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 إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 

 إلى من خصهما الرحمن بذكره وأفرد لهما رحمته وجعل برهما من طاعته:

 الوالدين الكريمين حفظهما هللا

 إلى من استوفوا معي طفولتهم إخوتي وأخواتي الكرام

 إلى رفيق دربي زوجي الغالي، وعائلته

 إلى ابنتي وابني  

 رفيقتي وصديقتي في العملإلى  

 إلى كل من تمنى لي األفضل وتمنى لي الخير

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكـــــــــــــــــــــــــــــــــر وتقديــــــــــــــــــــــــــر

 
الحمد هلل الذي بنعمته وتوفيقه ورحمته تتم الصالحات وأشكر هللا سبحانه وتعالى على  

ل الذي أتمنى أن يعود ولو بفـائدة بسيطة  فضله وتوفيقه لي في إنجاز هذا العم
 للمطلعين على محتواه

أتقدم بالشكر واالمتنان إلى األستاذ الفـاضل المشرف على هذه األطروحة األستاذ  
الذي مدني من منابع علمه كثيرا، والذي لم يتوان يوما    عيمر عبد الحفيظالدكتور  

 عن مد يد المساعدة في جميع المجاالت

أتقدم بجزيل الشكر إلى األساتذة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على ما تكبدوه    كما
 من عناء في قراءة هذه األطروحة وإثرائها بمالحظاتهم القيمة

كما ال يفوتني أن أقدم شكري إلى كل من قدم يد المساعدة وكل من شجعني في  
 مسيرتي العلمية
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 23 أنواع السياسات الزراعية  .2.2.2.1
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 26 واقع اإلنتاج الزراعي العريب .3.2.1
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 42 الفجوة الغذائية العربية يف ظل أوضاع اإلنتاج الزراعي العريب  .3.3.1

 46 الفصلخالصة 
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 63 املستدام مؤشرات األمن الغذائي.3.1.2
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 68 حتسني األحوال املعيشية لتحقيق االستقرار يف اجملتمعات الريفية العربية .6.4.1.2
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 108 االجتاهات العاملية ألسعار املواد الغذائية األساسية .1.1.3

 108 الغذاء يف سبعينات القرن املاضيأزمة .1.1.1.3

 110 2017-2000تقلبات أسعار الغذاء خالل الفرتة .2.1.1.3

 119 اجتاهات أسعار املواد الغذائية األساسية يف البلدان العربية .2.1.3

 125 األسباب الكامنة وراء ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية .2.3

 125 الرئيسية من جانب الطلب األسباب.1.2.3

 125 النمو االقتصادي اجليد .1.1.2.3

 126 دالنمو السكاين املتزاي.2.1.2.3

 126 التحول االستهالكي يف بعض الدول النامية.3.1.2.3

 127 األسباب الرئيسية من جانب العرض.2.2.3

 127 التغريات املناخية.1.2.2.3

 132 استخدام احملاصيل الزراعية يف إنتاج الوقود احليوي  .2.2.2.3

 134 تناقص املخزون من السلع الغذائية الرئيسية .3.2.2.3

 136 أسباب رئيسية أخرى.3.2.3

 136 السياسات الزراعية يف الدول املتقدمة.1.3.2.3

 136 اخنفاض قيمة الدوالر أمام العمالت الرئيسية األخرى.2.3.2.3

 137 ارتفاع أسعار البرتول.3.3.2.3

 137 ارتفاع تكاليف اإلنتاج الزراعي .4.3.2.3

 137 املضاربة التجارية .5.3.2.3

 138 بالنزاعات واحلرو .6.3.2.3

 139 قيام بعض الدول النامية ببناء خمزون إسرتاتيجي لبعض السلع الغذائية  .7.3.2.3

 140 العاملي والعريب ملواجهة تقلبات أسعار املواد الغذائية األساسيةاإلجراءات املتخذة على املستوى .3.3



 140 اإلجراءات على املستوى العاملي للحد من تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية .1.3.3

 140 منع تقلب األسعار احمللية يف األجل القصري: سياسات التجارة واملخزون االحتياطي.1.1.3.3

 141 التصدي لتقلب األسعار احملتملة يف املستقبل: إدارة املخاطر.2.1.3.3

 142 التكيف مع تقلب األسعار بعد وقوعها من خالل شبكات األمان املوجهة.3.1.3.3
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 143 راءات اليت اتبعتها الدول العربية للحد من تقلبات أسعار املواد الغذائية األساسيةأهم اإلج.2.3.3
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 147 .انعكاسات تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية على اإلنتاج الزراعي العرب1.1.4

 152 . انعكاسات تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية على املتاح لالستهالك العريب2.1.4

العاملية للمواد الغذائية األساسية على التضخم، نسب االكتفاء والفجوة .انعكاسات تقلبات األسعار 2.4
 الغذائية العربية

155 

 155 .انعكاسات تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية على التضخم بالبلدان العربية1.2.4
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 164 .انعكاسات تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية على املستهلك العريب3.4
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 200 تطور متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي يف اجلزائر.2.3.2.4

 201 انعكاسات تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية على أوضاع األمن الغذائي يف اجلزائر .3.4
 202 اجتاهات أسعار املواد الغذائية األساسية يف اجلزائر.1.3.4
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 230 يف اجلزائر ملواجهة تقلب أسعار املواد الغذائية األساسية أنواع سياسات الدعم املنتهجة.2.4.4
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وازن بني املوارد ليست حديثة العهد وإمنا هي أقدم من ذلك طاملا أهنا نتيجة عدم التالغذاء مشكلة إنتاج إن 
وحللوا أبعادها ومستقبلها،  ري من املفكرين أن عاجلوها، وبني السكان من ناحية أخرى، فقد سبق لكثالطبيعية من ناحية

أن العامل مقبل على كارثة غذائية سوف فرأى  ،واختلفت يف ذلك مواقفهم ووجهات نظرهم فمنهم من كان متشائما
تقضي عليه وتدمره، ومنهم من عارض هذا الرأي وكان التفاؤل شعاره وقال بأن اإلنسان قادر على تذليل العقبات أمام 

اج الغذاء، إذ كلما زاد ضغط البشر على رقعة األرض عمل على استثمارها وسخر عقله وجهده حتقيق األمن الغذائي وإنت
اج املرتفعة  يف استغالل املوارد اليت كانت بعيدة عن متناول يده، وابتكر الوسائل واآلالت مما ميكنه من ختفيض تكلفة اإلنت

ن بني املوارد الطبيعية والسكان وتلبية حاجياهتم الغذائية مبا ، وكان من أبرز الذين حبثوا يف مسألة التواز للمصادر الطبيعية
خرج بنظرية مفادها بأن حيث  ،الذي ميكن اعتباره زعيم املتشائمني، حيقق أمنهم الغذائي املفكر اإلجنليزي روبرت مالتس

ناء عليه قال بأن اإلنسان مقبل السكان يتزايدون مبتتالية هندسية يف حني موارد العيش الطبيعية تتزايد مبتتالية حسابية، وب
أما وجماعة خميفة واضطرابات عنيفة هتدد البشرية وأمن العامل وتعصف باستقراره.  ،عاجال أم آجال على أزمة غذائية حادة

االقتصادي اإلجنليزي كان خمالفا ملالتس ويرى بأن الزيادة يف عدد السكان تتصل اتصاال عكسيا مبواردهم  توماس دبلداي
ذاء، فكلما حتسن مورد الغذاء حدث تباطؤ يف زيادة أعدادهم ليتم التحكم يف املوارد الطبيعية إلنتاج الغذاء ومن من الغ

على رأس املتفائلني الذين يؤمنون مت حتقيق األمن الغذائي. أما يف الوقت احلاضر يعترب االقتصادي الشهري كولن كالرك 
مبقدور العامل أن يضاعف من  كبرية مل يستغلها اإلنسان بعد، حيثبقدرة العامل عل تذليل العقبات، وأن هناك طاقات  

 إنتاجه الغذائي وحتقيق أمنه الغذائي.

لى قمة االهتمامات فأزمة الغذاء العاملية اليت ظهرت مع بداية سبعينيات القرن املاضي وضعت مشكلة الغذاء ع
مل إذ  الدولية،  فأصبح حتقيق األمن الغذائي اهلدف األول للعديد من املنظمات العاملية واإلقليمية إىل جانب احلكومات.

يبق اهتمام الدول منحسرا يف حتقيق األمن الغذائي فحسب، بل أصبحت هناك ضرورة لضمان استدامة األمن الغذائي، 
تدهور التنوع احليوي واالحتباس املوارد الطبيعية، خاصة الزراعية، ة اليت يعرفها العامل، وتدهور خاصة أمام املشاكل البيئي

لم يعد حتقيق األمن الغذائي ف، اليت أصبحت هتدد مستقبل األجيال القادمة على مستوى تأمني غذائها. حلراري وغريهاا
ية شاملة ومستدامة، وذلك بإعالنه كأول هدف من املستدام خيارا أمام الدول، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق تنم

، حيث تعهدت الدول من قبلالقمة العاملية لألغذية أهداف األلفية اإلمنائية ليأيت هذا اهلدف منسجما مع ما نادت به 
يف   بروما على ضرورة تأمني حق الشعوب 1996نوفمرب  17إىل  13اجملتمعة يف مؤمتر القمة العاملي لألغذية املنعقد من 

 احلصول على الغذاء وبصفة دائمة، والعمل على توفري بنية سياسية، اقتصادية واجتماعية مالئمة لتحقيق ذلك.

يف  حيث تسبب يف ارتفاع مستمر ،خميفة بصورةعلى الغذاء الطلب العاملي  إن التزايد السكاين عمل على ارتفاع
ر حدة بل وأكث 2007-2006 عار الغذاء ارتفاعا حادا خاللأس رتفعتلعاملية للسلع الغذائية األساسية، فقد ااألسعار ا

وصلت األسعار إىل أرقام قياسية أثرت تأثريا مباشرا  ، فقد2011 لتصل إىل أقصاها يف 2008خالل الربع األول من 
أهنا بقيت  إال 2011سنة مستوياهتا للسنوات املوالية لعلى مستوى معيشة السكان يف الدول النامية، ورغم االخنفاض يف 

 يف مستويات أعلى.
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للسلع الغذائية يف األسعار العاملية  اقضا حادا مع االخنفاضلقد كانت القفزة يف أسعار األغذية متناقضة تن 
بالنسبة لبعض احملللني كانت الزيادة يف األسعار عالمة بنهاية اهلبوط الطويل . 2002حىت العام  1995 الذي استمر من

قد كان يرى آخرون بداية أزمة اء الرخيص. فعن هناية الغذمت اإلعالن ، حيث احلقيقية للسلع الغذائيةاألجل يف األسعار 
غذائية عاملية ومسألة ما إذا كانت هذه الزيادات احلادة يف األسعار ختتلف اختالفا جوهريا عن االرتفاعات السابقة يف 

حلقيقية كان ميكن أن يتوقف، مما يشري إىل تغري جوهري يف األسعار، وما إذا كان اهلبوط الطويل األجل يف األسعار ا
وإن كانت األسعار املرتفعة تدوم عادة أقل مقارنة باألسعار املنخفضة اليت تستمر فرتات  زراعية.أسواق السلع ال سلوك

يعها تقريبا وليس الرئيسية مج عار العاملية للسلع الغذائيةأطول، وما مييز األزمات الغذائية هو حدوث ارتفاع يف األس
 ات القصرية األجل.بعد تالشي تأثريات اهلز منها فقط وإمكانية أن تظل األسعار مرتفعة للبعض 

 الدراسة إشكاليةأوال: 

على الرغم من تفاوت توفر ف ،بشكل عام األمن الغذائي من التحديات الرئيسية يف البلدان العربيةحتقيق يعترب  
املوارد الطبيعية واملوارد البشرية فإن الزراعة العربية مل حتقق الزيادة املستهدفة يف اإلنتاج ملقابلة الطلب على األغذية، لتتسع 

تستورد حوايل نصف احتياجاهتا من السلع الغذائية مستوردة صافية للغذاء، حيث الفجوة الغذائية وتصبح الدول العربية 
الرئيسية، يف املقابل آلت برامج حترير التجارة اليت اتبعتها العديد من الدول العربية إىل تردي حالة قطاعاهتا الزراعية إذ جنم 

 ،إىل دول مستوردة ة البلدان املصدرة للسلع الغذائيةعن إلغاء احلواجز اجلمركية حتول الدول اليت تصدرت سابقا الئح
الو.م.أ بصورة رئيسية، وهلذا تعد البلدان العربية عرضة لتقلبات أسواق السلع  طرف السيما القمح املدعوم واملنتج من

ويشري هذا االعتماد الكبري على الواردات الغذائية إىل خماوف متزايدة  ،من أكرب مستوردي احلبوب يف العامل الدولية ألهنا
  اإلشكالية التالية:عربية، يف هذا السياق يتم طرح يف البلدان ال بشأن األمن الغذائي

كيف يؤثر تقلب األسعار العاملية للسلع الغذائية األساسية على األمن الغذائي العريب املستدام يف ظل املوارد 
 الطبيعية املتاحة؟

 األسئلة الفرعية التالية: اوتندرج حتته

 املنتجات الزراعية العربية يف األسواق الدولية؟ما هو واقع القطاع الزراعي العريب، وما هي مكانة  (1

 ما هي انعكاسات تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية على البلدان العربية؟ (2

 ما هي انعكاسات تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية على املواطن العريب؟ (3

على  ساسيةلمواد الغذائية األل العاملية سعاراألي انعكاسات تقلبات ما هو  ما هو واقع القطاع الزراعي اجلزائري؟ (4
 اإلنتاج واالستهالك من الغذاء يف اجلزائر؟

 لمواد الغذائية األساسية على حجم الفجوة الغذائية يف اجلزائر؟العاملية ل سعاراألما هي انعكاسات تقلبات  (5

 الغذائية األساسية على املستهلك اجلزائري؟لمواد العاملية ل سعاراألما هي انعكاسات تقلبات  (6
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 الدراسة فرضياتثانيا: 

 ملعاجلة اإلشكالية السابقة مت اعتماد جمموعة من الفرضيات تتمثل يف: 

خاصة األساسية  ،إن االعتماد املتنامي للبلدان العربية على السوق الدولية يف توفري احتياجاهتا من املواد الغذائية (1
أكثر عرضة للتقلبات احلاصلة يف األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية، ما يعمل على زيادة حالة انعدام  علهاجي

