1.11ا اي   ، LMمب  ملن ا ص يفا  
     يف    ااج  ا  ض الج ضا  ال د ا  وام  ملن الاااا  ال  جا      اخم    جد الدرع   ج . 11  5  1ثم  
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 .ن الدرجة األولىدراسة االستقرارية مالمطلب الثاني: 
مب  ملن كيف ا  خ  راا ملث خ  ملن الاااا  ال  جا  لاجتي  الوخمايفا      اخم      الدرع   ج   اميا  ااع ال 

 الخج ضيف ايول    ملعيف ع اي   اخم  .
 .األولىللدرجة  correlogrameاختبار معنوية دوال االرتباط الذاتي للسلسلة الزمنية الفرع األول: 

 .(: دوال االرتباط الذاتي للسلسلة الزمنية للدرجة األولى5-4شكل رقم )

 
 .11ا صدر:    ا داة ال  لي ا خ  ةا  اا   ا  ي ا ايز

    يف    ان الاااا   اخم      الدرع  ايوىل ك   ملن  5ا  خ  ل ا م  يف   ص يفا  كادو ملكرب    مب  ملن 
 كد فلو.    ما ا رت  ط   تمرته    اليا د و خما    ة  

 للدرجة األولى. اختبار جذر الوحدةالفرع الثاني: 
 اختبار ديكي فولر المعدل من الدرجة األولى: :أوال

 .: اختبار ديكي فولر المعدل للدرجة األولى(8-4)جدول رقم
Null Hypothesis: D(GAPS) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.929510  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  

 10% level  -2.621007  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 .11ا صدر:    ا داة ال  لي ا خ  ةا  اا   ا  ي ا ايز
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  اكاارب  اا  الما اا  ا  اماا  لاماااي اةدولاا   و  ااىن فلااو ملهناا    جيةاا  9.29ملن الما اا  ا  اماا  ا ماادر  ام ااك 
الت ت كاد      يف  و  لخ يل ا  ض الج ضا  ال د ا  وام يف الج ضا  ال دةا  11  5  1ا ص يفا   جد ةرع ا   ة  

 ملن الاااا  ال  جا   اخم    جد الدرع  ايوىل.
 :ppاختبار فيليبس بيرون للدرجة األولى  :ثانيا

 .األولى: اختبار فيليبس بيرون للدرجة (11-4)جدول رقم
Null Hypothesis: D(GAPS) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 16 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -9.931726 0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.661661  

 5% level  -2.960411  

 10% level  -2.619160  

 11ي ا ايزا صدر:    ا داة ال  لي ا خ  ةا  اا   ا       
   جد  خا   ااخية ا PPtabملكرب    الماي ا  ام  لاماي اةدول   2.23    لما   ا  ام  ppcalمب  ملن 

    يف   و  لخ يل ا  ض الج ضا  ال د ا  وام ايف الج ضاا  ال دةاا   ملي ملن الااااا   ااخم    جاد  11  5  1ال م  
 الدرع  ايوىل.

 :لى، للدرجة األو KPSS اختبار  :ثالثا
 .األولىللدرجة ، KPSS : اختبار(11-4)جدول رقم

 

 .11ا صدر:    ا داة ال  لي ا خ  ةا  اا   ا  ي ا ايز
د  ااخية ثما    لما ا  ا  اما   مل ايف  ا  المااي اةدولا   جا 1.34ا اي   ا مدر  ه ، LMا ص يفا  مب  ملن 

     يف    ااج  ام يف الج ضا  ال د ا  ملي ملن الاااا  ال  جا   اخم     د الخج ضيف ايول. 11  5  1
الخج ضااا   ملي مناايف   ARMAو  لخاا يل  ااان الج اايف  الااخمي ساايذ ةااخي تماادة ر هلااخمر الاااااا   ااي مناايف  

ARIMA. 

 

Null Hypothesis: D(GAPS) is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 16 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic 0.349666 

Asymptotic critical values*: 1% level  0.739000 

  5% level  0.463000 

  10% level  0.347000 
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 .ةاختيار النموذج األمثل لدالة الفجوة الغذائيالمطلب الثالث: 
 .ةخي ا خا ر   ي      الج  ف  ا  غ   الت ع يف ةال  الجتي  الوخمايفا  م اجل ايف 

 .: اختيار النماذج المرشحة لتمثيل دالة الفجوة الغذائية(12-4)جدول رقم
 DWاحصائية  AHمعيار  SCHمعيار AKمعيار النماذج المرشحة

ARIMA(1.1.1) 28.81 28.95 28.85 1.84 
ARIMA(2.1.1) 29.28 29.42 29.32 2.01 
ARIMA(3.1.4) 29.58 29.72 29.62 0.99 

 .12-11-11: ا صدر:    ا داة ال  لي ا خ  ةا  اا ا م ق ر ي
  ااااااد تج اااااال الج اااااا ف  ا  غاااااا   لخ  ااااااايف سااااااااا  الجتااااااي  الوخمايفااااااا     جاااااا     خااااااا ر الج اااااايف  اي  اااااايف 

ARIMA(1.1.1) ، أ اايف  ا اا    اا ة  وفلااو ل ااد  ا خ اا راا ا صاا يفا   جياا  ملاااه ةخ ااا   AK ،SCH ،AH ،

 ك   ملن ا   ت فاا عية   اض    اىل ملن ا ص يفا  ةور ني واتاين  م يل .
اض    إىل ملن  ج جا ا ا رت  ط الخمايت وا رت  ط الخمايت اجل يف       ةي ملس  وعايب  خج  ل حني الصج  ملي   

 .ARIMAة نس منيف  

 .المطلب الرابع: تقدير النموذج
ل الجخاا يفي ا خ صاايف  ااياا    ااان الج اايف   ااي احناادار فايت  خيسااط  خ اا ا تج ضااا   اا  الدرعاا  ايوىل  اا   اام

 ARIMA (1.1.1) : GAPSt = C + Ø1 gapst-1 +έt – Ō1 έt-1                           :ةأ خم الننيف 

 .OLSالج يف  ااخ دا ط ةم  ا     ا الصو ة ا  خا ةة ولخمدة  

 . ARIMA (1.1.1)منيف  الجتي  الوخمايفا   تمدة 
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 .ARIMA (1.1.1) ( : معالم دالة الفجوة الغذائية13-4جدول رقم: )
Dependent Variable: GAPS   
Method: Least Squares   
Date: 06/21/19   Time: 20:32   
Sample (adjusted): 1986 2016   
Included observations: 31 after adjustments  
Convergence achieved after 16 iterations  
MA Backcast: 1985   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C(1) 1823401. 310762.2 5.867511 0.0000 
AR(1) 1.082798 0.017613 61.47780 0.0000 
MA(1) -0.999140 0.082530 -12.10644 0.0000 
     
     R-squared 0.858876 Mean dependent var 3210917. 
Adjusted R-squared 0.848795 S.D. dependent var 1072837. 
S.E. of regression 417173.0 Akaike info criterion 28.81216 
Sum squared resid 4.87E+12 Schwarz criterion 28.95093 
Log likelihood -443.5884 Hannan-Quinn criter. 28.85739 
Durbin-Watson stat 1.845969    
     
     Inverted AR Roots 1.08   
 Estimated AR process is nonstationary 
Inverted MA Roots 1.00   
           

 .11ا صدر:    ا داة ال  لي ا خ  ةا  اا   ا  ي ا ايز
 جتي  الوخمايفا  ا مدر  ك  يت:ومين   ا    الدال  الجي يفا  لج يف  ال

GAPSt = 1823401+ 1.082798 gapst-1+ 0.999140έt-1 + έt 

                 (5.86)           (61.74)              (12.10) 

 .اختبار معنوية المعالم المقدرةالفرع األول: 
 .اختبار ستودنتأوال: 
   اااان ا  ااا ت ا مااادر    جيةااا   1.15  ملي مل ااايف  ااا  11ملن ا  خ ااا ل ا م  ااايف لا  ااا  ما ا مااادر   اااي مبااا  

ولخأكاد  خما ا  خ  ر اأ خم الما   ا  ام    ص يفا  سخيةا  ا اي   الة      ني  يسني ل  ا   ةلا  ا امر 
  ومباا  ملن الماااي ا  اماا  1.29وام رهناا  ه الماااي اجلدولااا    صاا يفا  سااخيةا   لاخيزةاا  ال  ا اا  والاات تااا وي 

 اكرب    الما   اجلدولا   ان ا   ت   جية .ا مر 
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 .اختبار فيشرثانيا: 
    يف   تمدر  5ام رن الما   ا اي   لجان  ه الما   اجلدولا   ومب  ملن الما   ا اي    جد  اخية   جية  

  لااخملو ااا  ض   ضااا  ال اادا وا كااد  اااا ملن 3.93و اا  ملكاارب  اا  الما اا  اجلدولااا  ا ماادر  ه  19.33ه 
 لج يف    جيي ا ص يفا .ا

 .جاك بيرا لتوزيع الطبيعي للبواقيااختبار الفرع الثاني: 
 .اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي جاك بيرا(: 6-4)شكل رقم
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-999998 -499998 3 500003 1000003

Series: RESID

Sample 1985 2017

Observations 31

Mean       37072.31

Median  -17919.84

Maximum  1060721.

Minimum -840731.7

Std. Dev.   401261.7

Skewness   0.481150

Kurtosis   3.233949

Jarque-Bera  1.266808

Probability  0.530782

 
  

 .11ل  لي ا خ  ةا  اا   ا  ي ا ايز ا صدر:    ا داة ا
   لخ يل  ان الج يف  ا مدر لخمةه  يا   تخ   الخيزة  ال  ا  .  1.15مب  ملن ا خ  لا  ع ا   ا ملكرب    

   لجتي  ااه م   اا  الخج    ا  خ  ة  ا نجج   والما سا  د اعخ ز  خا  ا  خ  راا ا  ص يفا   الج يف مب  ملن 
 GAPSt = 1823401+ 1.082798 gapst-1+ 0.999140έt-1 + έt    الوخمايفا  م اجل ايف  و ق ا   ةل  الخ لا :
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 .2122-2112الفرع الثالث: التنبؤ بالفجوة الغذائية في الجزائر 
 ااا ةالا  الجتاي  الوخمايفاا  ا مادر  سايذ امايا  ا لخج   حبتاي الجتاي  الوخمايفاا  ل نا  ساجياا  خخ لاا   اا   ا خ ا ةا
 .9191اىل   ة   9111

 (2122-2112(: التنبؤ بالفجوة الغذائية في الجزائر خالل الفترة )2-4شكل رقم )
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 ا صدر:    ا داة ال  لي ا خ  ةا  اا ةال  الجتي  الوخمايفا  ا مدر 

ةخ ااني  اا  الناانيف مل اامر  ملن  ااا ر الجتااي  الوخمايفااا  ا اااخم ا  ةأ ااخم ااااق تصاا  دي مب اادل منااي ةماادر ه 
يت ته اي لاا   ااا  ياك ا  وتو اا    و خما ة    اغ ر  واض    اا  ت  ا اخ   ا ا     الوخمال  13.31%

ال اي ا ا   اا الوخمال  اخم م  الاخمي ةخاأث   ا لج ي الادميو ام ا خ اةاد وتخم اخمه  ااخية ا ا اخا   ا اا   ا  
الوخمال  ا ي ا خ  ة ال را   اجل ايف ة  م   ايا   ااا تاا  ط ا   ا ر ا خخم خم ا  )    ا   ا ا  ةخ ااق      اايف 

 يه( و خما    جي ايف اي ا  الواخمايف  اجل ايفا ي م   ا  ط  ا  ةاخي تو اا   ااخية ا الجتاي   ا  ا سرتاتاتا  ك ي
 امل الاايارةاا الوخمايفااا .  ا ا  ملن ساايق الوااخمال وملساا  ر اي خمةا  تاااية    اا  ا  ادا الامااني والخماااي الاادايفي 

 و  ا  مينجج  اجل ا  أن اي   م ايس  ر  ومب  ملن  دا ايف اجل ايف     ال  ا  الص    ت خ د م   اي   اا ا 
الوخمايف  اجل ايف ي  يدة   ساخ  ار  ااا ا ادة ا خيساط وال يةايف. لاخملو جياي ا خ ا ة اسارتاتاتا  وطجاا  لخ مااق 

 ا    الوخمايف  م اجل ايف   ننيف  اخداا.
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 .الخامس: استراتيجية تحقيق األمن الغذائي في إطار التنمية المستدامةالمطلب 
وايس  ه الن  ج  ورال  ننا   اسرتاتاتا  لماق اي   الوخمايف اخ  ق     مل  خما ا  اي إىل سيذ 