 األمن الغذائي هبا؛

 هناك انعكاسات سلبية لتقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية على اقتصاديات البلدان العربية؛ (2

 العريب؛د الغذائية األساسية على املستهلك عار العاملية للمواسلبية لتقلبات األس هناك انعكاسات (3

تقلبات أسعاره يتميز اإلنتاج الزراعي يف اجلزائر بشقيه النبايت واحليواين خاصة ما تعلق بشعبة احلبوب بعدم املرونة اجتاه  (4
 ؛مما أثر سلبا على حجم اإلنتاج واالستهالك منه ،عامليا

على السوق الدولية لتلبية الطلب احمللي من املواد الغذائية األساسية يف ظل معدل النمو إن اعتماد اجلزائر املتزايد  (5
السكاين املتزايد وضعف اإلنتاج الزراعي احمللي، جعل تأثري تقلبات األسعار العاملية من هذه املواد على حجم الفجوة 

 ؛الغذائية يف تزايد مستمر

اليت حتقق فيها معدالت إنتاج  ،على احلبوب وخاصة القمحبالدرجة األوىل  إن منط الغذاء السائد يف اجلزائر املعتمد (6
ضعيفة مقارنة بتقلبات أسعارها عامليا وبلوغها أرقاما قياسية ما جعل املستهلك اجلزائري يتأثر سلبا إزاء هذه 

 .الوضعية

 أمهية الدراسةثالثا: 

 :أمهية بالغة من حيث الدراسة موضوعيكتسي  

 لألمن الغذائي املستدام كهدف اسرتاتيجي ضمن خمططاهتا التنموية؛ العربية ومنها اجلزائر دانحتقيق البل  (1

 ؛القرن املاضي اتيسبعينعلى املستوى العاملي والعريب منذ مطلع  تفاقم أزمة الغذاء (2

السلع  اختالل التوازن بني معدالت اإلنتاج الغذائي ومعدالت النمو السكاين واخنفاض اإلنتاج العاملي من بعض (3
 الغذائية األساسية؛

توجيه نسبة معتربة من املنتجات الغذائية األساسية من طرف البلدان الرئيسية املنتجة للغذاء إلنتاج الوقود احليوي مما  (4
 من الغذاء؛العاملي يقلل من املخزون واملعروض 

 تأثري التغريات املناخية سلبا على اإلنتاج من املواد الغذائية األساسية؛ (5

يف حصوهلا على الغذاء  مما جيعلها عرضة ملختلف التغريات احلاصلة  صورة كبرية على االسترياداعتماد الدول العربية ب (6
 .يف السوق العاملية للمواد الغذائية
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 أهداف الدراسةرابعا: 

 يلي: كل دراسة تسعى إىل حتقيق هدف معني أو جمموعة من األهداف وتتمثل األهداف األساسية للدراسة فيما

 تشخيص وضعية القطاع الزراعي العريب يف جمال إنتاج الغذاء املستدام يف ظل املوارد الطبيعية والبشرية الزراعية املتاحة؛ (1
 التعرض لطبيعة املشكلة الغذائية العاملية والعربية وحتديد مسبباهتا ومن مت إبراز خطورهتا؛ (2
ذائية األساسية على حتقيق األمن الغذائي العريب بصورة متواصلة الكشف عن تأثري تقلبات األسعار العاملية للمواد الغ (3

 من أجل جتنب اآلثار السلبية واالستفادة من اجلوانب االجيابية؛
 حتديد احللول والسياسات الواجب إتباعها جملاهبة تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية. (4

 أسباب اختيار املوضوع: خامسا

 ا املوضوع استنادا إىل جمموعة من االعتبارات منها:مت اختيار هذ

على الساحة الدولية كواحدة من أهم  ارتفاع أسعار املواد الغذائية وتأثريها على األمن الغذائي العريببروز مشكلة  (1
 ؛خرىقضايا القرن الواحد والعشرين، وارتباطها بالعديد من القضايا املهمة األ

اليت تشغل كل الدول سواء املتقدمة منها أو  القضاياأصبحت من أهم  على الفقراألمن الغذائي والقضاء قضية  (2
 ؛باطا وثيقا باقتصاديات هذه الدولالنامية، ألهنا ترتبط ارت

من املوضوعات اليت هتم اجلميع نظرا لتأثرياته املباشرة وغري املباشرة على حياة اإلنسان  األمن الغذائيموضوع   (3
 ؛ية األخرىوالكائنات احل

 ؛لتحقيقهاعاملية حتتاج إىل حل عاملي وتضافر جهود العامل  قضية أصبحت قضية األمن الغذائي (4

 ؛اواجتماعي االسكان اقتصاديحالة اإلنتاج و ، طرية على املواردذات انعكاسات خ قضية ارتفاع أسعار املواد الغذائية  (5

 ؛املسامهة يف إثراء املكتبات اجلامعية (6

 املواضيع احلديثة اليت تعرف تطورات و حتـوالت متالحقـة باعتبــارها موضوع الساعة.امليـل إىل اخلوض يف  (7

 الدراسات السابقةسادسا: 

الدراسات السابقة بالنسبة ألي حبث علمي أمهية كبرية ألهنا تعد مبثابة املرجعية العلمية اليت يستند إليها  تكتسي
ن حبوث ودراسات، يف البحث احلايل يف حتديد مسارات انطالقه، وتوضيح اجلوانب اليت يعاجلها ضمن سياق ما سبقه م

وعالقته واجلزائري ات اليت اهتمت باألمن الغذائي العريب على بعض الدراس الدراسة احلالية سوف يتم الرتكيزجمال 
دراسات سابقة كثرية تتعلق باألمن الغذائي واإلنتاج  ه توجد. مما ال شك فيه أنالغذائية األساسية باألسعار العاملية للمواد

عار العاملية للمواد الغذائية احلالية بالتعرض هلا، لكن البحوث يف جمال تأثري األس الدراسةالزراعي العريب ال تسمح حدود 
 ومنها:  املستدام دحدودة نوعا ماعلى األمن الغذائي العريب
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" أثر التوسع يف إنتاج واستخدام الوقود احليوي يف قطاع النقل عامليا على التنمية الزراعية أطروحة دكتوراه بعنوان  .1
هتدف هذه الدراسة .  2016، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، من إعداد فاتح بن نونةواألمن الغذائي يف الدول النامية" 

واألثر املباشر وغري املباشر  ،أثر الوقود احليوي على تعميق هذه العالقةبإىل حتليل عالقة ارتباط أسواق السلع الزراعية 
جيه جزء ال بأس به من لنمو إنتاج الوقود احليوي على األسعار العاملية للسلع الغذائية األساسية وتقلباهتا، باعتبار تو 

الذي كان من بني خزون من السلع الغذائية األساسية، اإلنتاج الغذائي إلنتاج الوقود احليوي مما يقلل من املعروض وامل
األسباب الرئيسية الرتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية املستخدمة يف إنتاجه، مما يقوض حتقيق األمن الغذائي 

. ومت التوصل إىل أن إنتاج الوقود احليوي ميثل حتديا حقيقيا يف مواجهة األمن الغذائي النامية والدول العربية للدول املستدام
ذلك أنه ميثل منافسا إلنتاج الغذاء على موارد اإلنتاج نظرا للتقلبات الكبرية يف هذه املواد للوفاء حبجم اإلنتاج 

ملائية واألراضي الزراعية ويؤثر على قدرة املتاح منها على تلبية الطلب املتزايد املستهدف، مما يشكل ضغطا على املوارد ا
من املنتجات الزراعية، كما يعد الوقود احليوي حتديا حقيقيا لألمن الغذائي لتأثريه املباشر يف حجم املتاح من السلع 

در األساسي إلنتاج الوقود احليوي، ويظهر هذا الزراعية الغذائية األساسية من احلبوب والزيوت النباتية اليت تعترب املص
التأثري بشكل واضح يف زيادة احلجم املستخدم من هذه احملاصيل وتراجع صادراهتا يف الواليات املتحدة األمريكية، 

عار واإلحتاد األورويب وهو ما كان له تأثري على أسعار هذه السلع يف األسواق الدولية جتلى يف االرتفاع الكبري يف األس
 العاملية هلذه املواد الغذائية بالتزامن مع طفرة إنتاج الوقود احليوي.

م من إعداد رزيقة غراب، جملة العلو  "-واقع وآفاق–" إشكالية األمن الغذائي املستدام يف اجلزائر مقال بعنوان  .2
بالوفاء باحتياجاهتا ومتطلباهتا على ظاهرة عجز اجلزائر اهلدف من الدراسة الوقوف . 2015االقتصادية، جامعة سطيف، 

الغذائية لتفسري أبعادها ودحاولة البحث عن التدابري الالزمة للتخفيف من حدهتا، وتوفري الغذاء بصورة مستمرة ومستدامة 
لسكانه وبأسعار معقولة تتوافق ومستويات دخوهلم وحتقيق أكرب قدر ممكن من االستقاللية بتقليص التبعية للخارج، 

توصل إىل أن اإلنتاج الزراعي يف اجلزائر ال يزال قاصرا على تلبية الطلب املتزايد ومازالت الواردات الغذائية حيث مت ال
تتزايد سنة بعد أخرى مما أدى إىل زيادة حجم العجز الغذائي من سنة ألخرى، كما أن هذا العجز سوف يتضاعف 

. وتتشابه هذه طور وتتفاقم يف وقت تدهور أسعار البرتولالسنوات املقبلة وهذا يعين أن اجلزائر تعاين من مشكلة تت
يف تقدمي إحصائيات  ديف املتغري التابع املتعلق باألمن الغذائي املستدام يف اجلزائر والذي سيفي الدراسة مع الدراسة احلالية

 عن العجز الغذائي يف اجلزائر.

 The State of  Food Insecurrity in The World : How Does International Priceدراسة بعنوان " .3

Volatility Affect Domestic Economies and Food Security, FAO, Rome, 2011.   تقرير صادر عن
-2006استخالص الدروس املستفادة من أزمة الغذاء العاملية يف الفرتة  األغذية والزراعة لألمم املتحدة اهلدف منهمنظمة 
مع الوقوف على ما يقع يف األسواق احمللية مع عرض اجتاهات األسعار العاملية لألغذية واستمرار تقلبها يف  2008

حيث يثري ذلك قلق بني احلكومات واألشخاص يف مجيع أحناء العامل، اهلدف اآلخر  -2008أزمة –السنوات األخرية 
يف األجل القصري وإنتاج الغذاء يف األجل املتوسط لتحقيق من الدراسة معرفة نقاط القوة اليت حتسن احلصول على الغذاء 
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حتسينات طويلة األمد يف األمن الغذائي، ومن مت تصميم شبكات أمان فعالة من حيث التكلفة لتقدمي املساعدة املناسبة 
ر العاملية للمواد املوجهة إىل األشخاص املناسبني يف الوقت املناسب. ومن النتائج املتوصل إليها أن أثر تغريات األسعا

الغذائية على األمن الغذائي والتغذية يف األسرة يرتبط ارتباطا وثيقا بكل سياق على حدة، وهذا األثر يتوقف على نوع 
السلعة والسياسات الوطنية اليت تؤثر على انتقال األسعار من األسواق العاملية إىل األسواق احمللية، واخلصائص الدميوغرافية 

ليت متيز خمتلف األسر وجمموعة من العوامل األخرى، ويوحي تنوع اآلثار داخل البلد إىل احلاجة إىل حتسني واإلنتاجية ا
البيانات حىت يتسىن للحكومات تنفيذ سياسات أفضل، كما مت التوصل إىل أن االستثمار يف الزراعة يف األجل الطويل 

واحلد من التأثر  ،ذاء بصورة مستمرة ومستدامة للمجتمعوحتسني قدرة املزارعني على الصمود هو السبيل لتوفري الغ
بتقلبات األسعار العاملية للسلع الغذائية والكوارث الطبيعية وهذا ليس فقط يف السنوات املقبلة بل يف األجل الطويل. 

سعار، حيث عاجلت وتتشابه هذه الدراسة مع دراستنا من جانب املتغريين التابع واملستقل ومها األمن الغذائي وتقلبات األ
الدراسة احلالية آثار تقلبات األسعار العاملية للغذاء على األمن الغذائي بالدول النامية عموما خالل تلك الفرتة، ويف 

تخصص أكثر يف آثار تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية على األمن الغذائي بالوطن العريب سوف يتم ال
، حيث 2008لسنة هذه الدراسة يف حتديد هذه اآلثار على األمن الغذائي العاملي منه، وستفي  مة واجلزائر كحالةعا

خالل تلك الفرتة على املستوى  احلالية الدراسةجماال واسعا من املعطيات واإلحصائيات والتحليالت اخلاصة ب ستعطي
 العاملي.

Rising Food Prices, Causes and Consequences"مقال بعنوان  .4 , OECD, 2008 "  هتدف هذه الدراسة
إىل عرض األسباب الرئيسية الرتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية    منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةاملعدة من طرف 

، حيث ترى أن لتقلبات أسعار البرتول 2008خالل أزمة الغذاء لسنة  -القمح، الذرة، األرز والزيوت النباتية–األساسية 
يف هذه الفرتة تأثريات بالغة على تكاليف اإلنتاج الزراعي مما عمل على رفع األسعار، كذلك عرض أهم النتائج واآلثار 
الوخيمة الرتفاع األسعار العاملية للغذاء على البلدان النامية ومن مت التوصل إىل أهم اإلجراءات والسياسات الواجب 

مل هبا واختاذها على مستوى البلدان النامية واليت تسمح يف األجل القصري والطويل بالتحكم يف آثار ارتفاع األسعار الع
يف املتغري املستقل واملتعلق  الدراسة احلاليةالعاملية للمواد الغذائية األساسية يف هذه البلدان. وتتشابه هذه الدراسة مع 

يف التعمق أكثر يف أسباب ونتائج ارتفاع األسعار العاملية  الغذائية األساسية، حيث ستفيد دبارتفاع األسعار العاملية للموا
 للمواد الغذائية األساسية على اقتصاديات الدول النامية.