  إىل مل دا ي  ووس يفيف لمامي . إض     ال ت  الودايف  م اجل ايف
وراء مشكلة العجز الغذائي  الكامنةواألسباب : تعريف استراتيجية تحقيق األمن الغذائي األوللفرع ا

 .في الجزائر
الخدا   والاا س ا الت تل   ةمصد    سرتاتاتا  اهل ة   لخ ماق اسخدا   ا    الوخمايف  اجل ايف ي  خا  

  وةنين   ةرا  اا  اا ا دة ال يةيف عخ  الج ة اجل ايف ي  خيا    اخية  م يل    الوخمال الص   ا وخمي
و    ني الخ دة ا الت ت اق لماق فلو ارتج    ا   الجتي  الوخمايفا   .اسخ دا ه  رب كيف ايو  ا والة وذ
  الوخمال م اجل ايف  ة خ د  جا   ك     اا اليارةاا مم  جي يف تيا   الوخمال  ننيف  خ اةد و خما ةلايف  اا ملن تيا 

 م اجل ايف      اخداا.
وة ية ارتج    ا   الجتي  الوخمايفا  م اجل ايف  اىل  دا  در       ااخ   الوخمال  اا ا سخت    لا اي ا ا  

  ايف ا س  كا   ااخ ن  ملس  ر ا  و  ا. اا الوخمال ا د ي    لج ي الدميو ام ا خ اةد وارتج    دا
    مل ةراس       ال را   م اجل ايف  م الجصيل ا  ضا  ت ني ملن     ااخ   الدواع  و    ا ل  والجياكه 
 د عمق اخ يفي إجي  ا  تمرته     اخية ا ا كخج ل الخمايت  لن      اي يه اجل    وال ميلا ا  واي يه  د 

ا طاا   رت  الدراس   و خما  ا ي ا خ  ة ال را   ا  صص  هلخمر اة  ايف ت خ د  ننيف ك    مق  ت ا  خ اةد
 اا   دل   يل اي   ر و  لخ يل ت ما إاخ عا   خما ا صيل  خخم خم   و      ا  لاخج    ا ي الة وذ 

 ة اجلج ذ.ا ج  ا  الاائ  الت ت  :  جي  اجل ايف   ا خ ا     رتج   ةرع ا اي ار  واغخدا
تخ ا  ا جخت ا ال را ا  م اجل ايف     خمل  نيا    الخوخموة   ا ي ا   رس ا    الص ا   لا  ار ني م 
ت   ايي    اي د  وا  اداا الن ا يفا  و خما راع  اىل ض   تنيةجيي وثم  خيي مب  ط   خمر ا د ما  اا 

و خما جي يف     الج ة اجل ايف  م  دةد  اخ  و  ض      ا اا ن افا مت اسخ دا ي     ةم      ا ا   
  ض الا ط ن  ك   جي يف إ ن اا  ولي  ا جخي  ا ا  لطسياق ال   ا     ممن  اة ا ل دا  يا مخه لا   ة  

 الوخمايفا  الص ا  ال   ا .
    يب ا ياغ   نيهن       ا  اة ا لا   رس ا ا  طئك   تخ ا   جخت ا الدواع  والا يا اي  ال 

والدواع  و دا اتم هني لناجا  اسخ داا ايةوة  وا ل ةاا اياية   وا خ  ة ي  اا ا ن ما اهل  ياا  
ا   ج  ا     اعيف  ل  ج  وزن ا جخي  م  رت   ص   و خما جي يف     الج ة اجل ايف ي م      ك   ميج  

 ل دا ا رتاا ا   ة  الدولا  هلخما اة ل. ا   ني    تايةق  جخت  ي لطسياق الدولا  اة ا
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ةخ ا  الم    ال را   م اجل ايف    دا ا خ  ةر  اا ال  ث والخ ية  ال را        م    ةخ اق    اخ عا  
وا خا ر الام ا ا م و   لاتج ذ  و  دا ا  خ  ا  خما اجل اي   ن  د ما الم        خمور ومل د  

      ال  ث ايعج ا  و خما جي يف  د ما الم        اخدا   م اجل ايف   اا ا دة ت ما ر اج  و  اداا 
 ال يةيف.

  تيعد الا  وطجا  لخجةاي ملس  ر ا جخت ا ال را ا  وايايااا  م اجل ايف   و  لخ يل   ن الخما  ا الا  ة  
ا  ار  اجل ايف ي م   ل  ا وج ض و خما لا جخيع ا الوخمايفا   د تل  ا ياط  اجل ايف ي م   ل  ارتج  ي  وتل  

 جي يف ا    الوخمايف  اجل ايف ي     اخداا م كاخ  اي لخني.
 .: أهدافهاالثانيلفرع ا
  .األولالهدف  أوال:

زة ة  ا اخ   ال را   كّ   وكاج     ةاخ ا  ا سخت     مخلا ا ا سخيما    ا ياة الوخمايفا        ملن 
 : يا يف اخمك   جي  خما اي   م ازةة ة    ة  ج يف  

  تي ا سخيما    ا ياة الوخمايفا  ةخ اةد   زةة ة  دة  :الديمغرافي النمو أو السكان عدد زيادة -
الان ن و  لخ يل  ان ا اخ   ال را   ةج و  ملن ةياكي ال ة ة  اي  ا  م  دة الان ن تج ةة  يصيل 

 . ت   خمايف 
زة ة   دا ايف ايس  ك   ملن تنتا  ا سخ   ر ةج نس الج ي ا  خص ةي م  :األسر مداخل ارتفاع -

   غأاه ملن ةخاح لطس   دا ايف إض  ا   و ي    ةنت   خمر ايس   اا زة ة   تي اسخيمكي     
 . ا ياة الوخمايفا

ةجت     اهلت   ا خ اةد  لاان ن حني ا دةج  زة ة  م  تي ا سخيما    ا ياة الوخمايفا    :التحضر -
 . ر ا دةج       ع لا  يف و    جياا تاييف ايصيل  اا الوخمالوفلو اة ا    تي 

 .نيالثا الهدف ثانيا:
لاني ملةال و   لا  الم    ال را   ور   ا اخ عا  ال را ا     ط ةق ا سخومل اي  يف لا يارة ا اخ عا  

لمدر  الخج  اا  لا را   وا ة  ل ا خ اةد   خا  ا  خن راا وا  رتا  ا الخمجا  ال را ا   وفلو لخ  ة  ا
 اجل ايف ي.وعنني ا اخ   اليطين    ا  مل ويف اليارةاا ال را ا  الت تجيو ا ا ان الخت ري جل ايف ة  ا

  .الهدف الثالث ثالثا:
تجةاي ايسياق ا        جخت ا ال را ا  وتي   ا  اي  ا لا  ار ني حب ل  ايس  ر وال اي  اا  جخت  ي  

 ما  ا الا  ة  لا ج ظ  اا  دا اايي وا  م ل  اا      ي    اعيف ا اخ  .ومح ةخيي    الخ
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 .دف الرابعاله رابعا:
ا رتم ل    اخية ا  ان  لاان ن ال ةجاني  رب لاني ة يهلي ا  خص ةة  وع يف ا  مل  ال ةجا  تل ا   دور   

 .م الخج ا  ال را ا 
 :الخ لا إن لماق  خمر اي داذ ةاخا ا الرتكا   اا اي ير 

 .ت  ة   دراا ا سخ ياف  اا الخنجيليعا  ال را ا  -
 .تي   الة وذ ا ج س   لاخ يةيف وا سخ   ر م ا ادان ال را   -
ت ية   م  ا الخ  ةل الخت ري    ا اط ا  رع  )الدول والخنخما ا  خص ةة ( مب  ةخ  غا  -

 .اجل ايف وا ص حل اآلاا  وا اخم اا  لاخج ا  ال را ا  م 
 .: وسائل تحقيق االستراتيجيةثالثال لفرعا

 .التكنولوجيا على لحصولا قدرات تعزيز وال:أ
   ايف اق اي   الوخمايف  م اجلة خرب لاني ملةال الم    ال را   ور   ا اخ عا  ال را ا   د   إسرتاتاتا  لخ م

الخنجيليعا  ال را ا     ط ةق ا  خ  ا وةخ  يف الا ايف إىل لماق  خما اهلدذ م ت  ة   دراا ا سخ ياف  اا 
  لخمدا ال ا   و   ةجخ ه    آ  ق واس   لخ ية  ايس لاي ال را ا  ا خ    م إاخ   ا   ايف  كخ ية  كج ل  

وال خمور ا اج  وا خا ر الرتكاي  ال خمور خم لاتيس ي  ولاني اسخ داا ااسخومل ا ا   ا ال را ا  ا خيا    و 
والدور  ال را ا    لصير  ايك    مل    والخيس  م ا نجج  ال را ا  وت ين ملس لاي ال ي ايدة   وت ية   ا صييل

 .اي يل اليراثا    سخ داا الخم ا  اياية  واهلجدس  اليراثا  والخمجا ا النا  وة 
ك     لخ دةث الخمين الخمي   إن ت ية  ا اخ عا  وا اخ   ال را    ج  اه الج  يت وايايا:  ة ت ط إىل  د

 .ةخي    دورر  اا ال  يث ال ا ا       م ا ادان ال را  
 ان عيية   م اجل ايف      لطس لاي ال ا ا  والخمجا  ا خ ير     ملةا  م لماق الخج ا  ال را ا   كينور ي  

ا ح    اخم ل      ل  ال ت   ت ال   ع      ا سخ ياف  اا الخنجيليعا  ال را ا  واسخ دا ي   ننيف ة
وا سخ اة إىل   ل  الي    والخصدة .   لخيس  ال ملس  م ا ا   ا ا  رو    ياس   تن ا  ا اخ      ط ةق 

إ   جا    خياض          ا   ةخ اق      ايف فاا ال م     ي     ايف ت ةخ ير م اجل نجايعا اسخ داا الخ
 .الوخمايف  ك ي يه والا يا وايل  ن

اياية  )ايصيل  اا سم ا و خمور  نجايعا خمول  لمسخج ة      يايفد الخا   اجل ايف ة إن ن ذ اجليية 
خ  يف اجلج ذ وا اي   و  لخ يل ا  خص ة م  ا ر   يفم  ا اخ عا  لمق و    م ا اخ   ال را    إاخ   ا  ت ا ت

ا ا ال   ا  وا خا    خمر ال ي  إاخ   ا  ت ا  مَاي  خمايفا  مل اا..(  ة ال ض اج   ا ي  صير ا  ن ا
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إىل  اخية ا   تج      ا يارة ا اا  وا رباا والختيا اا الججا    مو   اا ا خن ر        يف  نجايعا االخ
   خ دة  اجلجاا  مم  جي يف ا سخج ة     مث ر   ملو اخ يفي ملحب ثي  مل  ا غدةد الخ ماد و   ك غ ك ا    ا

 .الخن لا 
. وة ية  را ا     مل ي ال يا يف الت  ّدا    ا اخ عا  ال  ايف   يث ال را ا  م اجلو نخما  ان ض   ال

  : خما الل   إىل  يا يف  د  اخمك   جي 
 . خمر ايحب ث ضآل   ا ة  الم    ا  ع م -
 .امل النياةر ا   ا  لاما ا   يحب ث   ي   والخ  اما   جي   صي   -
 . ا  صص  هلخمر ايحب ث    ايني  ا  ا يارة  -
 .ض   الختيا اا ال ا ا  والججا  وا  خرباا ا خ صص  -
 . دا تيا   ال ائ  ال ا ا  وا يجا  الت ل  ك  اا ال ا  ل وال    ني م  خما اة ل -

 .جل ايف  يث ال را ا  م او د ة ية  خما اليض  إىل ض    تي ا سخ   ر م  ادان ال 
و نخما  ان إ   ل ايةا  الن  ا  لا  يث ال ا ا  ال را ا      اث الخنتا  وا سخ   ر ة د    مل ّي 

لاخج ا  ال را ا  ولماق اي   الوخمايف  وفلو    تخ خ   ه  خمر ال  يث  اليس يفيف لخ ماق اي داذ ا سرتاتاتا 
 :    در   اا الما ا   ليظ يف  الخ لا 

لط داذ ا سرتاتاتا  ا خ ام   جي ا  الخنجيليعا  ا اخ د   م ا اخ     مم:لالخ دةد ا يضي   وا -
والجةي ال را ا  النجاا   ل  ن اسخومل ال را   ملو تاو الت ةج و  ا خن ر    سخ دا ي  واآللا ا 