"تداعيات ارتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية وتأثريها على مستوى معيشة املواطن دراسة بعنوان  .5
هتدف هذه الدراسة إىل معرفة التطورات احلاصلة يف األسعار . 2008من جامعة الدول العربية،  مقدمةورقة العريب" 

العاملية للمواد الغذائية األساسية وانعكاساهتا على املنطقة العربية، وكذلك حتديد آثار ارتفاع األسعار العاملية للمواد 
ي، نوعية الغذاء وصحة املواطن العريب وكذا الدخل ومستوى الفقر الغذائية على املواطن العريب من حيث االستهالك الفرد

ومنه اإلجراءات املتخذة على املستوى العريب والعاملي جملاهبة ارتفاع األسعار، مع إعطاء مناذج على املستوى العاملي كي 
ر على االقتصاديات العربية يتم االستفادة منها، وأخريا إعطاء بعض املقرتحات املؤدية إىل التخفيف من حدة هذه اآلثا
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وعلى مستوى معيشة املواطنني. ومت التوصل إىل أن الدول العربية من الدول اليت تأثر فيها املستهلكون تأثرا واضحا 
ومعاناة املواطنني فيها خاصة يف البلدان العربية األقل منوا، وأن ارتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية أثر سلبا 

على الكميات املطلوبة ى حياة املواطنني وتسبب يف معاناة فئات عديدة من فئات اجملتمع العريب يف سبيل احلصول عل
من الغذاء، كما مت التوصل إىل أن خمتلف دول العامل ومنها الدول العربية تسعى حنو التخفيف من حدة هذه والكافية 

تخدامها وتطوير معدالت اإلنتاجية بقطاعاهتا الزراعية وتبين خمتلف اآلثار عن طريق تعبئة مواردها الزراعية وترشيد اس
هذه الدراسة يف عرض إحصائيات حول آثار ارتفاع األسعار العاملية للغذاء يف  ات االقتصادية والزراعية. وتفيدالسياس

 الوطن العريب خالل هذه الفرتة.

عة منتوري قسنطينة، من إعداد ابن ناصر عيسى، جام مشكلة الغذاء يف اجلزائر"أطروحة دكتوراه دولة بعنوان " .6
عرض مشكلة الغذاء يف اجلزائر وحتديد أسباهبا وطريقة معاجلتها، وتوصلت الدراسة من  اهلدف من الدراسة .2005

خالل أهم نتائجها إىل كون اجلزائر تواجه مشكلة غذائية حادة تتحدد مالدحها يف تزايد االعتماد على اخلارج لتغطية 
الحتياجات الغذائية الكلية بسبب قصور اإلنتاج الزراعي الوطين، كما مسحت السياسة االجتماعية املطبقة يف اجلزائر ا

وعي للوجبة الغذائية، ودعم أسعار املواد الغذائية بالوصول إىل مستويات استهالك ومحاية اجتماعية مقبولة وحتسن كمي ون
وانب النظرية لألمن الغذائي وكذلك بعض اإلحصائيات حول بعض هذه الدراسة يف حتديد بعض اجل حيث أفادت

 املؤشرات االقتصادية املتعلقة باإلنتاج واإلنتاجية الزراعية يف اجلزائر خالل تلك الفرتة.

ئي الراهنة يف أحد متغريات البحث سواء التابع والذي ميثل األمن الغذا الدراسةمجيع هذه الدراسات تتشابه مع   
يف تقدمي صورة متكاملة عن البحث  الغذائية األساسية، واليت تساعدالذي ميثل تقلبات األسعار العاملية للمواد  أو املستقل

مل نتائج تلك الدراسات مع ما يتم من خالل جوانبه النظرية واملنهجية والتحليلية وحىت املؤشرات اإلحصائية، وبتكا
يف تقدمي معلومات متكاملة حول بعض جوانب القطاع الزراعي العريب إطارا معرفيا يساهم  التوصل إليه من نتائج يتشكل

كيف يتأثر األمن الغذائي العريب بالتقلبات احلاصلة يف األسعار العاملية للغذاء واجلزائري ودوره يف حتقيق األمن الغذائي،  
قد مت وفقا للقواعد لبحث العلمي قة يف خدمة وتطوير امع اإلشارة إىل حالة اجلزائر، وهبذا يكون توظيف الدراسات الساب

 املنهجية واملعرفية املتداولة.

 حدود الدراسةسابعا: 

 .وحتديد مصطلحات الدراسة احلدود الزمنيةيف احلدود املكانية، تتمثل 

 على اعتبار معظم الدول العربية تعتمد يف حصوهلا على الغذاء بصورة مستمرة على األسواق الدوليةاحلدود املكانية:  (1
للغذاء يكون مباشرا،  ةحيث تعترب من أكرب مستوردي الغذاء يف العامل، وبالتايل فإن تأثر اقتصادياهتا باألسعار العاملي

وعليه يتم أخذ مجيع الدول العربية يف دراستنا هذه مع تعذر احلصول على بعض اإلحصائيات فيما خيص الدول اليت 
 تعاين من احلروب والصراعات.
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حيث شهدت هذه الفرتة تقلبات حادة احلالية  كحدود زمنية للدراسة 2017-2007مت أخذ الفرتة : احلدود الزمنية (2
 يف األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية.

األغذية  جمموعات حسب ما جاءت به منظمة 05مت حتديد املواد الغذائية األساسية يف حتديد مصطلحات الدراسة:  (3
 املواد الغذائية األساسية يف: احلبوب، اللحوم، السكر، الزيوت النباتية واأللبان. وتتمثل والزراعة لألمم املتحدة.

 منهج وأدوات الدراسةثامنا: 

لتحقيق األهداف السالفة الذكر سوف تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي يف التعامل مع البيانات 
وتبيان أمهيته وخصائصه وخمتلف املعوقات اليت تقف أمامه،  الزراعيواملعطيات، حيث يتم وصف وحتليل واقع القطاع 

وصف وحتليل املشكلة الغذائية عامليا وعربيا مع حتليل التغري يف األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية باعتباره أحد أهم 
لعريب عامة واجلزائر خاصة. هذه أسباب هذه األزمات وحتليل اآلثار املرتتبة عن هذه التقلبات على مستوى الوطن ا

الكتب أو اجملالت أو الدوريات واألطروحات اجلامعية أو  راجع العلمية املتنوعة سواءالبيانات واملعطيات يتم مجعها من امل
البحوث أو التقارير الصادرة عن هيئات دولية متخصصة يف جمال األمن الغذائي مبختلف اللغات، وتأيت يف مقدمتها 

حيث سيتم  ،رير املنظمة العربية للتنمية الزراعية وغريهااالصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، تقالتقارير 
االعتماد على شبكة االنرتنت يف أغلب املراجع. كما يتم االعتماد على بعض األساليب اإلحصائية الضرورية كاستعمال 

إلنتاج الزراعي، سوء التغذية، األرقام القياسية ألسعار املواد الغذائية جداول ورسوم بيانية واحتساب نسب مئوية خاصة با
األساسية، التجارة اخلارجية، حجم الفجوة الغذائية العربية وما إىل ذلك من أجل تقدمي صورة معربة عن القطاع الزراعي 

د الغذائية األساسية على الوطن العريب العريب، األمن الغذائي وخمتلف اآلثار املرتتبة عن ارتفاع األسعار العاملية للموا
 واجلزائر خالل الفرتة احملددة للدراسة.

 الدراسة تاسعا: تقسيم

تبعا لإلشكالية العامة للدراسة وللتساؤالت الفرعية املرتبط هبا وانطالقا من الفرضيات املقرتحة بغرض الوصول إىل  
  فصول: األهداف املرجوة منها مت تقسيم هذه الدراسة إىل أربعة

 حيث مت واقع القطاع الزراعي العريب ومكانة املنتجات الزراعية العربية يف األسواق العاملية :الفصل األول تناول ،
املوارد الطبيعية والبشرية الزراعية املتاحة بالوطن العريب، كما مت التعرض إىل واقع اإلنتاج الزراعي حالة التطرق إىل 

باألرقام والتحليل وصوال إىل التجارة اخلارجية للمنتجات الزراعية  ة والبشرية املوجودة بهالعريب يف ظل املوارد الطبيعي
 العربية يف ظل خصائص النشاط الزراعي.

 أين مت التعرض إىل اخللفية ، املستدام وطبيعة األزمة الغذائية العريب إشكالية األمن الغذائي :تعرض الفصل الثاين إىل
املستدام ليتم بعدها التعرض إىل طبيعة املشكلة الغذائية عامليا وعربيا وما هي أهم دحدداهتا النظرية لألمن الغذائي 

  الداخلية واخلارجية وصوال إىل تأثري توسيع جتارة السلع الزراعية على األمن الغذائي املستدام.
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  وفيه مت لى البلدان العربيةآثار التغري يف أسعار املواد الغذائية األساسية عمت ختصيصه لدراسة الفصل الثالث ،
عرض تطورات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية حسب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، كما مت 
التعرض إىل األسباب الرئيسية الكامنة وراء ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية وصوال إىل انعكاسات هذه 

ى الوطن العريب من خالل عرض وحتليل االنعكاسات على اإلنتاج واالستهالك، االرتفاعات يف األسعار عل
  االقتصاديات العربية وأخريا املواطن العريب.

  واقع األمن الغذائي يف ظل تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية يف مت التعرض يف الفصل الرابع إىل
واقع اإلنتاج الزراعي بشقيه لطبيعية والبشرية الزراعية يف اجلزائر، عرض وحتليل وضعية املوارد ا ومت فيه وصف، اجلزائر

النبايت واحليواين يف ظل املوارد الزراعية املتاحة وصوال إىل انعكاسات تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية 
  جهة تقلبات األسعار واليت متثلت يف سياسة الدعم.على أوضاع األمن الغذائي يف اجلزائر مع تقدمي احللول املتبعة ملوا



 

 لالفصل األو 

ات واقع القطاع الزراعي العريب ومكانة املنتج
 الزراعية العربية يف األسواق العاملية
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 عية العربية يف األسواق العامليةاألول: واقع القطاع الزراعي العريب ومكانة املنتجات الزراالفصل 

 متهيد

، ر االقتصادي واالجتماعيالعربية من املنظو  أهم القطاعات االقتصادية يف البلدانيعترب القطاع الزراعي من 
 ائي وتوفري الدخل لنسبة ال بأس هبا يف حتقيق األمن الغذفهو يلعب دورا هاما يف االقتصاديات العربية نظرا ملسامهته 

جات إىل جانب مسامهتها يف تلبية احلا د من الصناعات التحويلية،وتوفري املواد األولية للعدي ،من السكان
العديد من وهبذا متثل الزراعة مبدخالهتا ومنتجاهتا ركيزة حمورية ترتبط هبا وتعتمد عليها  االستهالكية الغذائية للسكان.

 .األنشطة االقتصادية  وأنشطة التجارة واخلدمات

على مجلة من املوارد الطبيعية والبشرية املتميزة مبجموعة من  يف البلدان العربية يعتمد القطاع الزراعي 
قلة بتسم ة فهي تالبشريجهة والتدهور من جهة أخرى، أما املوارد بالندرة من املوارد الطبيعية تتميز  ، حيثاخلصائص

من اخلصائص املشرتكة ز القطاع الزراعي العريب بالعديد يتميكما اليد العاملة الزراعية وعدم كفاءهتا بالقدر الكايف.  
 لزراعية العربية حمدودة كل هذه العوامل وغريها جعلت من تنافسية املنتجات ا  تلف األقطار العربية.ذات الصلة بني خم

ا للسلع الغذائية يف هذه العربية تتعامل كطرف مستورد البلدان مما جعل معظملعاملية داخل األسواق الغذائية ا
 األسواق.

 التالية: يف هذا الفصل سيتم التطرق إىل العناصر 

 ؛املوارد الطبيعية والبشرية الزراعية للوطن العريب  

 ؛واقع اإلنتاج الزراعي يف الوطن العريب يف ظل املوارد املتاحة 

  للمنتجات الزراعية العربية يف ظل خصائص النشاط الزراعي العريبالتجارة اخلارجية. 
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 املوارد الطبيعية والبشرية الزراعية للوطن العريب .1.1
مشااًل، هذه ° 37، °30إىل  °30، °1شرقًا وخطي عرض  °60،°15يقع الوطن العريب بني خطي طول 

من مساحة الوطن  %80خمتلفة، إذ حوايل  مناطق بيئية ضمناملساحة املمتدة على مدى واسع من خطوط العرض، تت
تنوعا كبريا بسبب تباين البيئات  الطبيعية وتتنوع موارد الوطن العريب  .العريب تقع ضمن املناطق اجلافة جدًا واجلافة

ن املوارد  املقابل فإلكن يف  قية واآلسيوية.الناجتة عن املوقع اجلغرايف املتميز له وترامي أطرافه ما بني القارتني اإلفري
الطبيعية يف الوطن العريب تتميز هبشاشتها كنتيجة للظروف البيئية القاسية واالستغالل العشوائي هلذه املوارد من طرف 

 اإلنسان العريب.

 املعطيات اجلغرافية للوطن العريب.1.1.1

، أي ما 2كلم مليون 14تغطي مساحة إمجالية قدرها حيث إن املنطقة العربية واسعة ومرتامية األطراف 
ا وأقاليمها املناخية، حيث تتميز من إمجايل اليابسة يف العامل هذا ما جعلها تتنوع وتتباين ظروفه ℅10.5يعادل 

 .خمتلفةمناخية بتشكيالت تضاريسية و 

 بيئات الوطن العريب.1.1.1.1

 :1تشمل ما يلييتألف الوطن العريب الذي يشغل مساحات شاسعة من العامل من بيئات متنوعة  

ويسيطر  ،من جممل مساحات الوطن العريب ℅80تشكل ما يزيد عن : البيئات الصحراوية وشبه الصحراويةأوال: 
اجلفاف يف معظم هذه املناطق بسبب الضغط العايل، األمر الذي ميكن اعتباره سببا رئيسيا من أسباب نشوء 

مثل نبات  ،ة وتتمثل يف تلك اليت تتحمل اجلفاف الشديدالصحاري، أما نباتات هذه املناطق فهي يف جمملها قليل
الصبار حيث تتعمق جذورها يف األرض لتستفيد من رطوبتها لتصل إىل مستوى املاء الطبيعي الباطين يف بعض 

يف هذا النوع من املناطق قليلة االرتفاع ذات أوراق شوكية.  وعادة ما تكون هذه النباتات هي شجريات ،2األحيان
خالية من السكان أحيانا أو أن نسبة السكان هبا صغرية جدا. يف حني ال متارس هبا أي نشاط زراعي أو ميكن جندها 

ممارسة الزراعة التقليدية يف الواحات ومع هذا فإنه ميكن مالحظة االستغالل املفرط هلذه األراضي مما زاد من 
  .3تصحرها

                                                                 

 .22،ص2004، بريوت، 1حليم بركات، اجملتمع العريب املعاصر، حبث استطالعي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1

 . 24، ص2001، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، اإلسكندرية، 2حممد إبراهيم حسني، جغرافية الوطن العريب، دراسة إقليمية حتليلية، ج2
 . 24ص ،1998، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1ط عبد الوهاب بدر الدين السيد، األشجار والبيئة، الثورة اخلضراء للقرن احلادي والعشرين،3
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املناطق ذات كثافة سكانية متوسطة يف بعض األقطار ومرتفعة يف تعترب هذه  :البيئات اجلافة وشبه اجلافةثانيا: 
البعض اآلخر، كما جند بأن النشاط السكاين فيها عال واالستغالل الزراعي متزايد متمثال يف الرعي وزراعة احملاصيل 

 .1املطرية واملروية، ومن خصائص هذه املناطق أنه ميكن مالحظة كل أنواع التصحر فيها

باإلضافة  ،وفيها تكون الكثافة السكانية مرتفعة جدا واالستغالل الزراعي كثيف: ات الرطبة وشبه الرطبةالبيئثالثا: 
وبالتايل فإهنا عرضة للتصحر  ،إىل الرعي يف األحراش والغابات، كما أن نشاطات اإلنسان فيها غري الرشيدة متزايدة

 النوع من املناطق التضاريس اآلتية: رغم بعدها عن املناطق الصحراوية، وميكننا أن جند يف هذا 

وتوازي احمليط األطلسي وحتتضن البحر املتوسط على طول مشال إفريقيا وغريب سوريا ومتتد  السهول الساحلية:-1
موازية للبحر األمحر والبحر العريب واخلليج، وتتأثر األجزاء الشمالية من املغرب العريب وشواطئ املتوسط الشرقية 

 عنه شتاء ممطر مع اعتدال درجة احلرارة وصيف ينتج ،والغربية من اجلزيرة العربية املوازية للبحر األمحر بضغط منخفض
وغابات هذه املناطق تتكون من أشجار عريضة األوراق دائمة اخلضرة ألهنا  حار جاف مع ارتفاع درجة احلرارة،

 متباعدة وبالتايل يسهل عليها احلصول على حاجتها من املياه اجلوفية.

ل النيل يف مصر والسودان وهنري دجلة والفرات يف العراق، كونتها األهنار مثل سهو   السهول الفيضية الداخلية:-2
 سهول الليطاين والعاصي يف لبنان وسوريا.

: وتشمل األطلسي يف مشال غريب إفريقيا ومرتفعات لبنان بسلسلتيه الشرقية والغربية، مرتفعات املرتفعات اجلبلية-3
يتها من كوهنا متنع امتداد الصحراء خاصة سالسل اجلبال وتكتسي هذه املرتفعات أمهغريب سوريا وشبه اجلزيرة العربية، 

. أما عن النمط الغايب هبذه املناطق فهو يتغري مع االرتفاع وتسوده أشجار الصنوبر واألرز والشريني 2بشمال إفريقيا
 .3والسرو

 .4دي هنر األردن: مثل أحواض الربع اخلايل واألودية اليت تتخلل املرتفعات اجلبلية مثل وااألودية واألحواض-4

 األقاليم املناخية يف املنطقة العربية.2.1.1.1

درجات احلرارة عند تصنيفنا لألقاليم املناخية فإننا نأخذ يف احلسبان جمموعة من العناصر املتكاملة وباألخص     
العريب ثالث  الوطنم اإلنسان لألرض، ويوجد يف واليت هلا دور مهم يف تكوين الرتبة ومنو النبات واستخدا ،راطواألم

الذي ال يتضح فيه الشتاء وذلك يف اجلنوب األقصى  املناخ احلار الرطبأنواع مناخية حسب تصنيف كوبني هي: 
له اليمن وجنوب  ميكن أن تضاف، سط السودان ومشالهيف و  مناخ مداري رطب مومسي املطرللسودان، ويعتدل إىل 

                                                                 

 .24، مرجع سابق، صعبد الوهاب بدر الدين السيد 1

 .23، صابقحليم بركات، مرجع س2

 .23، صبقا، مرجع سبراهيم حسنيحممد إ3
 . 23، صبقامرجع س، حليم بركات4
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 العريب. ء املعتدل يسود باقي أحناء الوطنف واجلاف واملناخ ذو الشتاشبه اجلا:املناخ اجلاف بقسميهغرب السعودية، 
 هذه األقاليم املناخية املتنوعة تلعب دورا يف تقسيم املناطق من حيث اجلفاف.        

أقاليم مناخية، حيث  5العريب والذي يقسم إىل  قسيم املناخي األكثر شيوعا للوطنأخذ التيتم سوف حيث 
أقاليم مناخية رئيسية تسود املنطقة  5وتوجد هناك ،أن األقاليم املناخية العربية املتنوعة تشكل أبرز خصائصها الطبيعية

 :1العربية وهي

ويشمل خصوصا سواحل البلدان العربية البحر متوسطية، أين تكون األمطار جيدة عموما املناخ املتوسطي: أوال: 
مصر، ليبيا، فلسطني، لبنان، املغرب، اجلزائر وسوريا ويتميز هذا النوع بالصيف احلار اجلاف والشتاء مثل سواحل 

 املعتدل الدافئ املمطر وبسطوع الشمس وصفاء اجلو.

ويطلق عليه أحيانا مناخ السفانا وميكن تقسيمه إىل قسمني مها: املناخ السوداين  املناخ املداري املمطر صيفا:ثانيا: 
درجة على مدار  18ويتميز بوجود فصل جاف وحرارته ال تقل عن  ،ري الذي يسود أراضي السودان مشاالاملدا

فصول السنة، ويتميز بفصل حار ممطر، فصل حار جاف، فصل معتدل نوعا ما وجاف. أما املناخ شبه املومسي 
ن كمية املطر متواضعة ودرجات فيه تكو يشمل هضبة اليمن ومرتفعات عسري،  ،فيسود غرب شبه جزيرة العرب قاريال

 حرارة مرتفعة تقل باالرتفاع على سفوح اجلبال.

ذو حرارة مرتفعة شرقي من شبه اجلزيرة العربية، : ويوجد يف الركن اجلنويب المناخ شبه مومسي ذو مطر شتويثالثا: 
 نسبيا ورطوبة عالية أثناء الصيف لكن أمطاره تسقط شتاء.

: ويوجد يف هوامش الصحاري العربية الشمالية املتامخة لنطاق البحر املتوسط واجلنوبية اجملاورة املناخ شبه اجلافرابعا: 
مناخ انتقايل ما بني املناخ اجلاف وبني املناخني البحر  ، ويعترب–املناخ املداري املمطر –لنطاق املناخ السوداين 

 املتوسط والبحر السوداين. 

ملم سنويا والذي يسيطر على القسم األكرب من املنطقة العربية، ويتميز بارتفاع  100أقل من املناخ اجلاف: خامسا: 
يشمل وانقطاعها أحيانا لبعض السنني،  وكذا قلة األمطار ونذرهتا ،درجة احلرارة وشدة اجلفاف على طول العام

 الصحراء الكربى اإلفريقية وصحراء شبه اجلزيرة العربية وقسم من مناطق الساحل الصومايل.

 

 

 

                                                                 

 .44ص، 1998، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1ط ،صالح وزان، تنمية الزراعة العربية، الواقع واملمكن1
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 بني الندرة والتدهور املوارد الطبيعية للوطن العريب. 2.1.1

يف املوارد النباتية  املتجسدة، لكثري من املوارد الطبيعية  جعل منه جممعا متنوعا ومتكامالإن موقع الوطن العريب     
 القتصاديات بلدانه. واليت ميكن قاعدة أساسيةكذلك تنوع األراضي وموارد املياه   ،واحليوانية

 األراضي العربية والغطاء النبايت. 1.2.1.1

، ويتميز حبكم موقعه اجلغرايف بقلة األمطار لوقوع أراضيه 2كلممليون   14ميتد الوطن العريب على مساحة تقدر بـ     
بذلك غري ملم وهي  100من مساحته هطوال سنويا يقل عن  ℅66 حيث تتلقى ،يف بيئات جافة قاحلة وشبه جافة

من املساحة هطوال  ℅20فيما عدا بعض املنخفضات والوديان اليت تتجمع فيها املياه، وتتلقى  ،صاحلة للزراعة املطرية
. وتقسم أراضي الوطن العريب إىل 1ملم وهي تعترب مناطق هامشية للزراعة املطرية300-ملم200سنويا يرتاوح بني 

 .أراضي زراعية، مراعي طبيعية، غابات

هي تلك ، : توجد هناك نوعني من املساحات الزراعية وهي مساحات الزراعة املطرية )البعلية(األراضي الزراعية: أوال
األراضي اليت تعتمد حماصيلها الزراعية يف عملية سقييها على األمطار، أما املساحات الزراعة املروية فهي تلك 

 املياه عدا األمطار.األراضي اليت تعتمد يف عملية الري على خمتلف مصادر 

 مليون 16.3، أما املساحة املرتوكة فتقدر حبوايل  يةمن املساحة اإلمجال ℅05.1تغطي املساحات املزروعة حنو  
 درت مساحة احملاصيل املستدامة يف. وق2على التوايل %6.3و   %8.36، بينما تشغل املراعي والغابات حنو هكتار

هكتار، أما املساحات املطرية فقد  مليون 11.2هكتار فيما بلغت مساحة احملاصيل املروية حوايل مليون  9.3 بـ 2012
فتقدر املساحات املروية يف الدول العربية حوايل  2016 أما بالنسبة لـ 2012.3 هكتار يف مليون 32.8بلغت 
مليون  71من إمجايل املساحة املزروعة يف الوطن العريب واملقدرة حبوايل  %20.1مليون هكتار متثل ما نسبته  14.24

من إمجايل املساحة اجلغرافية للوطن العريب يف حني بلغت  %5.3هكتار متضمنة األراضي املرتوكة، كما تشكل 
يل املساحة من إمجا %56.5ومتثل ما نسبته  2016 مليون هكتار يف 40.1طرية حوايل مساحة األراضي الزراعية امل

مبا نسبته  أن هناك ارتفاع يف مساحيت احملاصيل املطرية واملروية على حد السواءاملزروعة يف الوطن العريب، حيث 
مليون  52.32يف حني تقدر مساحة الغابات بنحو . 2016و 2012 على التوايل بني %22.25و 27.14%

مليون هكتار ومتثل ما نسبته  397.06من املساحة الكلية وقدرت مساحة املراعي بنحو  %3.89هكتار مبا نسبته 
 2012.4 عن %25.7منخفضة بنسبة  2016 يف من املساحة الكلية 55.29%

                                                                 

 .28ص ،2003اخلرطوم،  التصحر يف الوطن العريب، املنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة حول مؤشرات رصد  1

 .06، ص2013، اخلرطوم، 2013 املنظمة العربية للتنمية الزراعية، جامعة الدول العربية، أوضاع األمن الغذائي العريب 2

 .09، ص2013، اخلرطوم، 33املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد  3

 .01، ص2016، اخلرطوم، 2016ضاع األمن الغذائي العريب املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أو  4
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 تنقسم إىل: ية أو أراضي الزراعات املروية فأمناط الرتبة املوجودة يف الوطن العريب سواء كانت أراضي الزراعات املطر  أما

تنتشر يف معظم املنطقة العربية وتعترب غري قادرة على إنتاج بعض احملاصيل الزراعية، ومن أنواع هذه  الرتبة اجلافة:-1
األتربة جند: الرتبة الكلسية، اجلبسية، املاحلة وتتصف باخنفاض اإلنتاجية وضعف اإلمدادية بالعناصر الغذائية الكربى 

 والصغرى.

لنوع من الرتبة بغياب آفاق التشخيص على عمق معني، ومن أنواعها جند: الرتبة يتصف هذا ا الرتبة الضعيفة:-2
 الرسوبية، الرملية، الطينية والرطبة. ومن هنا فان معظم األراضي العربية قابل للتدهور بدرجات متفاوتة.

ارد الغذائية به، ويوجد يف ويتصف هذا النوع مبالئمته للزراعة كونه يتميز بإنتاجية عالية ووفرة املو  الرتبة اخلصبة:-3
 السهول الساحلية واهلضاب العليا باجلزائر وجزء كبري من أراضي السودان، وأجزاء ضئيلة يف بلدان عربية أخرى.

 مميزات وهي: 03لقد ورد العديد من التعريفات ألراضي املراعي الطبيعية إال أهنا ركزت على املراعي الطبيعية: ثانيا: 
 ضرورة استغالهلا لإلنتاج الرعوي.، عدم صالحيتها للزراعة، الطبيعيسيادة النبت 

على أهنا: تلك األراضي غري املفلوحة اليت يسودها النبت الطبيعي املناسب لرعي احليوانات  املراعي الطبيعية تعرف     
امل املناخ واخلصائص وال تصلح هذه األراضي للزراعة االقتصادية لكثرة العوامل احملددة لذلك مثل عو  ،العاشبة

الفيزيائية للرتبة. وتتوزع أراضي املراعي الطبيعية حبصص متفاوتة بني البلدان العربية حيث يوجد اجلزء األكرب منها يف 
اجلزائر، السودان، املغرب واململكة العربية السعودية، وتنتشر املراعي أساسا يف املناطق ذات األمطار اليت يرتاوح 

 ملم. 200-ملم 50ا بني متوسطها السنوي م

وتضم أيضا  ،تتصف أراضي املراعي الطبيعية العربية باألتساع واشرتاك املوارد ما بني البلدان العربية عرب احلدود    
ية ومنتجات سكان حمليني يزاولون حرفة الرعي، وتنتج هذه األراضي قسما كبريا من املنتجات النباتية واحليوان

شكل نسبة كبرية يف بعض األقطار مثل: األردن، سوريا، السعودية، عمان، السودان الصناعات الريفية. حيث ت
والصومال. والبعض األخر نسبة املراعي إىل إمجايل املساحة الكلية ضئيلة جدا مثل: العراق، لبنان، ليبيا، الكويت 

 وجيبويت.