 .مل  يف لا يارة ال را ا  وع اي  تاختاي لم خا ع ا ا خ اةد  لا اخيانني
تيلاد  اض  اخ      تنجيليعا ا عدةد   خيايف      ا  خا ع ا ا ختّدة  لا تخ   ا خ ير  -

 .      ا   ةخ ّاق    اخ   وا ةار  والخايةق م ا ادان ال را  
اير  اةي إاخ    خن  ا  و خ ّير  ملي تن  يف ال  يث الت ت  جل ال  اّا ا ا اخ عا  وت اير   إىل اة ا   -

إاخ ع  ملو اة ا   ر   ك  يف لاا   زرا ا    اج  ملو  ج م    اج  و ي    ةاخد   تل    وتن  يف 
 .اجليية  ني  خاج  ال    ني وا  غدة  ال را اني وا جختني ا  ار ني

إّن الج  لا  م لماق  خمر اليظ يف  تاخد   ملن تنين اجليية ال   ا  اهل ة   إىل الخج ا  ال را ا  ت ا   
وا عخ   ا  اليطجا  م ا اخ   ال را   وملّن تيىل اي داذ الت تا ا إىل لمامي      الخج ا  ا  خص ةة  

ا خ          لمسخومل اي  يف لا يارة ال  ا ا  ول  يفد اسخ   ر  خمر ا يارة  وملن تنين  اا و   ك  يف 
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 أةا   جص  ال    لخ ماق اي داذ ا جنية  م الي   ا  ايه  وملن تا  ي  خمر اجليية ال   ا  م لماق 
 .خ   ا     ط ةق الخ اني    ا اخية ا  ان  لام  د  ال  ةل     ا  ار نيال دال  ا ع

 و م ضيل    تمدا  مين  الميل ملن زة ة  ا اخ عا  م ال را   ع يف ا د يف ايس س  لخ ية  الم    ال را  
وعناجي       ايف ة ي لماق فلو ت  ة  المدر  اجلوةخ ا اجل ايف يولماق وض  مل ليف لط   الوخمايف   اجل ايف ي

 ياك   الخ يراا م الخمجا  ال ا ا  وتيظاجي  وت ية ي  و م  لة وذ ال ائ  ا اا   و ي مل     غّو   ت ط 
 . الن  ا   دةا واي    يض  ايط  ا  ساا  المز   وتي   النياةر ال ن ة  

 .الزراعي القطاع في واالستثمار التمويل تشجيع انيا:ث
  والدور الخمي  د ةا  ه م لماق اي   الوخمايف   اّن  ّك  خما  ايف لم    ال را   م اجل  ل  ي    ملةا  ا

و  لخ يل  اّن  تي ا سخ   راا م الم    ال را     ةخج سي    .  ة ال ض اج   م       ا سخ   ر ال
ملو     اث المي  ال ن ة  ال   ا    ايةا  ا سرتاتاتا  لام    سيال     اث ايةا  الجا ا  ليزاه الدميي  ام

م وخمايف    ملو     اث  ا ةخه م الج تي ا ا  ا مج يل و ي     د ةجا  تج  ي ال ت  الحيخلجي  الت 
 اجل ايف .

اة ا لل    ك   ملن  ص ةر عيةيف  خمر ا سخ   راا   ت ال       و  ع      ت  ئ  ا يارة الن  ا 
ا ة  ر ولايل اسخومل الجيايفض الجمدة  وال يايفد الجج ا  ولوا   الاايا ا سخيمك  وا اج ق ا ةي ي  اا 

 .اجل ايف الاايا ا ة  ري م 
ةخ اي عييةا وإ م  ا  اناا  تل    اق  ج خ  ميفي و ج  لاخ يةيف  خ   ر ال را  إّن الجييض    س

 :وا سخ   ر   لم    ال را   ول يف مل ي  خمر اجليية وا  م  ا    ةا 
تمية  غ ن  الخ يةيف وا   اض ال را   وتن اجي  لاخ  غا  ت ي  و تي ا  ار ني ا خ   اني   ي  مم   -

 .تن لا  الم وض ال را ا سا ن     ختجاض 
ال  يف  اا زة ة  سايل  ا  سا ا الخ يةاا  ال را ا     ط ةق تنتا  ا ة  ر وفلو لخمية   در   -

 . خمر ا  سا ا  اا  جح الم وض ال يةا  و خيس   ايعيف
 .ال       النج ل  ا ةارة  لا جيا ال را ا  لا ّد    ت ماد غ وط ا   اض وارتج    يايفدر -
 اا كج ل  ملةال ا د  ا الخايةما  الت ت ةي إىل الخيازن  ني   ض ا جخت ا ال را ا  وال اي ال  يف  -

 . ااي 
ال  يف  اا ل ة  ملس  ر الاا  ال را ا  وايّد    تد يف الدول  لد ي      ا ا سخيما  اا  -

 . ا ه      ا ا اخ  
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 .وا ةارة  يج  ا سخ   راا ال را ا  وتجنا ي إة  ل الخ دةما المز    اا الاا س ا الخن ة ا   -
ومم  س ق ااخجخي ملن ر   ا اخ عا  ولماق تج ا  زرا ا   اخدمي   ياعي  ال ت  الوخمايف  ةخ اي  -

 ل  ج  ا سخ   راا ال را ا      اث  م ةة     ك   ةخ اي ت غاد اسخومهل  ا خص ةة  واعخ   ا  
اي  مل ير تاخيعي  اق  ج خ  ج سي لمسخ   ر   ةر  اا اسخم  ه ولاني تيظاجي  تمجا  وإةارة  وك

 .اي يال 
م ايسياق ا اا  وال   ا  و خما    ةخ اي الخ ني   ايف ة ج  اا  لا جخت ا ال را ا  اجلزة ة  المدر  الخ -

ك لخ ني م الخنجيليعا  ال را ا   م كيف       غأاه ملن ة ةد       لا  وكج ة  ا اخ   ال را  
 .ولدةث وت ية  ا  سا ا ا د ا  فاا الصا    لجن ط ال را  
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 خاتمة الفصل
ملن ةالااا  ا اخااا   ال را ااا  م اجل ايفااا  تخاااأث  مبت ي ااا   ااا  ال يا ااايف  جااااي  خاجااا    ااااث تا اااي لماااد ت اااني 

م ا ااا      سااي الخ  اااث  اجاا  الدراساا  الما سااا  ملن ا ااا   ا ا  رو اا  ةورا  ي اا  م  تااي الجاا تي ال را اا  
ومااادر ا غااا ر  إىل ملن ال را ااا  . %3.1  سااايذ ةااا ةي إىل زةااا ة  الجااا تي ال را ااا   جاااا   %1مبمااادار  ا  رو ااا 

ن د   اااا تاا  ط اي  اا ر و  لخاا يل كا اا  كاا اجل ايف ةا  ت خ ااد  ناانيف ك اا   اااا ا اا   ا ا  رو اا  ال  اااا  ا  خ اا
ا يساي   ا ا ةاج نس  ااا و ا   ا اخا   ال را ا  )   اا  اي ايه(  مينا  اجلا ا  اأن  ا ا  الخيسا  م اسااخ داا 

و اخما  ةور  ا جخاي تنين  ج جل  عدا و    دة  افا ك ن اجلج ذ س يفدا  امل ا ا   ا ال را ا  ا   ة   د 
ةااادل  اااااا ملن  اااا ض الوااااخمال ا ساااارتاتات  )اي اااايه( م اجل ايفااا  ة مااااا    يااااا   ناااانيف ك اااا   اااااا الخيساااا  م 

  د  اا   دل اهل يل ا   ي.ر   ت خو ا ا   ا ا  رو   الت  د
  اج  الدراسا  الما ساا  ملن ال ةا ة  م اساخ داا  اد ما ا اخا   الخنجايعاا  )ا نججا  وال خا ة ال را ا (ك   
  و اخما ة  ا   اير  واضا    ااا ملةاا  %11  سيذ ت ةي إىل مني وزة ة  الجا تي ال را ا  مب ادل %1مب دل 

   الوخمال ا  وخمايف  م اجل ايف   لن  مب  ملن ال  ض ا الخنجايعا  ال را ا  م الم    ال را   م زة ة  ا   وض ال
ا اا ار ني م اجل ايفا    ةخ خ ااين   لمادر  ا  لااا    ئا  واساا    ا    ةياكاي ال ااي ا ااا   اااه  يااخما ةادل  اااا ملن

ا  تااي و ااخما ةاا ث   اادورر  ااا   خجاا ل ا نججاا  ال را ااا  )اجلاا اراا  اي  ااداا  تمجااا ا الاا ي ا خ ااير (الن  ااا  
ل الاا سااا ا ال را اااا   ااام ا جخاااي  الااايطين  ااا  الواااخمال  و  لخااا يل   اااد  ااا  إ ااا ة  الجةااا  م  اااخما اجل ااااي  ااا 

 ختصال الد ي المزا    ا سخ   ر ال را   لخي   الخنجايعا  ال را ا  لا  ار ني.و 
  تااا ةي إىل زةااا ة  الجااا تي %1 اااان زةااا ة   ااادة ال  ااا ل الااا را اني  جاااا    ا ااا  ةخ ااااق   ل   لااا  ال را اااا   مل ااا  

  و خما ة    ة ل   ااا ملن ال را ا  اجل ايف ةا  ك اجا  ال  ايف  وة  ا  إغا ر   ااا ملن الم ا   %9.95ال را   ه
 ااااخما ا  غااا  م رسااااي لخااا يل ميناااا  اي اااخم   ااااني ا  خ ااا ر ال را ااا  ةناااويف  اااادة   خااارب  اااا  ال   لااا  ال را ااااا  و  

   ل   درع  ك   .مين  ا  ا ج   ااه م    جل   ننيف ال  ا اخم اا  كين الم      خص ةة االاا س ا 
مل ا   ا اا  ةخ ااق  اا لجتي  الوخمايفااا    أهنا  ت اا ذ ت اةاادا  ااخ  ا طاااا   ارت  الدراساا  و اا  تي  ا ا الاااجياا ا م ااا  

و يا اايف   ج اايف ال ةاا ة  الدميو ا ااا ا اااخ   ت كاد  اااا اسااخ  ار تيساا ي  اةاا ا ل ااد   يا اايف  اا   اجياا  ت اةااد ال اااي 
 خما ة كد  نيف  خا  الاا س ا ال را ا  ا   م  م    جل  و ا ا  هلخما ال اي و دا اسخت    ال  ض  ا  ة  

 فا ت ةخي ا خ  ة إ ايف   ننا  ال ت  الوخمايف  و خما    ع يف  اخم يف اسخدا   اي   الوخمايف   يدةا م اجل
ااااق اي ااا  الواااخمايف  الماااي   ا خ  ااايف م لم ا سااارتاتات وطجاااا  ة امااا  واضااا   لاصااايل إىل اهلااادذ سااارتاتاتا  ا

  . الجصيف  مت ا غ ر  الاه م  خما ا اخداا  اا ا دة ال يةيف   ا 
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 جمموعة من النتائج البحثية والتوصيات واألفاق كااليت: أفرز البحث
 أوال: النتائج.
( عرب فصول 7152-5891توصيفنا للقطاع انتاج الغذاء اجلزائري مبختلف مكوناته للفرتة ) من خالل

البحث، ومن خالل تفحصنا ملختلف املعطيات والبيانات املختلفة املصادر، وباستخدام التقنيات الكمية 
غتها ضمن عنوانني االحصائية والقياسية للتحليل واالستشراف، تكونت لنا جمموعة من النتائج واليت ميكن صيا

 رئيسيني مها نتائج البحث النظري ونتائج البحث التطبيقي.
I) نتائج البحث النظري: 
تعاين اجلزائر من عجز غذائي مزمن ممتد طيلة فرتة الدراسة وهذا راجع اىل غياب اسرتاتيجية حتفيز  -أ 

ض البنكية املزارعني من خالل األسعار من أجل محايتهم من التقلبات السعرية، كما أن القرو 
املخصصة للقطاع تراجعت بشكل كبري يف السنوات العشر األخرية ومبا أن القطاع الزراعي متكون يف 
اغلبه من صغار املزارعني ضمن مزارع عائلية فإن امكانية توسعهم حنو التكثيف الزراعي واالنتاج 

ب دعم الدولة يف السنوات التجاري تكون ضعيفة نظرا لعدم متتعهم برتاكم رأمسايل معترب، ويف ظل غيا
 مرونة العرض ال ميكنها أن تستجيب للطلب املتزايد.االخرية هلذا القطاع فإن 

تعتمد خمتلف املنتوجات االسرتاتيجية يف اجلزائر على غرار احلبوب مبختلف اشكاهلا على نسبة  -ب 
املناخي واجلفاف وزحف ، ومبا أن اجلزائر تقع ضمن نطاق االحتباس احلراري والتغري تساقط األمطار

التصحر فإن معدل اهلطول املطري يرتاجع من سنة ألخرى وهذا يؤثر على مردودية الزراعة اخلاصة 
 باحلبوب، لذلك نالحظ أن أغلب الواردات الغذائية تتكون من هذا العنصر يف اغلب فرتات الدراسة.