كذلك النباتات الطبية، العطرية، حطب الوقود إضافة إىل    ، تكمن أمهية املراعي الطبيعية يف ما تنتجه من الكأل     
تعترب أراضي املراعي املكان الرئيسي لرتبية املاشية واملاعز لسدود، كما كوهنا متثل أكرب املساقط املائية وبالتايل بناء ا

اثية للعديد من حماصيل واألبقار والعديد من احليوانات الربية، تعتربا أيضا حماضن النباتات الربية ذات األصول الور 
 . 1البوادي واألرياف العربية

تزايد الطلب على املنتجات الغذائية برية بسبب لقد أدت الزيادة السكانية املطردة إىل إحداث ضغوط ك
واألعالف مما شجع على زراعة مساحات من أراضي املراعي، مع أن طبيعتها اهلشة تتعرض للتدهور السريع مما يؤدي 

                                                                 

 .15ص مرجع سابق، ،2016املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب  1
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لنبات الطبيعي، فقدان التنوع البيولوجي واألصناف النباتية املتأقلمة مع الظروف القاسية هلذه األراضي،  إىل فقدان ا
كما أن زيادة أعداد حيوانات الرعي مبا يفوق قدرات أراضي املراعي سوف يؤدي إىل انتشار الرعي اجلائر وفقدان 

لنقل احليوانات إىل  خلاطئة مثل استخدام وسائل النقلرية ااألصناف النباتية املستساغة، أيضا أدت املمارسات البش
وزيادة تعرضها لالجنراف والتعرية بفعل املياه والرياح فتفقد مكونات هامة من الرتبة وتضعف  ،تدهور مناطق املراعي

 . 1إنتاجيتها

هكتار وهو مليون  48.7حبوايل  2012 بالغابات يف املنطقة العربية يف لقد قدرت املساحات املكسوةالغابات: ثالثا: 
مليون هكتار مبا  52.32حنو  2016 يف حني بلغت مساحة الغابات يف ،العريب الوطن مساحة من %3.6  ما يعادل

 باملقارنة قليلة         العريب الوطن يف الغابات تشغلها اليت املساحة وتعترب من إمجايل املساحة الكلية، %3.89نسبته 
وهي نسبة تقل بكثري عما هو مطلوب  .2الكلية املساحة من %9.30 تبلغ واليت العامل مستوى على الغابات مبساحة

يتباين توزيع الغابات يف الوطن العريب من املساحة اإلمجالية لكل دولة. و  ℅20حسب املعايري الدولية واليت حتدد ب 
يف بعض  ℅18يف اجلزيرة العربية يف حني تصل إىل  ℅0.7منها يف املنطقة الوسطى و ℅13تباينا كبريا حيث أن 
 . 3األقطار ومنها السودان

 أما فوائد الغابات ووظائفها املختلفة يف الوطن العريب فيمكن تبياهنا يف النقاط اآلتية:  

 هناك شعور متنام بضرورة االهتمام بالغابات واألراضي احلراجية واعتبارها عنصرا مكمال ومتكامال مع النشاط 
 .4الزراعي

  للغابة فوائد يف اجملاالت اإلنتاجية، االقتصادية، االجتماعية، السياحية وخاصة البيئية وهذه الفوائد تزداد أمهية مع
 اتساع نطاق التصحر والتلوث وتزايد الطلب على منتجات الغابة.

 تشمل ما ت واخلدمات اليت توفرها الغابات، تعتمد كثري من اجملتمعات يف سبيل معيشتها على الكثري من املنتجا
 :   5يلي

سكان الوطن عمدة خشبية إلنشاء املساكن لبعض تستخدم عادة يف أغراض الطاقة كما تستخدم كأ :األخشاب -
 الريفية.باملناطق العريب 

مثل األعالف ، نباتات الزينة ، الزيوت العطرية وكثري من األشجار هلا  املنتجات احلرجية غري اخلشبية: -
 استخدامات طبية إىل غري ذلك من االستخدامات .

                                                                 

 .14ص ،2008 ،القاهرة، التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، تقرير اجتماع التنفيذ اإلقليمي  1
 .06، صقبامرجع س ،2013 الغذائي العريباملنظمة العربية للتنمية الزراعية، جامعة الدول العربية، أوضاع األمن  2

 .30، صبقااملنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة حول مؤشرات رصد التصحر يف الوطن العريب، مرجع س 3
 .76ص مرجع سابق، ية، الواقع واملمكن، صالح وزان، تنمية الزراعة العرب4

 ..4، 3ص ص،  2006اليمن،  التصحر،للشرق األدىن، الغابات واألشجار ملكافحة  28املؤمتر اإلقليمي  5
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تقدم الغابات دورا هاما يف محاية البيئة من خالل تثبت الكثبان الرملية وكذا مصدات الرياح يف  اخلدمات: -
 رتبة والتقليل من تأثري املناخ احمللي .مكافحة التعرية والزراعة احلرجية وجتديد خصوبة ال

نفسيا صحيا عظيما من  اللغابة مردود طفا للجو وخمففا لتقلبات املناخ، كذلككما ميكن أن تلعب الغابة دورا مل   
 .1خالل ما يعرف بالسياحة البيئية اآلن

لكن قطع الغابات استمر خالل القرن املاضي وحىت اآلن ألغراض شىت، منها احلصول على الوقود واألخشاب     
وزراعة مناطق الغابات، ونتيجة اإلفراط يف قطع األشجار وحرق الغابات تتناقص منتجات هذه املناطق ويتزايد خطر 

 ℅0.8لقطع أشجار الغابات يرتاوح ما بني التعرض الجنراف الرتبة، وتبيني اإلحصائيات بأن املعدل السنوي 
 تعكس هذه األرقاممن املساحة اإلمجالية للمنطقة ،  ℅04، هذا ما أدى إىل تناقص مساحة الغابات إىل 2 ℅2.4و

 . ا املورد الطبيعي إىل التدهورمدى خطورة املشكلة ومدى تعرض هذ

 املياه. 2.2.1.1

عموما ، بتنمية املوارد املائية تتفاوت يف معلوماهتا وبياناهتا بني دولة عربية وأخرىإن الدراسات املتوافرة واملتعلقة      
ميكن إمجال مصادر املياه يف املنطقة العربية يف مصادر تقليدية وأخرى غري تقليدية، لكن متتاز املنطقة العربية مبواردها 

، حيث بلدان العربية جهودا كبرية لتقومي مواردها املائيةاملائية القليلة باملقارنة مع البلدان املتطورة ومع ذلك تبدل ال
 : 3إىل تنقسم

 :يف وتتمثل :موارد تقليديةأوال: 

أدى إىل تدين مصادرها املائية  جفافا ماية يف أكثر مناطق العامل بسبب وقوع معظم أقطار املنطقة العرب :األمطار -1
تسقط  .4سنويا 3مليار م 2282تقدر مجلة هطول األمطار على املنطقة العربية حبوايل ، حيث من األمطار

ختتلف  . 5األمطار يف الشتاء على األجزاء الشمالية من العامل العريب بينما تسقط يف الصيف على أطرافه اجلنوبية
فع يف بعض األقطار مثل كمية سقوط األمطار من قطر عريب إىل آخر حبسب اختالف األقاليم املناخية أين ترت

 السودان، تونس، اجلزائر واملغرب، وتنخفض يف البعض اآلخر مثل اإلمارات، األردن وقطر.

تشمل مصادر املياه السطحية: ، 3مليار م 296: تقدر كمية املوارد املائية السطحية العربية بنحو املياه السطحية -2
ترتكز املياه السطحية على مدى متركز األمطار وموسم هطوهلا، وجيري عرب الوطن  األهنار الدائمة والوديان املومسية.

                                                                 

 .78، صبقا، مرجع سصالح وزان1

 .15، صبقااإلقليمي التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، مرجع س لغريب آسيا، تقرير اجتماع التنفيذاللجنة االقتصادية واالجتماعية  2

 .104، ص2001، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1ط حممود األشرم، اقتصاديات املياه يف الوطن العريب والعامل، 3

4 www.yemen-nic.info/contents/agric/studies13.pdf. 

مصر،  اجلغرافيا املناخية واحليوية، مع التطبيق على مناخ ونبات أوروبا، آسيا، إفريقيا ومناخ ونبات العامل العريب، دار املعرفة اجلامعية،جودة حسنني جودة، 5
 .528، ص2004
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 ℅7.96وسوريا  ℅12.7أما السودان  ℅ 25.8ويف العراق ، ℅51هنرا رئيسيا ويوجد يف مصر  44 العريب قرابة
د فيها غالبية املياه أقطار عربية توج 04تتوزع على دول إقليم املغرب العريب واليمن واألردن ومن مث  ℅2.54والباقي 

 :2أقسام رئيسية وهي 03وتنقسم موارد املياه السطحية إىل  .1℅4697.السطحية بنحو: 
منها هنر النيل، دجلة والفرات، وميثل جزءا هاما من مياهها من خارج حدود الوطن العريب،  دائمة اجلريان:األهنار -أ

أما باقي األهنار دائمة اجلريان يف الوطن العريب فال يتجاوز عددها اخلمسني مبا فيها روافد هنر النيل وروافد هنري دجلة 
ب اليت تنحدر من جبال األطلس األعلى واألوسط هنار املغر كلم خالفا أل  100اوز مسار معظمها والفرات، وال يتج

ذوبان ر مياهها من اهلطول املطري و كلم، وتستمد معظم هذه األهنا  1200اليت يصل أقصى طول هلا يف هنر ذراع إىل 
 الثلوج اليت ترتاكم فوق قمم بعض اجلبال وأحيانا أخرى من تصريف الينابيع وأمهها هنر الليطاين .

وع الرتبة كثافة جريان املياه فيها تبعا لطبوغرافية  املنطقة اليت خترتقها ون  اينتتبان املومسي: األودية ذات اجلري-ب
ومن أمثلتها: األودية الصحراوية يف مصر والصحراء الكربى  ،وكمية اهلطول السنوي لألمطار والبيئة اليت تسودها،
 وشبه اجلزيرة العربية .

من األمثلة على ذلك: سلسلة ، بالبحر وبعضها اآلخر معزول أو مغلقبعضها متصل لبحريات الطبيعية: ا-ج
مريوط، أدكو أما قارون يف مصر والثرثار يف العراق فهما  والربلس، البحريات املوجودة يف مشايل دلتا النيل مبصر كاملنزلة

ريب فنجد منها : شط وهناك حبريات عذبة وأخرى مياهها ماحلة، أما البحريات يف املغرب الع ،من النوع املغلق
 الشرجي، ملعيز باجلزائر وشطوط الفجيج واجلريد والغرسة يف تونس .

 : 3أحواض كبرية وهي 03تتمثل املياه اجلوفية يف  : املياه اجلوفية -3
والذي يقع جنوب جبال األطلسي يف اجلزائر وميتد إىل تونس وحيتل مساحة تقدر ب: الشرقي:  حوض العرق-أ

أضعاف اإلمدادات املتجددة من املياه يف املنطقة العربية،  04، وتقدر كمية املياه املخزونة يف احلوض 2ألف كلم 400
 وال يزال هذا احلوض غري مستثمر وال يشكل أي مشكالت سياسية.

، 2كلممليون    1.8يقع بني مصر، ليبيا والسودان، وميتد مشال تشاد وتصل مساحته إىل حنو حوض النوبة : -ب
ضعفا من اإلمدادات السنوية املتجددة يف الوطن العريب يتحدد منها سنويا   20ويقدر حجم املياه املخزونة فيه ب : 

من املياه اهلاطلة  على خط اإلستواء  وجنوب السودان وال يسبب احلوض أي مشكالت  3م 6(10)155حوايل 
 سياسية.

، وتقدر إمجايل املياه 2ألف كلم 106السعودية وتبلغ مساحته ويقع بني األردن واململكة العربية  حوض الدبسي:-ج
يف  3مليار م 338وتقدر احتياجات القطاع الزراعي العريب من املياه بنحو  3.4مليار م 7.734اجلوفية العربية حبوايل 

ية بنسبة سنويا ويف حال استمرار الوضع وازدياد الفجوة الغذائ ℅2.4وأن تزايد عدد السكان يقدر بنسبة ، 2008

                                                                 

1 www.aoad.org/pdf/annulreport2007/chapiter6.pdf. 

 .3، 2ص ص، 2007وطن العريب، القاهرة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، موارد األراضي يف ال 2
 . 23، ص2001، مركز دراسات الوحدة العريب، 1طر خدام، األمن املائي العريب، الواقع واملمكن، ذمن3

4.www.aoad.org/pdf/annulreport2007/chapiter6.pdf.  
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 2030.1 من املياه يف 3مليار م 436فإن املنطقة العربية حتتاج إىل تأمني ما يقارب  2008-2000 ما بني ℅10
 :2هذا إضافة إىل األحواض التالية واليت ال تقل أمهية عن سابقاهتا  وهي

 . حوض اجلزيرة العليا: الذي ميتد عرب سوريا وتركيا والعراق 
  وريا ولبنان واألردن وفلسطني.وميتد عرب سض شرق البحر املتوسط: حو 
  حوض شرق اجلزيرة العربية: وميتد عرب السعودية وعمان واإلمارات والبحرين وقطر والكويت واليمن والعراق

 وسوريا واألردن.

تعترب موارد إضافية ملوارد املياه التقليدية يف الوطن العريب، وتشمل املياه املعاد : مياه غري تقليديةوارد مثانيا: 
استخدامها، املياه احملالة، املياه املنقولة بناقالت املياه من منطقة إىل أخرى، ويعترب إقليم اجلزيرة العربية من أكرب املناطق 

، باإلضافة إىل معاجلة مياه 3مليون م 4274حوايل  1996 الة يفاملياه احملاستعماال ملياه البحار احملالة إذ بلغت كمية 
يف حني  3.3مليون م 9950قرابة  1996 يفالصرف الصحي والزراعي، بشكل عام بلغت املوارد املائية غري التقليدية 

 26.6إىل ومن املنتظر أن يزداد ملواكبة الطلب  2015 كيلومرت مكعب يف 16.7حملالة حنو بلغ إمجايل عرض املياه ا
  2025.4 كيلو مرت مكعب حبلول 

 التنوع احليوي.3.2.1.1

ثروة احلياة على األرض اليت تشمل ماليني األنواع  :لقد عرف الصندوق العاملي للطبيعة التنوع احليوي على أنه      
 .5اليت تدخل يف تركيبتها الوراثية والنظم البيئية لتكون البيئة احلية ،من النباتات واحليوانات واألحياء الدقيقة واملورثات

عرفه على أنه: مصطلح عام يعرب عن تنوع النباتات، احليوانات واملواد العضوية الدقيقة أما اتفاقية التنوع احليوي فت
خرى ويشمل عموما تنوع املوجودة يف األرض وتغرياهتا الداخلية سواء داخل نفس النوع أو بالنسبة لألنواع األ

 والقيمة للتنوع البيئي أمهية بالغة تتمثل يف القيمة االقتصادية .6املورثات، تنوع األنواع وتنوع األنظمة البيئية أو احلياتية
سان من غذاء ودواء ووقود أما القيمة االقتصادية تتجلى فيما يوفره التنوع احليوي لإلن. 7الوراثية والقيمة الروحية

ويعترب منو السياحة البيئية انعكاسا لالجتاه العام  ء واملاء وتطهري الفضالت وحتللها.يعمل أيضا على تنقية اهلوا وألياف،
لى التنوع احليوي وهو األمر الذي ميثل قيمة الطبيعية والذي يعتمد يف جوهره ع حنو االستغالل غري التقليدي للموارد
                                                                 

  /le4.pdfwww.almawared.net/images/artic www.almawared.net.:على املوقع 2010تقرير صندوق النقد العريب عن املياه لعام 1

 .3، صسابق ي يف الوطن العريب، مرجعاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، موارد األراض 2
 .104، صابقطن العريب والعامل، مرجع سحممود األشرم، اقتصاديات املياه يف الو 3

 .36، ص2015، اخلرطوم، 2016-2015د العربية، استشراف اآلفاق االقتصادية العاملية والعربية اإلحتاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة للبال 4

، 2003، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الرياض،  66، العدد17حممد نبيل شليب، التنوع اإلحيائي ماهيته، أمهيته، جملة العلوم والتقنية، السنة 5
 . 04ص

6 UNESCO .Apprendre à lutter contre la désertification, op cit,p46. 

، بريوت، EOLLS، اليونسكو، األكادميية العربية للعلوم 1، ط2اجمللد  عصام احلناوي، املوسوعة العربية من اجل التنمية املستدامة، البعد البيئي،7
 .101، ص2006
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أما القيمة الوراثية فهي تتضح من خالل اإلبقاء على املوارد البيئية من  مشاهدة الطيور. صادية وتروجيية عالية مثلاقت
وتطور التقنيات العلمية يف  ،حماصيل وسالالت املاشية ومنتجات أخرى كثرية من خالل احملافظة على التنوع احليوي

يف  يتيح حتسني الصفات الوراثية هلذه األنواع .مما  ،جمال اهلندسة الوراثية يسمح بنقل الصفات ما بني األنواع املختلفة
تتمثل يف: حق كل نوع من أنواع الكائنات احلية يف البقاء كشريك يف الرتاث الطبيعي ويندرج هذا حني القيمة الروحية 

األنظمة  التنوع احليوي يف البالد العربية متنوع جدا بسبب التنوع الكبري يفإن   حتت االعتبارات الثقافية واألخالقية.
مث الرطبة. إذ ترتاوح أعداد األنواع املتواجدة يف الدول اجلافة البيئية سواء كانت صحراوية، جافة، شبه جافة، شبه رطبة 

نوع من  276إىل  50نوع مستوطن وما بني  600نوع من النباتات منها أكثر من  4500إىل  300العربية ما بني 
 . 1نوع من الطيور 950 إىل 10والثدييات 

 الثروة النباتية واحليوانية يف الوطن العريب.3.1.1

منها لتنخفض يف البعض اآلخر،  حيث ترتفع يف بعض ،ما بني الدولواحليوانية تباينا كبريا تعرف الثروة النباتية      
ومن أنواع النباتات يف الوطن العريب  ،وفقا لألقاليم املناخية واملواقع اجلغرافية هلذه الدول وكذا توزيع الغطاء النبايت هلا

 :2جند

  الكاكاو، مل األشجار مثل: املطاط، النخيلوتوجد يف أقصى جنوب السودان وغربه وتشالغابات املدارية ،
 والكوال.

 املنحدرات املطلة على البحر األمحر ومرتفعات السفوح العربية املنخفضة من  وتوجد يف الغابات شبه املومسية
 يب ومن أنواع األشجار جند: األثل والسدر .اليمن اجلنو 

 :العريب وفوق السفوح املنخفضة  وجد يف األجزاء الشمالية من الوطنوت غابات البحر املتوسط الدائم اخلضرة
 املطلة على البحر املتوسط ومن األشجار جند: املاكي والبلوط والفلني.

 تنمو على سفوح جبال الوطن العريب ومنها الزيتون، اخلروب، البلوط، الصنوبر. نباتات اجلبال : 
 باإلضافة إىل  ،وتوجد يف منخفضات هضبة اليمن ويف عمان أيضا بالسودان احلشائش احلارة أو السفانا

بغابات وتسود جنوب السودان  وتشكل أحيانا ما يسمى  تواجدها يف بعض األقطار العربية ولكن بصورة نسبية.
 الدهاليز. 

 ويوجد مشال العراق وبالد الشام وكذلك يف مساحات كبرية من هضبات املغرب العريب الكبري.اإلستبس : 
 وتوجد بصحاري الوطن العريب وتتميز بقصرها وأشواكها احلادة املقاومة للجفاف واحلرارة  النباتات الصحراوية

 النخيل.باإلضافة إىل 

                                                                 

 .34، صبقااملنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة حول مؤشرات رصد التصحر يف الوطن العريب، مرجع س 1

 .554 -544ص ص، بقا، مرجع سودةجودة حسني ج2
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منها: مساحات خمتلفة من سنة إىل أخرى  الطبيعية يزخر الوطن العريب مبحاصيل متنوعة متثلإضافة إىل النباتات    
 التبغ وأشجار الفواكه.، احلبوب، البذور الزيتية، البقوليات، األلياف، الدرنات، احملاصيل السكرية

ا تلعب دورا كبريا وهاما يف تلبية الثروة احليوانية يف الوطن العريب هي األخرى بتنوعها األمر الذي جيعلهتتميز        
ومن أنواع احليوانات بالوطن العريب جند: األبقار، اجلاموس،  ،حاجات املواطن العريب من اللحوم واأللبان واأللياف

اعتبار أن األغنام، املاعز، اإلبل، باإلضافة إىل الثروة السمكية يف مياه احمليطات والبحار واألهنار والبحريات، على 
ألف كلم،   22.5إذ يبلغ طول السواحل البحرية العربية حوايل  ،مصدر مهم للغذاء يف البالد العربية ة السمكيةالثرو 

 03ال تزال اإلضافة إىل البحريات الطبيعية. حيث ألف كلم، ب 16.6تقدر أطوال األهنار الداخلية العربية حنو كما 
لكن  2016.1 ل اإلنتاج العريب من األمساك يفمن جمم %75مصر، املغرب، موريتانيا( تنتج جمتمعة بلدان عربية )

 يبقى صيد األمساك ال جيد حظه من االستغالل االقتصادي األمثل نظرا لضعف اإلمكانات االستثمارية والفنية.

 املوارد البشرية الزراعية يف الوطن العريب. 4.1.1

مليون نسمة يف  5.370بـ مليون نسمة مقارنة  412حوايل  2016بلغ جمموع سكان الوطن العريب يف  لقد     
 ،، ومتثل املوارد البشرية عنصرا هاما من عناصر اإلنتاج3مليون نسمة 344 أين قدر حبوايل  2008 مقارنة بـ 20122

. فلقد 2015يف  من إمجايل السكان %41.7مليون نسمة مبا نسبته  161.7وقد قدر عدد السكان الريفيني حبوايل 
بلغ كما . ℅ 1.5مقارنة مبعدل عاملي مل يتجاوز  ℅ 2.7بلغ معدل النمو السكاين يف سنوات التسعينات حوايل 

مليون نسمة قوى عاملة بالقطاع الزراعي  29.7مليون نسمة منها فقط  128.7إمجايل القوى العربية العاملة حوايل 
مليون نسمة منها  4.82تقدر حبوايل  كانت القوى العاملةأين   2000 باملقارنة بـ 5201،4 يف %23مبا نسبته 

حبسب  ألخرمن القوى العاملة زراعية وختتلف هذه النسب من قطر عريب  ℅32مليون نسمة أي ما يعادل  26.1
 ه. ويعود الرتاجع يف القوى العاملة الزراعية إىل ضعف القطاع الزراعي والريفي وتوجه جزء منأمهية القطاع الزراعي في

،  ℅4نحو وأدناها يف الكويت ب ℅75.3 ، حيث تبلغ أقصاها يف اليمن حبوايلقوة العمل إىل القطاعات األخرى
  .5حتت خط الفقر من سكان الوطن العريب ℅30كما أن حوايل 

من املفروض أن نظريات التنمية تفرتض توفر عنصر رأس املال لإلقبال على التنمية االقتصادية إال أن ندرة    
اليت يعترب توفرها وتدريبها ، العنصر ال تشكل العقبة األساسية يف طريق التنمية بقدر ما تشكله قلة القوة العاملة هذا

مهنيا شرطا ضروريا للتنمية. فالوطن العريب ميتلك قدرات ال بأس هبا من املوارد البشرية، إال أن هذه املوارد ختتلف من 

                                                                 

 .20، صمرجع سابق، 2016 املنظمة العربية للتمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب 1

 .03، صمرجع سابقلإلحصائيات الزراعية،  33املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي  2

 . 03، ص2009لإلحصائيات الزراعية، اخلرطوم،  29.املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي 3

 .06، ص2016، اخلرطوم، لإلحصائيات الزراعية 36املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي  4

 .02، ص بقاساللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، تقرير اجتماع التنفيذ اإلقليمي التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، مرجع  5
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اين يف عدم التوفيق بني املوارد البشرية واملوارد الطبيعية. باإلضافة إىل ذلك أن قوة وبالتايل يربز جليا التب ،قطر إىل أخر
العمل يف الوطن العريب تعاين من ضعف التدريب والتأهيل املهين بالطرق اليت تتماشى والتطور التكنولوجي احلديث بل 

عن  ،العربية ياسة مرسومة تتخذها البلدانن هناك سلكن هذه املشاكل كلها ستبقى قائمة ما مل تك 1وانعدامه أحيانا.
  طريق إجياد طرق للتبادل السكاين بني خمتلف الدول العربية.

تتميز العمالة الزراعية يف الدول العربية باخنفاض مستويات أجورها باملقارنة مع القطاعات االقتصادية    
من دخل العامل يف  %30و %25بعض الدول العربية حوايل األخرى، حيث يرتاوح دخل العامل الزراعي يف 

تباين  ويالحظ .ة خاصة يف الزراعة املطريةكما تتصف تلك العمالة بارتفاع مستوى البطالة املقنع  2،القطاعات األخرى
 بني قطر عريب وأخر، إذ يبلغ إمجاال حوايل 2012-2010نصيب العامل الزراعي من الناتج الزراعي خالل الفرتة 

دوالر  6961.99والبالغ من إمجايل نصيب الفرد من الناتج احمللي  %5.39دوالر أمريكي مبا نسبته  375.51
دوالر أمريكي مبا  326.91أين قدر نصيب الفرد من الناتج الزراعي حبوايل  2010 مقارنة ب 2012أمريكي يف 

يف حني يبلغ متوسط  3دوالر أمريكي. 65.5690من إمجايل نصيب الفرد من الناتج احمللي والبالغ  %74.5نسبته 
  .2010 عن %19.3دوالر بارتفاع نسبته  389.99حوايل  2015 ج الزراعي يفنصيب الفرد من النات

 طن العريب يف ظل املوارد املتاحةالزراعي يف الو  واقع القطاع. 2.1

إال أن  ،على غرار الدول املتقدمةتكتسي الزراعة عموما أمهية كبرية يف تنمية اجملتمعات خاصة النامية منها  
مسامهتها الفعلية يف نطاق التنمية يبقى متواضعا، نظرا لعدة اعتبارات والسبب يعود بالدرجة األوىل إىل اخلصائص اليت 

 واألمهية النسبية للقطاع الزراعي ،إضافة إىل طبيعة العمل الزراعي واملوارد املتاحة لكل دولة ،يتميز هبا القطاع الزراعي
من املوارد الطبيعية  على قاعدة أساسية ةن العربي. ورغم توفر البلدايف حد ذاته مقارنة بالقطاعات االقتصادية األخرى

 لعل السبب، املتاحة إضافة إىل املوارد البشرية الزراعية إال أن القطاع الزراعي العريب مل يرقى إىل املستويات املطلوبة
طبيعة العالقات االقتصادية اليت تفرضها العوملة واالنفتاح ، قطار العربيةاملستوى االقتصادي املنخفض يف األ

 مما يزيد من مظاهر التبعية.االقتصادي ومرتتباهتما على اقتصاديات هذه الدول 

 أمهية الزراعة يف التنمية االقتصادية العربية.1.2.1

أصبحت الزراعة ال تنتج  ء، حيثبالغذاللزراعة أمهية بالغة حيث أهنا املصدر األساسي الذي ميد العامل 
احملاصيل لالستهالك املباشر فقط بل تنتج للبيع يف األسواق واستبداهلا مبا تنتجه املصانع، فأصبح الفالح يعيش وسط 
اقتصاد مؤسس على سياسة التسويق ومرتبط بالتبادل التجاري. ومن احلقائق الواضحة أن التجارة كانت من أهم 

عدت اإلنسان على االستفادة من الظروف احمليطة به لكسب رزقه، ومل تتقدم أمة من األمم يف األنشطة اليت سا

                                                                 

 . 86، ص2009، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 01ط عبد القادر رزيق املخادمي، األزمة الغذائية العامليةـ تبعات العوملة االقتصادية والتكامل الدوليـ 1

 .88نفس املرجع، ص 2

 .11، صبقالإلحصائيات الزراعية، مرجع س 29املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي   3
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ث أن استرياد الغذاء واملواد يالصناعة وال يف التجارة إال بعد أن مارست الزراعة وعاشت عليها مدة من الزمن، حب
 .استثمار أراضيها وبقية املوارد املتوفرة هباجيب على الدول أن تعتمد على نفسها يف  ولية ليس مضمونا دائما، هلذااأل

 السمات العامة لإلنتاج الزراعي.1.1.2.1

تتميز الزراعة باملميزات التالية جمتمعة وال ميكن وجودها إال يف الزراعة، ومن الضروري فهم هذه املميزات ألهنا     
1:، من السمات العامة لإلنتاج جندتساعد على فهم طبيعة املشاكل الزراعية وإجياد احللول املناسبة لذلك

 

من الواضح أن الزراعة فرع مهم من فروع اإلنتاج العلمي، إذ تتصل بعمل املزارع   التقدم العلمي البطيء األثر:أوال: 
كثري من العلوم ككيمياء الرتبة وعلم تغذية احليوان والنبات وأمراضهما، ويقوم املزارع كذلك بعمليات التسويق الالزمة 

كما حتتاج التجارب الزراعية إىل وقت طويل ملعرفتها وذلك بسبب التغريات الطبيعية، لذلك بقي اجلهل خميم على له،  
الزراعة أطول مما هو خميم على الصناعة. فإجراء جتربة زراعية يتطلب الكثري من الوقت ألن دورة اإلنتاج الزراعي طويلة  

ثمن وتقوم احلكومات عادة بالتجارب الزراعية على نطاق واسع كما أن التجارب الزراعية ذات تكاليف باهظة ال
وعلى أساس علمي وألمد طويل مث تقوم بنشر نتائج هذه التجارب جمانا على املزارعني، وال تكمن املشكلة يف 

 منها. اكتشاف املعلومات الزراعية اجلديدة وإمنا املشكلة يف نشر املعلومات الزراعية املتوفرة وتطبيقها واالستفادة

 ،يتم إنتاج احملاصيل الزراعية من طرف عدد كبري من املزارعني خضوع النشاط الزراعي لقانون املنافسة احلرة:ثانيا: 
وينتج كل واحد منهم جزءا ضئيال من اإلنتاج الكلي، إذ أن املزارع ال يتحكم يف أسعار السلع الغذائية يف السوق 

بعد عملية الزرع ال ميكن التحكم يف زيادة اإلنتاج إذا دعت حالة ، فبسبب عدم استطاعة املزارعني حتديد إنتاجهم
ومن هنا يظهر أن حتديد كمية اإلنتاج  ،تصلح زراعته بعده الطلب إىل ذلك، علما أن لزراعة كل حمصول موعدا ال

 الزراعي أمر صعب التنفيذ.