ا يربز يف كون معظم مزارعي احلبوب غياب اسرتاتيجية فعالة إلدارة املياه وايصاله للمزارعني، وهذ  -ج 
يعتمدون على الزراعة البعلية اليت حتتل مساحات شاسعة، أما املساحات املروية فهي قليلة جدا 

 وختتص فقط يف زراعة اخلضر والفواكه وهذا ما مينع حتقيق استدامة اإلنتاج الغذائي.
اخ متنوع(، وبشرية، وتكنلوجية حتوز اجلزائر على مقومات طبيعية )اراضي خصبة، مياه جوفية، من -د 

)مكننة زراعية، امسدة(، ومالية )مداخيل احملروقات(، لكن رغم ذلك نالحظ أن اجلزائر بعيدة عن 
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مستويات االكتفاء الذايت يف أغلب املنتجات االسرتاتيجية وهذا بسبب عدم انتهاج اسرتاتيجية 
 األمن الغذائي على املدى الطويل. واضحة املعامل من أجل حتقيق استدامة انتاج الغذاء وضمان

II) نتائج البحث التطبيقي: 
دوالر  575، حوايل 7115-5888عرف متوسط قيمة انتاج الغذاء، فقد بلغ يف متوسط الفرتة  -أ 

-7151دوالر للفرد يف متوسط الفرتة  752امريكي للفرد، وقد سجل ارتفاعا متواترا اىل غاية 
لكن بالرغم من ذلك، ال يزال نصيب الفرد من ، %28.91، أي سجل زيادة مقدارها 7152

االنتاج الغذائي ضئيال مقارنة بالدول النامية واملتطورة، فعلى سبيل املثال، قد بلغ نصيب الفرد من 
)  7152-7157دوالر للفرد يف متوسط سنة  826انتاج الغذاء يف الواليات املتحدة االمريكية 

يعين أن قطاع انتاج الغذاء يف اجلزائر ال يزال بعيدا عن متطلبات  البيانات املتاحة يف موقع الفاو(. وهذا
 حتقيق استدامة األمن الغذائي الذي ال يكون اال بتعزيز االنتاج احمللي من الغذاء.

وفيما يتعلق ب امجايل الناتج احمللي للفرد املعادل للقوة الشرائية، فقد عرف تطورا طيلة فرتة الدراسة )  -ب 
 55218.1يقدر ب  7111(، فبعدما كان سنة 7155على أساس الثابت الدويل للدوالر سنة 

دوالر للفرد أي عرف زيادة مقدارها  56856.9، حوايل 7152دوالر للفرد سنويا، سجل سنة 
. وهذا يدل على حتسن قدرة الفرد اجلزائري على شراء الغذاء طيلة فرتة الدراسة، لكن اذا 75.25%

قد بلغت  7158قارناه بالفرد االمريكي، فإن قيمة نصيب الفرد من الناتج احمللي اخلام لسنة 
يدا من ، وهذا يبني أن الفرد اجلزائري ال يزال بع65179.2دوالر ويف اروبا لنفس السنة  16727.1

حيث القدرة الشرائية على املستويات الدولية، وهذا ما يؤثر سلبا على كمية الغذاء اليت يكون قادرا 
 على اقتنائها كما ونوعا.

، من السكان الذين يعانون من نقص %51.2، نسبة 7115-5888لقد سجلت متوسط الفرتة  -ج 
اسة، حيث بلغت يف متوسط الفرتة التغذية. لكن عرفت هذه النسبة تراجعا مستمرا طيلة فرتة الدر 

، مما 7152-7151يف متوسط الفرتة  %2.1، لتواصل االخنفاض اىل %2نسبة  7119-7151
من السكان يعانون من نقص التغذية، وهذا يعطي مؤشر على أن توافر الغذاء يف  2.1يدل على أن 

لتوافر قد يكون مغطى عن طريق اجلزائر قد عرف تطورا اجيابيا طيلة فرتة الدراسة. اال أن مصدر هذا ا
 الواردات اكثر من املنتوج احمللي.
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كيلو حريرة للفرد يف   22، حوايل 7115-5888لقد سجل عمق العجز الغذائي يف اجلزائر يف  -د 
كيلو حريرة يوميا لكي يكون يف حالة تغذية سليمة   22اليوم، أي أن الفرد اجلزائري كان حيتاج اىل 

-7119العمق اخنفاضا مستمرا طيلة فرتة الدراسة، حيث بلغ يف فرتة وأمن غذائي، لكن عرف هذا 
  61حوايل  7151-7152كيلو حريرة يف اليوم لكل فرد، مث بلغ يف الفرتة   15، مقدار 7151

كيلو حريرة للفرد يف اليوم، وهذا يعطي مؤشرا على حتسن احلالة التغذوية يف اجلزائر. لكن اذا ما قارنا 
املتحدة االمريكية، فإن عمق العجز الغذائي يساوي الصفر طيلة فرتة الدراسة،  املؤشر مع الواليات

 كيلو حريرة للفرد يف اليوم.  12حوايل  7152-7151بينما بلغ يف اروبا يف فرتة 
، وهذا %97مقدار  7152-7151نسبة التبعية لواردات احلبوب قد بلغت هذه النسبة يف الفرتة   -ه 

سكان من احلبوب يف اجلزائر يتم تلبيتها عن طريق الواردات، وهذا يدل على أن اغلب متطلبات ال
يهدد استقرار االمن الغذائي اجلزائري باعتباره يف حالة تبعية اىل اخلارج. واجلدير بالذكر أن خالل طيلة 

، وهذا يدل على أن استقرار األمن %21مدة الدراسة كانت نسبة التبعية لواردات احلبوب اكثر من 
 اجلزائري املتعلق هبذا املؤشر يعاين من هشاشة كبرية.الغذائي 

أما نسبة االراضي الصاحلة للزراعة اجملهزة للري، فيعترب من أهم املؤشرات اليت اعتمدهتا الفاو لقياس  -و 
مدى استقرار االمدادات الغذائية واألمن الغذائي، فبعدما كانت هذه النسبة من االراضي تقدر ب 

، ارتفعت كثافتها باستمرار، حيث بلغت يف الفرتة 7115-5888ة خالل متوسط الفرت  2.2%
 7152-7157، وواصلت االرتفاع لتصل يف الفرتة %56.8حوايل  7118-7119

. وتبني هذه النسب %52.88اىل  7152-7151، مث اخنفضت يف متوسط الفرتة %52.7مقدار
جيعل املنتوج الزراعي الغذائي رهينة  أن مساحة االراضي املزروعة اجملهزة بالري تبدو ضئيلة جدا، مما

ملعدل اهلطول املطري، وبذلك يكون متقلبا جدا ويصعب التنبؤ به، كما جيعل استقرار االمدادات 
الغذائية رهينة للتغريات املناخية. وجتدر االشارة اىل أن املنطقة اليت تقع فيها اجلزائر تعاين من التصحر، 

طري بسبب االحتباس احلراري مثلما مت توضيحه يف الفصل الثاين، واجلفاف، وتناقص معدل اهلطول امل
وبالتايل ال بد من تطوير نظام الري، وزيادة انتشاره الن اجلزائر هلا موارد مائية جوفية معتربة خاصة يف 

 منطقة الصحراء.
جلزائر كما وخبصوص قيمة واردات االغذية من امجايل السلع املستوردة، ومبا أن االنتاج الغذائي يف ا  -ز 

الحظنا سابقا، تتحكم فيه معدالت هطول االمطار، فإنه يتميز بتقلب شديد، وهذا ما يظهر يف 
، لتنزل %79.52تشكل  7111نسبة واردات االغذية من امجايل الواردات، حيث كانت يف سنة 

نة ، مث عادت اىل االرتفاع باستمرار اىل غاية س%58.61حيث بلغت  7151اىل ادىن مستوى سنة 
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، واذا قارنا هذه النسبة مع الواليات املتحدة االمريكية فاهنا بلغت  %71.72اين سجلت  7152
،  وهذا يدل على أن واردات الغذاء يف اجلزائر تشكل نسبة %8فقط، ويف اروبا   %2يف نفس السنة 

ضمن الدول اليت ال  مرتفعة مقارنة بالدول اليت تتميز باستقرار االمن الغذائي، وهذا جيعل اجلزائر تندرج
 تتمتع ب االمن الغذائي املستقر.

اما مؤشر تغري نصيب الفرد من انتاج الغذاء، الذي يهتم بقياس نسبة التغري السنوي حلصة كل فرد  -ح 
من السكان من انتاج الغذاء، واملالحظ أن هذه النسبة جد متذبذبة يف اجلزائر، فبعدما كان نصيب 

االف دوالر امريكي، اخنفضت لتسجل سنة  51تبلغ  7111اء سنة الفرد اجلزائري من انتاج الغذ
، أما يف باقي %17الف دوالر، أي أن نسبة التغري كانت تقدر باخنفاض  2.9حوايل  7152

سنوات الفرتة املدروسة، فقد كانت القيم جد متذبذبة ومتباينة، حيث بلغت على سبيل املثال سنة 
 والر امريكي.الف د 58.6أعلى مستوى مقدر ب  7118

أن نسبة السكان الذين ميكنهم الوصول اىل مصادر املياه احملسنة يف فرتة الدراسة كانت اكرب من  -ط 
من السكان ال ميكنهم الوصول اىل مصادر املياه الصحية،  %71. وهذا يدل على أن اقل من 91%

الصحية واجلسدية  وعلى األغلب سكان الريف هم من يعانون من ذلك، وهذا بدوره يؤثر على احلالة
هلذه الفئة من السكان، مما جيعلهم عرضة للهشاشة الصحية والتغذوية. واجلدير بالذكر أن الواليات 

، واروبا 7152من السكان ميكنهم الوصول اىل مصادر املياه احملسنة سنة %88.2املتحدة  سجلت 
 ..%96.9، أما اجلزائر فقد سجلت 89.8%

السكان يف اجلزائر، الذين ميكنهم الوصول اىل مرافق الصرف  ومن جهة اخرى، فقد بلغت نسبة -ي 
، وميكن اعتبار هذا املؤشر مقبول اذا قارناه مع املعيار %92.76، حوايل 7152الصحي سنة 

 الدويل.
، حوايل 7111سنوات، الذين يعانون من سوء التغذية سنة  11وقد بلغت نسبة االطفال اقل من   -ك 

، وهذا يعين أن %1.7فقد سجلت  7152، اما سنة %8.8ىل ا 7117، مث ارتفعت سنة 6.5%
هناك نسبة معتربة من االطفال يف اجلزائر تعاين من انعدام االمن الغذائي اخلاص بالتغذية. وتعترب هذه 

 فقط. %1.1النسبة مرتفعة اذا قارناها بالواليات املتحدة االمريكية واليت بلغت يف نفس السنة 
سنوات، والذين يعانون من  11م، فإن نسبة االطفال الذين يبلغون اقل من أما فيما يتعلق بالتقز   -ل 

 7152، وهي نسبة مرتفعة جدا، مث اخنفضت سنة %76.8حوايل  7111التقزم، قد بلغت سنة 
وهي ايضا نسبة مرتفعة جدا، وتوحي هذه املؤشرات بأن فئة كبرية من االطفال يف  %59.87لتبلغ 
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ة كافية وصحية ومغذية، مما يؤثر على النمو البدين والذهين هلم وعلى اجلزائر ال تتحصل على اغذي
 حالتهم الصحية ايضا.

يف اجلزائر  7111سنوات، فقد سجلت سنة  11وخبصوص مؤشر البدانة لألطفال اقل من  -م 
، ويف سنة %57.2، سجلت 7157من االطفال املعنيني يعانون من ذلك، وسنة  52.2%
سنوات يعانون من البدانة. وهذا  11فال يف اجلزائر اقل من من االط %52.52، سجلت 7152

املؤشر يعطي صورة بأن هذه الفئة مل تتحصل على راتب غذائي صحي ومتنوع، مما يؤثر على حالتهم 
 الصحية والذهنية واجلسدية.