من الواضح أن مساحة األراضي اخلصبة ذات املوقع اجليد حمدودة،  ختضع الزراعة لقانون التكاليف املتزايدة:ثالثا: 
فيه اللجوء إىل د اإلنتاجية إىل حد يضطر إىل تزايفإذا أريد زيادة اإلنتاج الزراعي بسبب تزايد السكان فقد يؤدي ذلك 

أو تشغيل عمال قليلي اخلربة الزراعية،  وبذلك يسري قانون الغلة املتناقصة على  ،استغالل أراضي إضافية أقل خصوبة
فتضطر الدول إىل زيادة التكاليف  ،األيدي العاملة وعوامل اإلنتاج األخرى الداخلة يف العملية اإلنتاجية الزراعية

 حافظة على اإلنتاج.للم

مسايرته إىل إن اإلنتاج الزراعي يزداد مع زيادة الطلب لكن اإلنتاج الزراعي ال يواكب اخنفاض األسعار: رابعا: 
اخنفاض الطلب بطيء جدا، وسبب هذا البطء أن األرض عامل ثابت ويستمر استغالهلا عادة ما دامت تغطي 

 التكاليف املتغرية.

                                                                 

 .47 -43صص ، 1969، مطبعة العايل، بغداد، 1عبد الوهاب مطر الداهري، أسس ومبادئ االقتصاد الزراعي، ط 1
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إن املزارعني حبكم عملهم منتشرون ومتفرقون ال جتمعهم صلة كاليت جتمع  ما بني املزارعني:انعدام التعاون خامسا: 
أرباب الصناعات، وال يسهل اتفاق كلمتهم وتوحيد جهودهم يف منظمات قوية كما يفعل العاملون بشراء منتجات 

 املزارع كالقطن، واخلبز واللحم ومنتجات ألبان وغريهم.

إن النشاط الزراعي يتأثر بالعوامل الطبيعية، إذ ال ميكن  امرة واملخاطرة:غامللزراعية بعنصر تميز العملية اتسادسا: 
هلذا فالعوامل الطبيعية جتعل النشاط ألهنا عرضة للتقلبات الفجائية،  االعتماد على الظروف املناخية يف العملية الزراعية
 توازن ما بني التكاليف احلدية واإلنتاج احلقيقي.الزراعي فيه كثري من املغامرة واملخاطرة ومتنع إقامة 

إن فرتة االنتظار يف العملية الزراعية بني بدء تشغيل عوامل اإلنتاج وبني   الدورة اإلنتاجية الزراعية طويلة:سابعا: 
ر احلصول على اإلنتاج طويلة، حيث حيتاج القمح مثال إىل ستة أشهر لكي يثمر أما القطن فيحتاج إىل تسعة أشه

 والذرة إىل ثالثة أشهر أي أن دورة اإلنتاج الزراعي طويلة.

يتعذر على املزارعني معرفة مدى النقص أو الزيادة اليت يتم إجراؤها على   صعوبة حتديد التكاليف املتغرية:ثامنا: 
فالعرض يف حالة  اصيل اليت ارتفع سعرها أو اخنفض،رية، إذا ما أراد أن يزيد أو خيفض من إنتاج احملالتكاليف املتغ

خاصة العرض الذي يرتتب عليه من احملاصيل الزراعية بوجه عام،  حمصول واحد أكثر مرونة بكثري من العرض جلملة
 اخنفاض السعر.

يعود املتقدمة،  إن نسبة العاملني يف الزراعة آخذة يف التناقص خاصة يف البلدان الغربية تناقص نسبة املزارعني:تاسعا: 
يدان الزراعي كاآلالت واحملسنات إىل زيادة اإلنتاجية الزراعية الناتج عن استعمال التقدم العلمي يف املالسبب يف ذلك 

 اإلنتاج الزراعي باملقابل اخنفاض العمال املزارعني. ة ومقاومة اآلفات، مما رفع منالزراعي

املستغلة يف الزراعة كبري حيث أن اجلزء إن مقدار األموال الثابتة  ضخامة رأس املال الثابت يف الزراعة:عاشرا: 
األكرب من رأس املال ال يتغري مع تغري اإلنتاج، وهذا مما يؤدي إىل صعوبة إجراء حتويل اإلنتاج إىل إنتاج آخر حيث أن 

 التكاليف الثابتة جيب أن يتحملها املزارع سواء استغل أرضه أو مل يفعل.

، مواصفات عامة تشرتك فيها كل البلدان زراعي عموما عبارة عنتميز هبا القطاع الكل هذه اخلصائص اليت ي
 لكوهنا ترتبط مباشرة بطبيعة العمل اإلنتاجي الزراعي، وال ترتبط مبستوى التقدم الذي وصلت إليه الدولة. 

 املشرتكة للقطاع الزراعي العريب اخلصائص.2.1.2.1

البدائية، األمر الذي أدى إىل  دام األساليب والطرق التقليديةاستخإن قطاع الزراعة يف البلدان العربية قائما على      
نقص اإلنتاج الزراعي كما وكيفا، باإلضافة إىل قصور وحمدودية جمال البحث العلمي الزراعي وعدم فعالية أجهزة 

القطاع الزراعي العريب  ة اليت تؤثر يف الناتج الزراعي. كما أناإلرشاد الزراعي فيما يتعلق بالتغلب على العوائق البيئي
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 تعانيها اقتصاديات هذه يتسم بسمات وخصائص معينة، تكون يف معظمها متشاهبة ومرتبطة باملشاكل العامة اليت
  1اخلصائص جند: الدول، من أهم

إن الصفة املشرتكة بني خمتلف البلدان العربية االخنفاض احملسوس يف نصيب الفرد من  صغر احليازات الزراعية:أوال: 
هكتار للفرد  2.0وحدة املساحة املستغلة، حيث تتقلص املساحة املستغلة يف الزراعة باستمرار أين جندها تبلغ حوايل 

مقارنة  2015 خالل زروعةهكتار نصيب الفرد من املساحة امل 18.0يف حني اخنفضت إىل  .2010يف  2الواحد
السبب يف ذلك يعود إىل ارتفاع معدالت النمو  3.لفردهكتار ل  47.3بنصيبه من املساحة اجلغرافية واملقدر بنحو 

ثافة هذا من شأنه زيادة الكثافة السكانية يف وحدة املساحة بشكل عام والكلسكاين مقارنة بالدول املتقدمة، ا
 حبيث تصبح الرقعة املزروعة غري قادرة على توفري احلد األدىن من إنتاج الكفاف، كما السكانية الزراعية بشكل خاص.

ألن  ،صغر احليازات جيعل املزارعني ال يستفيدون من استخدام اآلالت بشكل كبريف تصبح مصدرا للبطالة املقنعة،
اء الذايت وجتاوزه لتأمني حاجات مثل هذه الزراعة تقوم من أجل حتقيق االكتفاء الذايت العائلي وليس بغرض االكتف

 السوق والتبادل اخلارجي.

تتعرض نسبة عالية من األراضي املستغلة يف الوطن العريب إىل التدهور نتيجة لعوامل خمتلفة، منها تدهور الرتبة: ثانيا: 
ذلك املياه والرتبة والغطاء أن املنطقة العربية تتصف جبفافها وظروفها املناخية الصعبة وحمدودية مواردها الطبيعية مبا يف 

قدراهتا كما أن الزيادة السكانية املطردة سامهت يف زيادة الضغوط على موارد الرتبة احملدودة واالستغالل اجلائر ل  .النبايت
من مساحة الوطن العريب، فيما  ℅60املناطق اجلافة وشبه اجلافة تشغل جانبا كبريا ومؤثرا يقارب يف الوطن العريب. ف

لة املساحة الكلية من مج ℅20لصحاري ثلثي املساحة الكلية كما تقدر املساحات املهددة بالتصحر بنحو تشغل ا
 ليم حوض النيل، والقرن اإلفريقي.يقع معظمها يف إقليم املغرب العريب، إقللوطن العريب 

إال  ،الرتبة بالوطن العريب بالرغم من أن العوامل املناخية املتمثلة يف مشكلة اجلفاف تلعب دورا هاما يف تدهور   
يئية وعلى اإلنسان. واملقصود من العوامل املناخية أن النشاط البشري يتسبب يف تعميق آثار اجلفاف على املوارد الب

أن معظم أراضي الوطن العريب ترتفع هبا معدالت احلرارة يت تعترب أساس املوارد املائية، حيث بشكل دقيق األمطار ال
، هذا ما أدى إىل 4وقصر فصل هطول األمطار الذي ال يتجاوز يف معظم األحيان ثالثة أشهر ،على مدار السنة

تفكيك الطبقة السطحية للرتبة وجعلها هشة وخباصة يف املناطق اهلامشية. وبتكاثف عوامل التعرية واملتمثلة يف الرياح 
 ؛املناخية األخرى يف املناطق اجلافة من الوطن العريبومياه األمطار النامجة عن العواصف باملناطق اجلافة مع العوامل 

تعترب اخلطوة األوىل يف بدء عملية التصحر، وتقع معظم املناطق شبه القاحلة وشبه الرطبة احملدودة جدا من الوطن 

                                                                 

 .80 -73صص ، 2010، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 1فوزية غريب، الزراعة العربية وحتديات األمن الغذائي حالة اجلزائر، ط 1

 .05، ص2010، اخلرطوم، 2010املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب 2

 .08، صمرجع سابق، 36السنوي لإلحصاءات الزراعية، اجمللد  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب 3

 .26ص مرجع سابق، ،دين السيدعبد الوهاب بدر ال 4
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 ℅67ة فتغطي أما املناطق القاحل .كما يف تونس واجلزائر وسوريا ولبنان  ،العريب يف املناطق الساحلية الشمالية املرتفعة
 1ملم. 100من املساحة اإلمجالية أين ال يتجاوز معدل األمطار اهلاطلة عليها 

زمنية متفاوتة، مما لقد عانت بلدان كثرية من موجات اجلفاف املتكررة باملنطقة العربية على درجات وفرتات    
تدهور عميق للجفاف يف حدوث األثر ال ليتضح جليا ،إىل نقص ملحوظ يف املتوسط السنوي لسقوط األمطار أدى

الرتبة، ولعبت أيضا التغريات املناخية آثار ضارة يف املنطقة العربية لعل أمهها هو ارتفاع درجة حرارة اجلو مبعدل يرتاوح 
مستوى سطح البحر تدرجييا، ولكن نتيجة  بان اجلليد يف القطبني لريتفع، مما أدى إىل ذو 2مئوية º5.4و º5.1بني: 

الضغوط على استخدامات األراضي وموارد املياه وهلذه التغريات آثار بالغة الشدة يف انتشار األمراض لذلك تتفاقم 
ارد اليت من شأهنا أيضا أن تؤثر يف استخدامات املو ، واحلشرات وظهور موجات اجلفاف وضعف التنوع البيولوجي

 الرتبة. تدهور رب كلها مظاهر أوىل حلدوث وتعت الطبيعية يف املنطقة العربية.

العامل األخر الذي يلعب دورا بالغا يف تدهور الرتبة يف الوطن العريب هو تأثري العوامل البشرية، فبالرغم من   
إال أن النشاط البشري غري الرشيد يتسبب يف تعميق آثار   تدهور الرتبة،أن العوامل املناخية تلعب دورا هاما يف

خاصة اجلفاف على املوارد البيئية وعلى اإلنسان، من خالل حماولته استغالل هذه املوارد الطبيعية  ،العوامل املناخية
اليت تتوفر لديه يف الزراعة والرعي لتوفري الغذاء لنفسه وعائلته وحليواناته، وكذلك من أجل توفري املأوى والطاقة على 

 حساب الغابات احملدودة اليت حتاصرها احلرائق.

لقد أصبحت مكافحة األمراض واآلفات اليت تصيب احملاصيل الزراعية من لتلوث باملبيدات واألمسدة: اثالثا: 
ا ال شك فيه أن استعمال املبيدات ملكافحة اآلفات الزراعية قد ساهم كثريا يف ات املشتغلني بالقطاع الزراعي، ممأولوي

 04ينفق على املكافحة باملبيدات ينقد ما قيمته  احلفاظ على إنتاج الغذاء يف العامل، حيث يقدر  أن كل دوالر
فالوطن العريب كغريه من دول العامل يستخدم املبيدات ملكافحة احلشرات واألمراض النباتية مبا  3دوالرات من احملصول،

 مما %56.6متثل ما نسبته  ، حيثكلغ/للهكتار 95.5نة هبا يف العامل واملقدرة بـ ر كلغ/للهكتار مقا 54.1يعادل 
غري أنه بالرغم من النجاح النسيب الذي حققته املبيدات يف جمال التحكم يف  4يستخدمه العامل وهي نسبة البأس هبا،

لتها يف املدى البعيد، فإن الكثري منها يؤثر سلبا على رفاهية اإلنسان وعلى البيئة، وتفقد فعا ،األمراض واحتواء اآلفات
احتياجات اجليل احلايل دون املساس ستدامة اليت تراعي احملافظة على البيئة وتلبية يتناىف ومبدأ التنمية الزراعية امل مما

 حبق األجيال املقبلة.