يف  5بينت الدراسة القياسية أنه كلما زاد استخدام األراضي الزراعية ) التوسع يف املساحة( بنسبة   -ن 
باملائة. وكلما زاد استخدام املكننة التكنلوجية  6.28املائة فإن االنتاج الزراعي سوف يزيد بنسبة 

باملائة. وكلما زاد استخدام  8.89يف املائة فإن االنتاج الزراعي سوف يزيد ب  5الزراعية بنسبة 
 .ائةبامل 8.71باملائة، فإن االنتاج الزراعي سوف يزيد بنسبة  5العمالة بنسبة 

 .تراحات البحثقثانيا: ا
 على ضوء ما سبق من نتائج توصي الدراسة مبا يأيت:

املؤشرات املناخية السائدة حاليا واملتوقعة مستقبال، تعطي داللة واضحة على أن االحتباس احلراري إن   -أ 
وارتفاع درجات احلرارة، سوف يؤثر سلبا على معدالت التساقط املطري يف خمتلف دول العامل ومنها 

النظم الزراعية يف اجلزائر. كما أن حاالت اجلفاف والتصحر سوف تكون أكثر استفحاال. ومبا أن خمتلف 
اجلزائر تتسم بكوهنا مطرية بعلية، فانه البد من االعتماد على اسرتاتيجيات التكيف مع املناخ من اجل 
احلفاظ على استدامة االنتاج الغذائي. ولتحقيق ذلك البد من االعتماد على االدارة اجليدة لألراضي 

لفصل، وتشمل التجارب الدولية الناجحة يف ادارة واملياه مبختلف التقنيات املتاحة واليت مت ذكرها يف ا
 املياه واالراضي بطريقة مستدامة احسن مثال ميكن أن حيتذى به يف الزراعة اجلزائرية.

 اعتماد سياسات شاملة يف جمال الري وتوصيل املياه للمزارعني. -ب 
رة والدعم حلماية اعتماد سياسات زراعية دقيقة وواضحة تأخذ بعني االعتبار مسألة األسعار والتجا -ج 

 وحتفيز الفالح.
متويل لضمان استقرار االنتاج و توفري خمتلف املدخالت الزراعية من مكننة ومبيدات وامسدة وبذور حمسنة  -د 

 . الغذائي
 .املزارعني وارشادتدريب   -ه 
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 ربط الزراعة مبراكز البحث والتطوير الزراعي.  -و 
 ئض الزراعي ومحاية املزارع من اهنيار االسعار.خلق تكامل بني الزراعة والصناعة لالستفادة من الفا  -ز 
ميثل هنج الزراعة العضوية، كتقنية أو كوسيلة من وسائل حتقيق االنتاج الغذائي بصفة مستدامة وناجحة  -ح 

حتديا له امهية بالغة، خاصة وأنه ال يضر باجلوانب البيئية أو الصحية للمجتمع، ويف نفس الوقت حيافظ 
اعة احلبوب والبذور العضوية على حقوق االجيال الالحقة من االستنزاف، وتعترب كندا رائدة يف جمال زر 

مبساحات جد معتربة، كما أن تقنيات مكافحة احلشائش الضارة وزيادة خصوبة الرتبة ب الطرق العضوية 
اثبتت جناعتها االقتصادية واالنتاجية مقارنة بالطرق التقليدية مما جيعلها قادرة على فرض نفسها كبديل 

 .للتقنيات الزراعية التقليدية
من خالل االصالحات اهليكلية اليت تضمن خلق تشجيع التمويل واالستثمار يف القطاع الزراعي،  -ط 

تقوية شبكة التمويل واإلقراض الزراعي مناخ مالئم وحمفز للتمويل واالستثمار بالقطاع الزراعي عن طريق 
اليف القروض وتكثيفها ليتماشى حجمها وحجم املزارعني املتعاملني معها مما سيمكن من ختفيض تك

العمل على زيادة سيولة املؤسسات التمويلية الزراعية عن طريق تشجيع االدخار . إضافة إىل الزراعية
الرفع من الكفاءة ، وذلك لتقوية قدرة هذه املؤسسات على منح القروض الطويلة ومتوسطة األجل

العمل على كفاءة أداء اخلدمات ، اإلدارية للبنوك الزراعية للحّد من تعقيد شروط اإلقراض وارتفاع فوائده
إدخال التعديالت الالزمة ، التسويقية اليت تؤدي إىل التوازن بني عرض املنتجات الزراعية والطلب عليها

 .على السياسات التشريعية واإلدارية حلفز االستثمارات الزراعية وتنشيطها
وما يفتحه من آفاق واسعة لتطوير االهتمام بالتقدم العلمي تعزيز قدرات جلب التكنلوجيا عن طريق  -ي 

األساليب الزراعية املتبعة يف إنتاج احملاصيل، كتطوير كفاءة استغالل املساحات الزراعية املتوافرة وتوسعها 
البذور والبذور احملسنة واختيار الرتكيب احملصويل والدورة الزراعية بالصورة األكثر  نتقاءوحتسني استخدام ا

كننة الزراعية وتبين أساليب الري احلديثة وتطوير األصول الوراثية باستخدام التقانة مالءمة، والتوسع يف امل
 .احليوية واهلندسة الوراثية والتقنيات الكيماوية

لألهداف اإلسرتاتيجية املتعلقة بنوعية التكنولوجيا املستخدمة يف اإلنتاج  لعقالينالتحديد املوضوعي وا  -ك 
ارها الستخدامها واآلليات والنظم الزراعية الكفيلة بضمان استغالل أمثل الزراعي أو تلك اليت ينبغي ابتك

توليد فيض مستمر من و  للموارد الزراعية وجعلها تستجيب لالحتياجات املتزايدة للمستهلكني
تكنولوجيات جديدة متوائمة مع االحتياجات املتجّددة للمجتمع املتطور خاصة فيما يتعّلق باإلنتاج 

بلورة نظم إنتاج متكاملة ومتطّورة أي تكامل البحوث اليت تعاجل . سويق يف امليدان الزراعيواإلدارة والت
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العملّيات اإلنتاجية وتبلورها إىل نظام إنتاجي أو نظام مزرعي كامل لسلعة زراعية معينة أو منطقة معينة 
 .واملنتجني املزارعني وهو ما يستدعي تضافر وتكامل اجلهود بني خمتلفي الباحثني واملرشدين الزراعيني

تنظيم األسواق اخلاصة باملنتجات الزراعية وتوفري املعلومات للمزارعني حبالة األسعار والطلب على   -ل 
عرية للحفاظ على مداخيلهم واإلبقاء على حافزهم من اجل منتجاهتم، ومحايتهم من التقلبات الس

االرتقاء باملستوى املعيشي للسكان الريفيني عرب حتسني دخوهلم االقتصادية وجعل املرأة الريفية . و اإلنتاج
 .تضطلع بدورها يف التنمية الزراعية

 .ثالثا: افاق البحث
ال تقدم رؤية مطلقة أو هنائية حول موضوع مشكلة العجز الغذائي واسرتاتيجية حتقيق  إن هذه الدراسة

األمن الغذائي يف اجلزائر، ويرجع ذلك إىل امكانية دراسة هذا املوضوع من جوانب عديدة وبأبعاد خمتلفة 
رائها وتتمثل هذه ولذلك ميكن اقرتاح العديد من املواضيع اليت قد تكون مكملة هلذه الدراسة أو تزيد يف اث

 املواضيع فيما يلي:
 دور الزراعة العضوية يف حتقيق استدامة االمن الغذائي يف اجلزائر. - أ
 دور ادارة املياه يف تعزيز استدامة انتاج الغذاء يف اجلزائر. - ب
 تأثري البحث والتطوير الزراعي على تنافسية واداء قطاع انتاج الغذاء يف اجلزائر. - ت
 تكيف مع تغري املناخ ودورها يف احلفاظ على استدامة األمن الغذائي اجلزائري.فعالية اسرتاتيجيات ال - ث
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 المالحق
 (1الملحق رقم )

 (.الف وحدة)، 7112-1891للفترة  يةالجزائر  الزراعة المكننة الزراعية فياستخدام  (: تطور1جدول رقم )

 اجمالي العتاد الزراعي والدارسات الحاصدات الجرارات السنوات
5891 01357 7012 98388 
5891 98120 8208 87911 
5890 98805 8558 80988 
5899 85077 8847 577120 
5898 08978 9000 99978 
5887 85281 9300 577081 
5885 89510 9500 570110 
5888 85191 9596 575598 
5883 81127 9796 571331 
5882 87110 9966 577133 
5881 85872 8962 577511 
5881 88783 9163 575591 
5880 88281 9170 575181 
5889 88977 9178 575809 
5888 82818 8859 573559 
8777 81050 8541 572819 
8775 80501 8222 571389 
8778 80077 8265 571811 
8773 80977 8310 571557 
8772 80978 8357 571511 
8771 577589 58321 558202 
8771 578313 58259 552095 
8770 573119 58112 551558 
8779 572188 58117 550508 
8778 570211 58917 587371 
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8757 577920 53521 553883 
8755 578711 8223 555289 
8758 573131 8185 553511 
8753 571098 8158 551279 
8752 579115 8053 559812 
8751 557815 8091 587721 
8751 555377 8933 585533 
8750 558287 8883 588323 

 FAOاملصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

 (7الملحق رقم )

 (، طن7112-1891(: تطور استخدام األسمدة في الزراعة الجزائرية للفترة )7جدول رقم )

 NPKمجموع  البوتاسية األسمدة األسمدة الفوسفاتية األسمدة النتروجينية السنوات
5891 98173 133500 48959 897138 
5891 112680 105800 53180 805117 
5890 80000 108700 52500 825877 
5899 52600 60200 33700 521177 
5898 46300 47700 23000 550777 
5887 63000 35000 29000 580777 
5885 41000 30500 20000 85177 
5888 46700 31900 18200 81977 
5883 73800 34800 22300 537877 
5882 58200 36700 24400 558377 
5881 18400 15200 12800 21277 
5881 14000 11000 13000 39777 
5880 36000 35000 26000 80777 
5889 44000 30800 33200 579777 
5888 47000 25000 21000 83777 
8777 44300 25000 23000 88377 
8775 45300 35000 25000 571377 
8778 28036 23463 21266 08011 
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8773 17076 6377 21578 21735 
8772 104717 57820 25501 599739 
8771 4086 32499 19221 11971 
8771 43847 31784 23441 88708 
8770 36626 52394 22728 555029 
8779 23102 20760 20369 12835 
8778 47802 37876 19124 572978 
8757 70911 46327 28912 521517 
8755 63282 36442 31449 535503 
8758 66525.37 50590.37 28511.57 521180535 
8753 65684.27 51209.27 30509.27 520278595 
8752 103358.99 50683.99 29983.99 592781580 
8751 100142.69 47467.69 26767.69 502309570 
8751 97092.25 44417.25 23717.25 511881501 
8750 577577 17377 89777 509277 

 FAOاملصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

 (10الملحق رقم )

 (، الف هكتار7112-1891الموارد األرضية الزراعية في الجزائر للفترة )(: 10جدول رقم )

 مساحة اراضي احلبوب السنوات
 هكتار

مساحة االراضي املزروعة 
 هكتار 5777فعال 

مساحة االراضي الزراعية 
 هكتار5777

5891 3589107 7511 39051 
5891 8905577 7533 38688 
5890 8058517 7624 38779 
5899 5979127 7642 38817 
5898 8139507 7673 38760 
5887 8311888 7635 38676 
5885 3259809 7806 38622 
5888 3137170 8094 38865 
5883 5818187 8064 38862 
5882 5890319 8006 39640 
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5881 8108115 8029 39649 
5881 3113821 8040 39636 
5880 5551107 8159 39690 
5889 3101059 8174 39826 
5888 5999820 8192 39731 
8777 5719591 8192 40021 
8775 8278017 8163 40109 
8778 5921858 8206 39855 
8773 8875088 8244.7 39905.7 
8772 3777038 8296 41145 
8771 8317189 8363 41211 
8771 8108833 8378 41181 
8770 8903903 8390 41252 
8779 5291200 8400 41309 
8778 3501310 8399 41380 
8757 8911110 8411 41374 
8755 8192032 8421 41388 
8758 3718228 8430.5 41398.19 
8753 8078238 8435.2 41431.64 
8752 8178583 8439.2 41431 
8751 8191825 8462.4 41456.4 
8751 8870370 8417.6 41360.2 
8750 8233905 915853 25191 

 FAOاملصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
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 (10الملحق رقم )

 (7112-1891(: تطور العمالة الزراعية في الجزائر للفترة )10جدول رقم )

 العمالة الزراعية ) الف( لكل عامل يف الزراعة 8757ثابثة  اسعار املضافة للعمالة الزراعية دوالرالقيمة  السنوات
5891 2071553 5517 
5891 2058580 5500 
5890 2051571 5598 
5899 2050533 5877 
5898 2081573 5857 
5887 2037587 5829 
5885 2031591 1266 
5888 2833511 1234 
5883 2181512 1241 
5882 2722588 1256 
5881 2085513 1218 
5881 1122583 1311 
5880 2131587 1392 
5889 1531518 1376 
5888 1580598 1374 
8777 1555591 1382 
8775 1293580 1445 
8778 1370522 1506 
8773 1995558 1590 
8772 1057528 1628 
8771 1832585 1587 
8771 1700537 1547 
8770 1201519 1418 
8779 1830593 1361 
8778 0135523 1265 
8757 9832581 1187 
8755 8222589 1102 
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8758 57012587 1053 
8753 53771515 1051 
8752 58981557 956 
8751 52711558 907 
8751 52319511 894 
8750 52198598 998 

 املصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على قواعد البيانات التالية:

jspx;ILOSThttps://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.

ATCOOKIE=aemp4yZGcbsQgkGR4Y2FU3CCtLknmzr82JEkXSLBRyw7e7SqjoWi!129277

5148?locale=en&MBI_ID=33&_adf.ctrlstate=kib4xktuj_51&_afrLoop=157926145273560&

_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26locale

5273560%26MBI_ID%3D33%26_afrWindowMode%3D%3Den%26_afrLoop%3D15792614

state%3Dhr17jwmbx_4-0%26_adf.ctrl 

 (11الملحق رقم )

 (7112-1891(: تطور اإلنتاج الزراعي في الجزائر للفترة )11جدول رقم )

 )مليون دوالر(اسعار جارية  القيمة املضافة الزراعية 8757قيمة مضافة زراعية اسعار ثابثة دوالر  السنوات
5891 2825218818511305 4839.481907 
5891 2591353801571333 5645.861026 
5890 2878503789508023 6621.903443 
5899 2119981815595831 6624.848952 
5898 181091182157311 6856.036315 
5887 2825829319572288 7074.612563 
5885 1078877281587508 4774.869579 
5888 1812178511552992 5941.430251 
5883 1023951231532218 5673.542544 
5882 1881908780519550 4196.22934 
5881 1779955811580358 4166.416689 
5881 0222850938551188 5127.063267 
5880 1223101011530713 4249.036439 
5889 0509522518512199 5587.245125 
5888 0305812581579118 5458.106319 
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8777 0788981218590978 4647.015416 
8775 088958385050931 5392.216075 
8778 0988002889515911 5290.017205 
8773 8313158238521033 6657.818547 
8772 891280383958791 8055.792109 
8771 5770878300550291 7937.297024 
8771 5798172982751211 8827.458433 
8770 5551018831551981 10218.617411 
8779 5702351939253210 11263.264104 
8778 5375789510758078 12820.127465 
8757 5312915811051082 13648.522725 
8755 5183502082958770 16222.244032 
8758 5138923397357799 18335.919885 
8753 5011031130350898 20663.212742 
8752 5957872817955038 21993.348927 
8751 5881978910155381 19218.119516 
8751 5815291358850188 19556.2868 
8750 5895312889351737 20562.656297 

 املتحدة، الفاواملصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم 

 (10الملحق رقم )

 الف دوالر (7112-1891(: تطور الفجوة الغذائية في الجزائر للفترة )10جدول رقم )

 قيمة الفجوة صادرات الغذاء واردات الغذاء السنوات
5891 2291521 9094 8898280 
5891 1998267 5701 5888111 
5890 1747001 16227 5037002 
5899 2239378 8860 8837159 
5898 3252341 3507 3829932 
5887 2127597 10731 8551911 
5885 1995455 21422 5802733 
5888 2034370 21466 8758872 
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5883 2349334 30956 8359309 
5882 2912018 9702 8878351 
5881 2492644 21097 8205120 
5881 1732301 29916 5078391 
5880 2381219 10238 8307895 
5889 2383462 12529 8307833 
5888 3196322 11707 3592151 
8777 3116160 11884 3572801 
8775 2933050 14027 8858783 
8778 3719254 18371 3077993 
8773 3127383 23863 3573187 
8772 3257956 63945 3582755 
8771 3595291 78708 3151193 
8771 3372071 80604 3885210 
8770 3445715 31259 3252211 
8779 3979434 35568 3823911 
8778 3691804 79400 3158272 
8757 3647667 78945 3119088 
8755 4955888 340118 2151007 
8758 4633047 324495 2379118 
8753 4811521 455633 2311999 
8752 5618500 468914 1528191 
8751 6086473 386209 1077812 
8751 5893694 482182 1255158 
8750 1988193 298705 1257275 

 املصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الفاو
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 (12الملحق رقم )

 الف دوالر (7112-1891(: تطور الفجوة الزراعية في الجزائر للفترة )12جدول رقم )

 الفجوة الزراعية صادرات املنتوجات الزراعية واردات املنتوجات الزراعية السنوات
5891 2543375 148687 8382199 
5891 2255426 47263 8879513 
5890 2040574 51081 5898283 
5899 2556786 38424 8159318 
5898 3660055 75922 3192533 
5887 2435582 33852 8275037 
5885 2300997 63130 8830910 
5888 2280950 54195 8881011 
5883 2632727 44476 8199815 
5882 3203178 13092 3587791 
5881 2758814 51334 8070297 
5881 1948706 50503 5989873 
5880 2639342 16729 8188153 
5889 2651242 17282 8133807 
5888 3535188 16712 3159201 
8777 3459822 21242 3239197 
8775 3291630 18407 3803883 
8778 4132009 23561 2579229 
8773 3509884 34323 3201115 
8772 3713184 71812 3125308 
8771 4039335 81733 3810178 
8771 3840429 86190 3012838 
8770 3943504 34930 3879102 
8779 4519678 39304 2297302 
8778 4218397 81799 2531189 
8757 4223520 81872 2525129 
8755 5682881 347693 1331599 
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8758 5265488 331933 2833111 
8753 5588731 470306 1559281 
8752 6503481 481520 1785815 
8751 6988675 394895 1183097 
8751 6765387 493265 1808588 
8750 1012801 283512 1805755 

 املصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الفاو

 (19الملحق رقم )

 (7112-1891: مؤشرات االقتصاد الكلي المرتبط ب القطاع الزراعي للفترة )19جدول رقم 

نسبة االنفتاح االقتصادي صادرات  السنوات
 وواردات على الناتج احمللي

التقلبات يف 
 اسعار النفط

نسبة الدين العام 
اخلارجي من الناتج 

 احمللي

رصيد ميزان 
املدفوعات اسعار 
 جارية مليار دوالر

5891  80575 385381 55751 
5891  53510 31530 -8583 
5890  50503 30528 7552 
5899  52582 21508 -8572 
5898 83519 59533 17507 -555 
5887 82558 83558 21581 5528 
5885 81531 87587 11517 8530 
5888 82518 58581 18511 5537 
5883 88521 51501 12515 7597 
5882 82588 51511 02557 -5525 
5881 80517 51501 93515 -8528 
5881 81591 87521 01598 5581 
5880 81558 59512 10582 3521 
5889 88511 55585 11521 -7585 
5888 81581 51511 17591 7578 
8777 35581 80538 2958 9538 
8775 89588 83 28597 0571 
8778 37582 88595 28583 2530 



287 
 

8773 35570 80518 31531 0598 
8772 38591 30511 80525 55558 
8771 32509 17572 50528 85559 
8771 30502 19537 1581 895883 
8770 32528 12587 2515 375312 
8779 3258 85529 3510 335812 
8778 33591 13529 1521 757235 
8757 3352 05585 2515 58588 
8755 3550 90572 3571 505102 
8758  91521 8519 585788 
8753  85550 8511 55599 
8752   8512 -85812 
8751   8598 -805739 
8751   3521 -815872 
8750   3538 -885718 

 املصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على بيانات البنك الدويل، صندوق النقد الدويل5

 78امللحق رقم 
 ARIMA(1.1.1): تقدير الفجوة الغذائية 78جدل رقم 

Dependent Variable: GAPS   

Method: Least Squares   

Date: 06/21/19   Time: 20:32   

Sample (adjusted): 1986 2016   

Included observations: 31 after adjustments  

Convergence achieved after 16 iterations  

MA Backcast: 1985   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C(1) 1823401. 310762.2 5.867511 0.0000 

AR(1) 1.082798 0.017613 61.47780 0.0000 

MA(1) -0.999140 0.082530 -12.10644 0.0000 
     
     R-squared 0.858876 Mean dependent var 3210917. 

Adjusted R-squared 0.848795 S.D. dependent var 1072837. 

S.E. of regression 417173.0 Akaike info criterion 28.81216 

Sum squared resid 4.87E+12 Schwarz criterion 28.95093 

Log likelihood -443.5884 Hannan-Quinn criter. 28.85739 

Durbin-Watson stat 1.845969    
     
     Inverted AR Roots 1.08   

 Estimated AR process is nonstationary 

Inverted MA Roots 1.00   
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 10الملحق رقم 
 ARIMA(1.2.1): تقدير الفجوة الغذائية 10جدل رقم 

 

Dependent Variable: GAPS   

Method: Least Squares   

Date: 06/21/19   Time: 20:42   

Sample (adjusted): 1987 2016   

Included observations: 30 after adjustments  

Convergence achieved after 18 iterations  

MA Backcast: 1986   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C(1) 3251522. 570577.5 5.698652 0.0000 

AR(2) 0.688326 0.170351 4.040638 0.0004 

MA(1) 0.999831 0.108979 9.174530 0.0000 
     
     R-squared 0.772507 Mean dependent var 3251529. 

Adjusted R-squared 0.755656 S.D. dependent var 1066666. 

S.E. of regression 527265.3 Akaike info criterion 29.28343 

Sum squared resid 7.51E+12 Schwarz criterion 29.42355 

Log likelihood -436.2515 Hannan-Quinn criter. 29.32826 

Durbin-Watson stat 2.014770    
     
     Inverted AR Roots .83 -.83  

Inverted MA Roots -1.00   
     
     

 11الملحق رقم 
 ARIMA(1.3.4): تقدير الفجوة الغذائية 11جدل رقم 

Dependent Variable: GAPS   

Method: Least Squares   

Date: 06/21/19   Time: 20:45   

Sample (adjusted): 1988 2016   

Included observations: 29 after adjustments  

Convergence achieved after 16 iterations  

MA Backcast: 1984 1987   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C(1) 4960354. 1727264. 2.871798 0.0080 

AR(3) 0.781290 0.170699 4.576994 0.0001 

MA(4) 0.824023 0.068523 12.02553 0.0000 
     
     R-squared 0.682732 Mean dependent var 3303969. 

Adjusted R-squared 0.658326 S.D. dependent var 1045450. 

S.E. of regression 611095.7 Akaike info criterion 29.58159 

Sum squared resid 9.71E+12 Schwarz criterion 29.72304 

Log likelihood -425.9331 Hannan-Quinn criter. 29.62589 

Durbin-Watson stat 0.994416    
     
     Inverted AR Roots .92 -.46-.80i -.46+.80i 

Inverted MA Roots .67-.67i .67-.67i -.67+.67i -.67+.67i 
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 فهرس المحتويات
 الرقم العنوان

 ل[-]أ  مقدمة

 [86-22] .التعريف باألمن الغذائي وأبعاده، وسياساته، ومستويات قياسه :الفصل األول

 22 تمهيد.

 22 المبحث األول: األمن الغذائي )المفهوم، المحددات والقياس(.

 22 المطلب األول: مفهوم األمن الغذائي وتطوره.

 22 مفهوم األمن الغذائي الى غاية السبعينات.الفرع األول: 

 22 الفرع الثاني: مفهوم األمن الغذائي في حقبة الثمانينات.

 22 (.2112-0991الفرع الثالث: مفهوم األمن الغذائي خالل )

 22 وقياسها. المطلب الثاني: أبعاد األمن الغذائي

 22 الفرع األول: بعد التوافر وقياسه.

 22 وافر الغذاء.أوال: تعريف ت

 28 ثانيا: قياس مستويات توافر الغذاء.

 28 الفرع الثاني: بعد صول الغذاء وقياسه.

 28 أوال: التعريف بوصول األغذية.

 22 ثانيا: قياس وصول الغذاء.

 22 الفرع الثالث: بعد استخدام الغذاء وقياسه.

 22 أوال: التعريف باستخدام الغذاء.

 26 م الغذاء.ثانيا: قياس استخدا

 26 الفرع الرابع: النموذج المفاهيمي ألبعاد األمن الغذائي.

 23 المطلب الثالث: العوامل المؤثرة في األمن الغذائي.

 23 الفرع األول: األمن الغذائي ودور الدولة.

 23 أوال: عجز القطاع الخاص عن توفير جميع متطلبات المجتمع.

 23 ر األسعار بتدخل الدولة.ثانيا: توفير المداخيل واستقرا

 23 ثالثا: دور القطاع العام و الخاص في تطوير االستثمار الزراعي.

 22 الفرع الثاني: األمن الغذائي ورأس المال اإلجتماعي.
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 22 الفرع الثالث: البحث والتطوير الزراعي ودوره في تحقيق األمن الغذائي.

 22 نمو الديمغرافي.أوال: عالقة البحث والتطوير الزراعي ب ال

 22 ثانيا: عالقة البحث والتطوير الزراعي باالنتاجية واألسعار الزراعية.

 28 المطلب الرابع: النظم والسياسات الزراعية واألمن الغذائي.

 28 الفرع األول: عالقة النظم الزراعية بمستويات األمن الغذائي.

 22  .جية: النظم الزراعية المنخفضة اإلنتاالثانيالفرع 

 26 الفرع الثالث: النظم الزراعية الحديثة.

 26 الفرع الرابع: النظم الزراعية التجارية.

 23 المبحث الثاني: األمن الغذائي والعولمة.

 23 المطلب األول: األسعار العالمية للغذاء وعالقتها باألمن الغذائي.

 23 ذاء.الفرع األول: تأثير األزمات االقتصادية على أسعار الغ

 22 الفرع الثاني: تأثير ارتفاع اسعار المدخالت الزراعية على األمن الغذائي.

 22 المطلب الثاني: دور التجارة في األمن الغذائي.

 22 الفرع األول: عالقة الميزة التنافسية باألمن الغذائي

 22 الفرع الثاني: عالقة االنتاج المحلي بمستوى التبعية الغذائية.

 22 ب الثالث: المنظمات الدولية وعالقتها باألمن الغذائي.المطل

 28 الفرع األول: عالقة صندوق النقد الدولي باألمن الغذائي.

 28 أوال: انشاؤه ووظيفته.

 22 ثانيا: اليات عمله. 

 22 ثالثا: تأثيره على األمن الغذائي.

 26 الفرع الثاني: المنظمة العالمية للتجارة.

 26 وتطور المنظمة العالمية للتجارة.أوال: نشأة 

 26 ثانيا: اثار سياسات المنظمة على األمن الغذائي في البلدان النامية.

 24 الفرع الثالث: عالقة البنك الدولي باألمن الغذائي. 

 24 أوال: نشأته.

 24 ثانيا: عالقته باألمن الغذائي.

 23 مم المتحدة باألمن الغذائي.الفرع الرابع: عالقة منظمة االغذية والزراعة لأل

 23 أوال: نشأتها وأهدافها.



292 
 

 23 ثانيا: سياساتها اتجاه األمن الغذائي.

باألمن  IFADالصندوق الدولي للتنمية الزراعية لألمم المتحدة عالقة  الفرع الخامس:
 22 الغذائي.

 22 أوال: نشأته وأهدافه.

 22 ثانيا: عالقته باألمن الغذائي.

 22 الثالث: التعريف بانعدام األمن الغذائي وأبعاده ومؤشرات قياسه.المبحث 

 22 المطلب األول: التعريف بانعدام االمن الغذائي والهشاشة.

 22 الفرع األول: مفهوم انعدام األمن الغذائي.

 22 الفرع الثاني: مفهوم الهشاشة.

 22 الفرع الثالث: مخاطر التعرض الى الهشاشة الغذائية.

 22 فرع الرابع: االطار الزمني النعدام األمن الغذائي.ال

 22 الفرع الخامس: تصنيفات وزارة الزراعة األمريكية لحاالت انعدام األمن الغذائي.

 28 المطلب الثاني: أسباب انعدام األمن الغذائي وابعاده. 

 22 المطلب الثالث: مؤشرات قياس انعدام االمن الغذائي والهشاشة.

 22 االول: التدابير المباشرة لقياس انعدام األمن الغذائي.الفرع 

 26 الفرع الثاني: مقاربة االقتصاد الغذائي.

 26 الفرع الثالث: طريقة تقييم األمن الغذائي.

 24 الفرع الرابع: طريقة التنوع الحيوي.

 24 (.HFSSIالفرع الخامس: مؤشر قياس األمن الغذائي لألسر)

 24 اربة وزارة الزراعة االمريكية لتصنيف انعدام االمن الغذائي.الفرع السادس: مق

 83 المطلب الرابع: استراتيجيات تحقيق األمن الغذائي.

 83 الفرع األول: االستراتيجيات الرائدة حول العالم لمحاربة الجوع.

 83 ة النمو الزراعي الرائدة )الصين(.أوال: استراتيجي

 82  الفيتنام.  ا: النهضة الزراعية فيثاني

 82 : تجربة البرازيل.ثالثا

 82 ابعا: النهضة الزراعية في تايلند.ر 

 82 الفرع الثاني: نظم رصد ومراقبة األمن الغذائي.

 86 خالصة الفصل.
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 [326-23] .المستدام االمن الغذائي استراتيجيات الزراعة المستدامة في تحقيق  الفصل الثاني: دور

 23 تمهيد

 23 األول: استراتيجيات تحقيق استدامة األمن الغذائي في ظل تغير المناخ. المبحث

 23 المطلب األول: اتجاهات تغير المناخ.

 22 الفرع األول: تأثير المناخ على الزراعة في شمال افريقيا وغرب اسيا.

 22 أوال: اتجاهات هطول األمطار.

 22 ثانيا: الموارد المائية.

 22 مات المميزة لتغير المناخ في الفترة االخيرة.الفرع الثاني: الس

 22 أوال: السمات المتعلقة باالحتباس الحراري.

 22 ثانيا: تأثير التغيرات في درجات الحرارة على سطح األرض والمحيطات.

 22 الفرع الثالث: اتجاهات درجة حرارة سطح االرض في منطقة شمال افريقيا وغرب اسيا.

 63 تجاهات الجفاف في شمال افريقيا وغرب اسيا.الفرع الرابع: ا

 63 أوال: دور العنصر البشري في تفاقم الجفاف.

 63 ثانيا: مؤشرات قياس الجفاف. 

 62 المطلب الثاني: تأثيرات تغير المناخ على قارتي افريقيا واسيا.

 62 الفرع األول: تأثير تغير المناخ على شمال افريقيا وغرب اسيا. 

الثاني: تحليل تأثير تغير المناخ على المتغيرات التنموية الزراعية في منطقة شمال الفرع 
 62 افريقيا وغرب اسيا.

 62 تحليل االثار االقليمية العامة والخاصة لتغير المناخ على اسيا وافريقيا. :الفرع الثالث

 66 المطلب الثالث: استراتيجيات مواجهة تغير المناخ.

 66 راتيجيات تكيف المزارع للتعامل مع تقلبات المناخ.الفرع األول: است

 64 أوال: تكيف المزارع مع المناخ وطرق التعامل مع التقلبات.

 42 ثانيا: تحسين استخدام المعطيات والمعلومات المتاحة.

 42 ثالثا: المكاسب المحتملة لتطبيق استراتيجيات التكيف من قبل المزارعين.

 42 .بديل تاريخ الزراعةترابعا: استراتيجية 

 42 خامسا: استراتيجية تبديل االصناف او المحاصيل.

 48 سادسا: استراتيجية تحقيق األمن الغذائي المرتبطة بالتوسع في المساحة المروية.

 42 لفرع الثاني: استراتيجيات تحقيق األمن الغذائي المرتبطة بالزراعات المطرية.ا
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 42 من تغير المناخ.أوال: استراتيجيات التخفيف 

 46 ثانيا: استراتيجيات التكيف في الزراعات المطرية.

 333 ثالثا: استراتيجية التكيف داخل مناطق االراضي الجافة.

 333 رابعا: تدابير التكيف على مستوى المزرعة في الزراعة البعلية.

 332 ية المستقبلية.خامسا: استراتيجيات تحقيق األمن الغذائي المرتبطة بالتغيرات المناخ

 332 الفرع الثالث: المتطلبات االقتصادية للتعامل مع تغير المناخ.

 332 أوال: المتطلبات االقتصادية لتنويع الدخل.

 332 ثانيا: المتطلبات المتعلقة بتوسيع نطاق االصالحات االقتصادية.

 332 ثالثا: المتطلبات المرتبطة باالستثمارات في تنمية المحاصيل.

 332 رابعا: دور القطاع العام في جعل االسواق تعمل لصالح الفقراء من اجل التكيف.

 338 خامسا: المتطلبات االقتصادية المتعلقة بالبنية التحتية للري.

المبحث الثاني: استراتيجيات ادارة االراضي والمياه للتنمية الزراعية واالنتاج الزراعي 
 332 المستدام.

 332 التجارب الدولية الناجحة في اعتماد التنمية الزراعية.المطلب االول: 

 332 لفرع األول: التنمية الزراعية االسيوية، دور السياسات والتكنلوجيا والمؤسسات.ا

 336 أوال: االنتقال الزراعي واثاره على األمن الغذائي وسبل المعيشة المستدامة في اسيا.

 334 ثانيا: األمن المائي.

 334 اتجاهات االستثمار العمومي في الزراعة.ثالثا: 

 333 الفرع الثاني: استراتيجيات االستثمار وخيارات التكنلوجيا المستدامة.

 332 المطلب الثاني: تقنيات ادارة المياه الستدامة اإلنتاج الزراعي.

 332 الفرع األول: عالقة االنتاجية الزراعية باألمن الغذائي.

 332 لري في الحد من الفقر الريفي.أوال: دور تنمية ا

 332 ثانيا: دور القطاع الخاص في تنمية الري.

الفرع الثاني: تقنيات ادارة المياه السطحية والجارية الستدامة االنتاج الزراعي )دروس من 
 332 تجربة الهند(.

 332 أوال: استثمار المزارعين في تنمية المياه الجوفية.

 332 لتقنية االقتصادية.ثانيا: ندرة المياه ا

 338 الفرع الثالث: التخطيط الجزئي لشبكات المياه والبنى التحتية المساندة.
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 338 أوال: تخطيط شبكات المياه كنظم متعددة االستخدام.

 332 ثانيا: اسلوب نظام الزراعة في ظل تعزيز الري الجزئي.

 336 يمة العالية.ثالثا: تطوير البنية التحتية للسوق للمحاصيل ذات الق

 336 رابعا: تكلفة اجهزة الري المنخفض التكلفة.

 334 الفرع الرابع: اإلدارة المستدامة للمياه الجوفية.

 334 أوال: التخطيط والتطوير والعلمي للمياه الجوفية )افريقيا(.

 323 ثانيا: التنمية المتوازنة لموارد المياه السطحية والجوفية للري.

 323 الث: ادارة المياه عن طريق التخطيط الكلي.المطلب الث

 323 الفرع األول: انظمة الري الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

 322 الفرع الثاني: دعم جمع المياه على المستوى الجزئي عن طريق التخطيط الكلي.

 322 الفرع الثالث: تصميم السياسات على المستوى التفصيلي.

 322 الزراعة المستدامة واألمن الغذائي المستدام. المبحث الثالث:

 322 المطلب األول: مفهوم الزراعة المستدامة.

 322 الفرع األول: االختالف بين الزراعة المستدامة والزراعة التقليدية.

 322 أوال: بوادر ظهور بعد االستدامة الزراعية .

 322 ليدية.ثانيا: الفرق بين الزراعة المستدامة والزراعة التق

 323 الفرع الثاني: الخلفيات المساندة للزراعة المستدامة.

 323 أوال: مميزات الزراعة التقليدية.

 323 ثانيا: المخاوف االيكولوجية.

 322 ثالثا: المخاوف االقتصادية واالجتماعية.

 322 رابعا: اثر الزراعة التقليدية على الصحة البشرية.

 322 لمية.خامسا: االعتبارات الع

 322 الفرع الثالث: ممارسات ومستقبل الزراعة المستدامة واتجاهاتها.

 322 أوال: افاق تحقيق االستدامة.

 322 ثانيا: متطلبات الزراعة المستدامة.

 322 ثالثا: مستقبل مفهوم الزراعة المستدامة.

 322 المطلب الثاني: التحديات التي تواجه الزراعة المستدامة.

 328 األول: التحديات االيكولوجية. الفرع
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 328 أوال: التحديات المرتبطة بالتصحر.

 328 ثانيا: التحديات المرتبطة بتقلص الغابات.

 322 الفرع الثاني: التحديات المناخية والمائية.

 322 أوال: التنافس على الماء واستنزافه.

 326 ثانيا: التحديات المرتبطة بالتغير المناخي.

ع الثالث: التحديات المرتبطة بالطاقات األحفورية وتأثيرها على مصادر المياه الفر 
 324 الزراعية.

 324 أوال: الوقود الحيوي.

 323 ثانيا: التحديات المرتبطة بالمحاصيل المعدلة وراثيا.

 323  المطلب الثالث: دور استراتيجية الزراعة العضوية في استدامة األمن الغذائي.

ول: استدامة اإلنتاج العضوي )النموذج الكندي في ادارة جودة وخصوبة التربة، الفرع األ
 323 واألعشاب الضارة(.

 322 أوال: السوق العالمي للمنتجات العضوية.

 322 ثانيا: مساهمة االنتاج العضوي في الزراعة المستدامة.

 322 ثالثا: ادارة االعشاب الضارة في المزارع العضوية.

 328 دارة خصوبة ونوعية التربة في المزارع العضوية.رابعا: ا

 322 خامسا: الجوانب البيئية إلنتاج المحاصيل العضوية.

 326 سادسا: العوامل التي تؤثر على االستدامة االقتصادية للمنتجين العضويين.

 324 الفرع الثاني: تحليل انتاج واستهالك المنتجات العضوية في افريقيا.

 324 دي المرتبط بالفقر وصغار المزارعين.أوال: التح

 323 ثانيا: المساحات المخصصة للزراعات العضوية.

 322 الفرع الثالث: استراتيجية التسويق المباشر للمنتوج العضوي.

 322 أوال: شبكات الغذاء البديلة.

 322 ثانيا: شهادات جودة المنتجات الغذائية العضوية.

 322 لمنتجات الغذائية العضوية.ثالثا: السوق العالمية ل

 322  رابعا: شهادة جودة المنتوج العضوي على مستوى العالم.

 322 .خالصة الفصل

 [344-383] ه.لفصل الثالث: تحليل واقع األمن الغذائي الجزائري، وقياس ابعاده ومحددات استدامتا
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 383 تمهيد.

 383 المبحث األول: الموارد الزراعية في الجزائر.

 383 المطلب األول: الموارد الزراعية الطبيعية.

 383 الفرع األول: الموارد األرضية.

 382 المطلب الثاني: الموارد الحيوانية.

 382 الفرع األول: األبقار.

 382 الفرع الثاني: األغنام.

 388 الفرع الثالث: الماعز.

 388 الفرع الرابع: الدواجن.

 382 بشرية في الزراعة الجزائرية.المطلب الثالث: الموارد ال

 386 المطلب الرابع: الموارد الصناعية والمالية في الزراعة الجزائرية.

 384 الفرع األول: واقع التقنية الزراعية في الجزائر.

 384 الفرع الثاني: استخدامات المخصبات الصناعية.

 323 ر.الفرع الثالث: الموارد المالية المتاحة للزراعة في الجزائ

 322 المبحث الثاني: تطور االنتاج الجزائري من الغذاء.

 322 المطلب األول: تطور مساحة وإنتاج وانتاجية محاصيل الحبوب.

 322 الفرع األول: تطور مساحة القمح، وانتاجه، وانتاجيته.

 322 الفرع الثاني: تطور مساحة الشعير وانتاجه، وانتاجيته.

 322 ساحة بعض المحاصيل البقولية، انتاجها، انتاجيتها.المطلب الثاني: تطور م

 322 الفرع األول: العدس.

 322 الفرع الثاني: الحمص.

 328 الفرع الثالث: الفول ) الجاف(.

 328 .وانتاجيتها، وانتاجها)البطاطا(، ور مساحة محاصيل الدرنات والجذورتطالمطلب الثالث: 

 322 الزيتون.المطلب الرابع: البذور الزيتية و 

 363 المبحث الثالث: مشكلة العجز الغذائي وقياس أبعادها في الجزائر.

 363 المطلب األول: استقرار االمدادات الغذائية واستدامتها.

 363 الفرع األول: تطوير القدرات الجزائرية على استيراد الغذاء.

 363 الفرع الثاني: التجارة الخارجية بالمنتجات الزراعية.
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 362 الفرع الثالث: مستوى تأمين الفرد الجزائري بالغذاء.

 362 المطلب الثاني: الميزان السلعي الغذائي الجزائري.

 362 الفرع األول: الميزان السلعي الزراعي ألهم الحبوب في الجزائر.

 362 الفرع الثاني: الميزان السلعي للخضار والدرنات في الجزائر.

 368 السلعي للفواكه. الفرع الثالث: الميزان

 362 .الفرع الرابع: الميزان السلعي للمنتجات الحيوانية

 366 .المطلب الثالث: مؤشرات األمن الغذائي في الجزائر

 366 الفرع األول: مؤشرات قياس توافر االغذية.

 343 الفرع الثاني: مؤشرات قياس امكانات الحصول على الغذاء في الجزائر.

 342 مؤشرات قياس استقرار امدادات الغذاء في الجزائر. الفرع الثالث:

 342 الفرع الرابع: مؤشرات قياس استخدام الغذاء في الجزائر.

 346 .خالصة الفصل

 واسللتراتيجية الغدائيللة، الفجللوة دالللة وتقللدير الزراعللي، النللات  دالللة نمذجللة الفصللل الرابللع:
 [222-233] الجزائر. في الغذائي األمن تحقيق

 233 هيدتم

 232 المبحث األول: أساليب نمذجة دالة االنتاج الزراعي.

 232 المطلب األول: ابزار معالم دالة اإلنتاج المستخدمة.

 232 الفرع األول: التعريف بدالة اإلنتاج.

 232 الفرع الثاني: مرونة االنتاج بالنظر الى عوامله.

 232 الفرع الثالث: قانون تناقص الغلة.

 232 لرابع: اتجاهات غلة الحجم.الفرع ا

 236 المطلب الثاني: االطار النظري التحليلي لدالة االنتاج.

 236 الفرع االول: التأسيس االقتصادي لدالة االنتاج.

 234 الفرع الثاني: التأصيل القياسي للنموذج.

 234 أوال: طرق تقدير دالة االنتاج.

 232 ثانيا: اختبار معنوية المعالم المقدرة.

 R2. 232ثالثا: معامل التحديد المضاعف 

 232 رابعا: اختبار مشكلة عدم تجانس التباين.
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 238 .(DW) ، اختبار دوربين واتسونمشكلة االرتباط الذاتيخامسا: 

 234 سادسا: اختبارات التأكد من حاالت عدم تباين حد الخطأ.

 223 در.سابعا: اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المق

 222 المبحث الثاني: التحليل االقتصادي والقياسي لدالة االنتاج الزراعي في الجزائر.

 222 : تقدير النماذج وتحليل النتائ .المطلب األول

 222 الفرع األول: تقدير النموذج األول.

 222 الفرع الثاني: تقدير النموذج الثاني لدالة االنتاج الزراعي الجزائري.

 222 الثاني: تقدير النموذج األمثل لدالة اإلنتاج الزراعي. المطلب

 222 الفرع األول : الدراسة اإلقتصادية.

 222 أوال: المرجعية االقتصادية.

 222 ثانيا: التأكد من إشارة الجزء الثابث.

 222 الفرع الثاني: الدراسة القياسية.

 R2 . 222معامل التحديد المضاعفأوال: 

 222 .(T.STUDEN)ار احصائية ستودنت ثانيا: اختب

 222 .(F.FISHER)ثالثا: اختبار احصائية فيشر 

 222 (. DWواتسون  –رابعا: اختبار االرتباطات الذاتية )داربين 

 222 خامسا: اختبار اكتشاف عدم ثبات تباين حد الخطأ.

األمن الغذائي في  المبحث الثالث: تقدير الفجوة الغذائية في الجزائر واستراتيجية تحقيق
 224 اطار التنمية المستدامة.

 224 المطلب األول: دراسة االستقرارية من الدرجة صفر.

 224 الفرع األول: المالحظات األولية للسلسلة الزمنية لدالة الفجوة

 correlogrameالفرع الثاني: اختبار معنوية دوال االرتباط الذاتي للسلسلة الزمنية 
 223 .للدرجة صفر

 223 الفرع الثالث: اختبار جذر الوحدة للدرجة صفر.

 ADF. 223أوال: اختبار ديكي فولر المعدل 

 pp. 223ثانيا: اختبار فيليبس بيرون للدرجة صفر 

 223 ، للدرجة صفر.KPSSثالثا:  اختبار 

 222 المطلب الثاني: دراسة االستقرارية من الدرجة األولى.
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 correlogrameوية دوال االرتباط الذاتي للسلسلة الزمنية الفرع األول: اختبار معن
 222 األولى.للدرجة 

 222 الفرع الثاني: اختبار جذر الوحدة للدرجة األولى.

 222 أوال: اختبار ديكي فولر المعدل من الدرجة األولى.

 pp. 222ثانيا: اختبار فيليبس بيرون للدرجة األولى 

 222 .األولى ، للدرجةKPSSاختبار  ثالثا: 

 222 المطلب الثالث: اختيار النموذج األمثل لدالة الفجوة الغذائية.

 222 المطلب الرابع: تقدير النموذج.

 222 الفرع األول: اختبار معنوية المعالم المقدرة.

 222 أوال: اختبار ستودنت.

 228 ثانيا: اختبار فيشر.

 228 قي جاك بيرا.الفرع الثاني: اختبار التوزيع الطبيعي للبوا

 222 .2122-2102الفرع الثالث: التنبؤ بالفجوة الغذائية في الجزائر 

 226 المطلب الخامس: استراتيجية تحقيق األمن الغذائي في إطار التنمية المستدامة.

وراء مشكلة  الكامنة: تعريف استراتيجية تحقيق األمن الغذائي واألسباب الفرع األول
 226 .الجزائرالعجز الغذائي في 

 224 .: أهدافهاالفرع الثاني

 224 أوال: الهدف األول.

 224 ثانيا: الهدف الثاني.

 224 . الهدف الثالثثالثا: 

 223 .الهدف الرابعرابعا: 

 223 .: وسائل تحقيق االستراتيجيةالفرع الثالث

 223 .تعزيز قدرات االستحواذ على التكنولوجياأوال: 

 222 .مويل واالستثمار في القطاع الزراعيتشجيع التثانيا: 

 222 خالصة الفصل.

 [222-228] خاتمة

 [284-222] المراجع

 223 فهرس الجداول
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 222 فهرس األشكال

 [266-222] المالحق

 [233-243] فهرس المحتويات

 



 الملخص:

يهدف ىذا البحث إىل تشخيص واقع األمن الغذائي يف اجلزائر من خالل دراسة ابعاده من حيث التوافر، 
امكانية احلصول على الغذاء، االستخدام واالستقرار. كما مت حتليل قطاع انتاج الغذاء مبختلف مكوناتو، 

ذلك االطالع على  وتطلب حتليل اجلزائري.خاصة ادلنتجات الزراعية ذات األمهية اخلاصة يف حياة الفرد 
مكونات دالة االنتاج الزراعي وابراز أىم ادلتغريات اليت تؤثر فيها وقياس تأثرياهتا، كما مت تقدير الفجوة الغذائية 

. ومت استعراض خمتلف االسرتاتيجيات الناجحة على ادلستوى الدويل يف 7152-5891يف اجلزائر خالل الفرتة 
ة االنتاج الزراعي والغذائي. وقد أظهرت النتائج أن الزراعة اجلزائرية ال تعتمد كثريا على مدخالت حتقيق استدام

االمسدة نظرا لعدة اعتبارات مادية لدى ادلزارعني، بينما تشكل ادلساحات ادلزروعة ومدخالت ادلكننة والعمالة 
. وكنتيجة تبني أن األمن الغذائي يعتمد بصفة  يالزراعية عوامل ذات امهية حامسة يف تطور الناتج الزراعي اجلزائر 

 كبرية على الواردات وال يتمتع باستدامتو.

 ، تغري ادلناخ، ادارة ادلياه.الكلمات ادلفتاحية: دالة االنتاج الزراعي، الفجوة الغذائية، األمن الغذائي

Abstract : 

The research aims to analyze food security in Algeria. And study its dimensions 

(availability, access, use, stability). The food production sector was analyzed in its 

various components, especially agricultural products of particular importance in 

the life of the Algerian individual. The components of the agricultural production 

function were analyzed and the food gap was measured during the period 1985-

2017. Various successful strategies at the international level were reviewed in 

achieving sustainable agricultural and food production. The experimental results 

showed that Algerian agriculture does not rely heavily on fertilizer inputs. 

While cultivated areas, mechanization inputs and agricultural employment are 

crucial factors in the development of Algerian agricultural output. As a result, food 

security has been largely dependent on imports and is not sustainable. 

Keywords: agricultural production function, food gap, food security, climate 

change, water management. 
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