إن اخنفاض اإلنتاجية بالنسبة للدول العربية يعود بالدرجة األوىل إىل اخنفاض املستوى التكنولوجي يف الزراعة: رابعا: 
يدية، حيث تعتمد الزراعة على العمل اليدوي اإلنساين أو احليواين االعتماد يف اإلنتاج على تكنولوجيات بسيطة وتقل

                                                                 

 .19، ص مرجع سابقواالجتماعية لغريب آسيا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، تقرير اجتماع التنفيذ اإلقليمي التابع للجنة االقتصادية 1

 نفس املرجع. 2

 .74، صبقا، مرجع سفوزية غريب 3

 .06، صمرجع سابق، 2013 املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب 4
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متطورة أكثر من كوهنا تعتمد على اآلالت واملعدات كاجلرار واحلاصدات أو اآلالت املختلفة، أو على تكنولوجيات 
جانب قلة استخدام اليت ال تستطيع أن تؤمن مثل هذه املكننة العالية التكنولوجيا، إىل خاصة يف األرياف الفقرية 

تفاء ما يؤثر سلبا يف كمية اإلنتاج الزراعي، حيث تقتصر الزراعة على حتقيق االكدة واملبيدات والبذور احملسنة، األمس
 %9ألف جرار أي حبوايل  155بلغ عدد اجلرارات الزراعية يف الوطن العريب حوايل  1974 الذايت للمزارعني. مثال: يف
أما خالل القرن الواحد والعشرين فنجد بأن استخدام  1مليون جرار. 17مل واملقدرة حبوايل من عدد اجلرارات يف العا

هكتار مقارنة بنظريه 1000جرار/11.0املكننة من قبل البلدان العربية قد حتسن بشكل كبري حيث جنده يقارب 
  2012.2 يف %55هكتار مبا نسبته 1000جرار/0.20العاملي 

يرجع السبب يف املقنعة أو املومسية،  من مشكلة البطالة سواء يعاين القطاع الزراعي العريبالبطالة الزراعية: خامسا: 
 ذلك إىل الزيادة يف النمو السكاين املرتفع الذي مييز هذه الدول من جهة، واخنفاض حاجة الزراعة إىل اليد العاملة من

لقطاع الزراعي، حيث أصبح االستغناء عن اليد العاملة واستبداهلا يف ا جهة أخرى بسبب االستخدام النسيب للمكننة
باآلالت الزراعية أمرا واقعا وحتميا أمام التطورات التكنولوجية اليت يعرفها العامل. إىل جانب كون البلدان العربية يتميز 

العمالة الزراعية، وما يزيد من تفاقم  قطاعها الزراعي بانتشار احليازات الزراعية الصغرية العائلية اليت ال تتطلب استخدام
مشكلة البطالة هو انعدام فرص بديلة للعمل، كوجود صناعات كافية المتصاص اليد العاملة الفائضة ليضاف نوع 
آخر من البطالة وهو البطالة اهليكلية يف أرياف الدول العربية ناجتة عن وفرة اليد العاملة وندرة عوامل اإلنتاج األخرى  

وهذه النسبة يف تراجع  %22.3ورأس املال. إذ تشكل العمالة يف القطاع الزراعي يف الدول العربية ما نسبته كاألرض 
 مستمر بسبب اهلجرة املستمرة من الريف إىل احلضر الناجتة عن اختالل التوازن التنموي بني املناطق الريفية واحلضرية. 

مليون هكتار مبا نسبته  71.4إن املساحة الزراعية يف البلدان العربية واملقدرة حبوايل هدر املوارد الزراعية: سادسا: 
من إمجايل املساحة املزروعة يف العامل تتعرض إىل التناقص باستمرار  %1.5و ،من إمجايل مساحة الوطن العريب 4.4%

 3.%1.1مقارنة به يف العامل والذي يقدر ب %2.1والذي تبلغ نسبته حوايل  ،مع الزيادة السريعة يف النمو السكاين
مما يعمل على وجود صور متعددة من االستنزاف والتناقص والتدهور يف األراضي، كل هذا سوف يؤدي إىل تعميق 
الفجوة بني إمكانيات توفري الغذاء والتزايد السكاين السريع. فالكثري من املمارسات غري العقالنية الستخدام األراضي 

  4نقاص إنتاجيتها إىل درجة أصبحت معها مساحات كبرية غري قادرة على إنتاج احملاصيل الزراعية الضرورية.أدت إىل إ

وتتعدد أشكال هدر املوارد الطبيعية بني اإلمهال نتيجة ألسلوب التبوير أو عدم استصالحها وحتويلها إىل   
وأن نسبة النمو السكاين يف البلدان العربية مرتفعة،   نتيجة الطلب املتزايد على السكن خاصة ،جمال اإلسكان والتعمري

أن النمو السكاين املرتفع يعمل على التأثري يف إمكانية احلصول على الغذاء من خالل التأثري يف الطلب على كما 

                                                                 

 .85، ص1979حممد على الفرا، مشكلة إنتاج الغذاء يف الوطن العريب، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة، الكويت،  1

 .06، صبقا، مرجع س2013 العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريباملنظمة  2

 . 04، صبقا، مرجع س2016املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب 3

 .81 -79صص ، 2002عبد هللا الصعيدي، النمو االقتصادي والتوازن البيئي، دار النهضة العربية، القاهرة،  4
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ية فإن اليت تعمل على تدهور األراضي الزراعته السلبية املتكررة السلع الغذائية. فإضافة إىل العامل البشري وتأثريا
معظم الدول العربية تقع يف احلزام ف ل عملية التصحر،العامل الطبيعي أيضا يعمل هو اآلخر على التدهور من خال

اجلاف مما جيعلها أكثر عرضة للتصحر، ندرة املياه من جهة وهدرها من جهة ثانية بإتباع طرق الري غري االقتصادية 
 أو التلوث.

إن ظاهرة األمية ظاهرة عاملية حيث ال ختتلف األقطار كثريا يف هذا توى التعليم: انتشار األمية واخنفاض مسسابعا: 
االعتبار، ونظرا لضعف تعليم الوالدين وقلة إدراكهم ألمهية التعليم أو عدم امتالكهم املوارد اليت تسمح بتوفريه لذريتهم 

أجل مستقبل أفضل، فإن األوالد يكونون  من  -العمل املنزيل أو يف الزراعة-أو عدم قدرهتم على التضحية باحلاضر
فالعمل ضمن  1كذلك غري متعلمني، ما يعزز ظاهرة األمية واجلهل من جيل إىل جيل آخر ضمن العائلة الواحدة.

نطاق العائلة هو من خصائص املناطق الريفية وخباصة تلك اليت تعتمد على النشاط الزراعي، ولذلك فإن املناطق 
تتفاقم هذه الظاهرة يف املناطق الريفية  ر ظاهرة شيوع اجلهل واألمية مقارنة مع املناطق احلضرية.الريفية تتميز باستمرا

لكن هذه الظاهرة يف تراجع مع مرور  كما أن املتعلمني إن وجدوا فإن نسبتهم قليلة،  ،العربية بني الفالحني واملزارعني
إن غياب التأهيل املهين والعلمي جيعل الفالح مقتنعا بأنه فإضافة إىل تدين مستوى التعليم وانتشار األمية ف السنني.

فيتمسك مبمارساته الزراعية ويورثها ملن يأيت بعده رافضا أي جتديد يف النشاط الزراعي، كما  ،األكثر دراية مبهنة الزراعة
رفة العلمية التطبيقية يف جند سيادة الطابع النظري يف ميدان البحوث الزراعية، فاجلدير بالذكر أن التقدم التقين واملع

اليت تتطلب التعرف املباشر على مواصفات وتركيبة الكائن احلي مبجموعة من الشروط غري املعروفة،  الزراعة مرهون
النبايت أو احليواين الذي خيتلف من منطقة إىل أخرى، وبالتايل ال جيوز نقلها من بلد إىل آخر دون مراعاة هلذه 

 االختالفات.

الزراعة العربية عموما بأهنا بعلية تعتمد على مياه األمطار حبيث ال تتجاوز املساحة املروية  تتميزللري:  خصصةثامنا: 
لكن عملية تساقط األمطار يف تبقية تعتمد يف على مياه األمطار. والنسبة امل ،من إمجايل املساحة املزروعة 21.5%

من املتعارف عليه أن نقص املتوسط السنوي لألمطار ة مطلقة، فذبة ال يعول عليها بصور املنطقة العربية مومسية ومتذب
إمنا ، سم يؤدي إىل عدم قيام الزراعة املطرية أصال، وال يكفي الوقوف عند املتوسط السنوي من األمطار 25عن 

على  ينبغي معرفة التوزيع الفصلي له، فقد يكون املتوسط السنوي غري كبري لكنه يرتكز يف موسم واحد، مما يساعد
قيام الزراعة املناسبة، أما منط األمطار املومسية فإن جله يضيع دون االستفادة منه، إضافة إىل تفاوت األمطار املتهاطلة 

ئمة على الري ذات أمهية بليغة منه تصبح الزراعة القاو  2بني عام وآخر مما جيعل الزراعة املطرية متذبذبة وغري مستقرة،
تعتمد على مياه األهنار وتتطلب مثل هذه الزراعة التدخل املستمر لتنظيم وتقنني استخدام املياه، لذلك ترتبط  إذ

 شق القنوات وتنظيم عمليات الصرف.بالعديد من املشاريع كإقامة السدود و 

                                                                 

 .84، ص2001، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1عبد الرزاق الفارس، الفقر وتوزيع الدخل يف الوطن العريب، ط1

 .78، صبقا، مرجع سفوزية غريب 2
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ختلف بعضها يؤدي إن توافر املياه وغريها من العوامل الطبيعية أمر ضروري لإلنتاج الزراعي، وأن ختلفها أو   
إذ تفتقر مثل هذه الدول إىل األموال  ،الدول العربية اج ونوعيته، وهذا ما جنده يف معظمإىل نقص يف معدل اإلنت

الالزمة لبناء السدود لتوفري مياه الري خالل املواسم األخرى، ونتيجة لذلك فإن نصيبا كبريا من املوارد املائية املتاحة 
 1حمليطات دون االنتفاع منه.يذهب ليصب يف البحار وا

 يف دوالر311 و بنح يقدر العريب الوطن يف الزراعي الناتج من الفرد نصيب متوسطإن تدين الدخل الزراعي: تاسعا: 
 هذا أن إال العاملي املتوسط من أقل أنه من الرغم على ،العاملي املستوى على دوالر  372 بنحو مقارنة  2010
حوايل  2015 يب الفرد من الناتج الزراعي يفيف حني يبلغ متوسط نص .2عربية دول عشر يف عليه يزيد املتوسط

  .دوالر 389.99

 أمهية الزراعة العربية.3.1.2.1
العربية خاصة، على اعتبار أن زيادة اإلنتاج ملواكبة متطلبات ة دورا مهما يف اقتصاديات البلدان تؤدي الزراع     

ملواجهة الزيادة السكانية ، احملاصيل الزراعية أمر ضروري لتحقيق التنمية االقتصاديةاجملتمع وانتظام احلصول على 
توفر للفرد العريب غذائه وكسائه وكذا توفري فرص العمل حبيث جل الدول العربية هي  الدول العربية. فالزراعة املطردة يف

لفائض من ارتفاع معدل اإلنتاجية الزراعية أن دول زراعية، وهلذا يبدو أن زيادة اإلنتاج الزراعي ضروري حيث ميكن ا
 طعامإ ألجل ن الزراعةاملزارعو  يزاوليليب االحتياجات املتزايدة لسكان القطاعات غري الزراعية من السلع الزراعية. إذ 

 ما شيء عن التخلي الزراعة يف االستثمار يعين للمزارعني، فبالنسبة، ثرواهتم ولبناء دخوهلم ولتنويع ولزيادة أسرهم،

 ودخوهلم إنتاجيتهم بزيادة هلم سيسمح الذي املال رأس أو األصول مراكمة ألجل الوقت أو اجلهد أو كالنقود اآلن

 لبلوغ احليوانات وتربية األشجار زراعة أو جديدة مهارة تعلم أو للري، حوض بناء أو حمراث، فشراء. املستقبل يف

 مزايا ثالث على عتمدالزراعة ت ن. إدخله أو عار ز امل إنتاجية زيادة إىل ترمي االستثمار من أشكال مجيعها اإلنتاج مرحلة

 الفقر، من واحلد االقتصادي النمو ي:وه الزراعية، اإلنتاجية زيادة من تأيت أن ميكن واليت اجملتمع، أجل من مرتابطة
 3.البيئية واالستدامة والتغذوي، الغذائي األمن
 لألنشطة شحيحة عامة موارد ختصيص املاحنة وللجهات للحكومات بالنسبة يعين الزراعة يف االستثمار إن   

 االستثمار أنواع أهم بني من السوقية التحتية والبنية الزراعية البحوث وتعد، القطاع هذا يف اإلنتاجية من تزيد اليت

 احلوكمة غياب يف فإهنم الزراعة، يف مستثمرين أكرب هم املزارعني أن من الرغم على أنه التاريخ ويبني، الزراعة يف العام

 يكون ما عادة الزراعي اإلنتاج أن إذ .الكايف باالستثمار يقومون ال األساسية العامة والسلع املناسبة واحلوافز اجليدة

 ويكون .واألمراض واآلفات اجلفاف مثل الطبيعية بالظواهر للتأثر امعرض يكون أنه كما بطبيعته، دوريا أو مومسيا

 جتعل العوامل ههذ لك.  للتلف وقابلة احلجم كبرية الزراعية املنتجات معظم وتكون جغرافيا، متناثرين غالبا املنتجون

                                                                 

 .86، ص1997مطانيوس حبيب ورانية ثابت الدرويب، اقتصاديات الزراعة، جامعة دمشق، سوريا،  1

 .11ص ،بقا، مرجع س2013 الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريباملنظمة العربية للتنمية  2

 .04، ص2012، روما، املتحدة، حالة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعة لألمم  3 
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 وجود على يعتمد كما  جيدة، ريفية حتتية بنية وجود على كبرية بدرجة ويعتمد باملخاطر، حمفوفا الزراعة يف االستثمار

  .سعرية ومؤشرات شفافة سوقية ومؤسسات النواتج لتجهيز وصناعات املدخالت من متينة إمدادات
 على املزارعني حتفز اليت احلوافزمن  يزيد مث ومن املخاطر من يقلل أن السليم العام لالستثمار ميكن  

 أهم أحد هو الزراعي االستثمار أن تبني العامل حول كثرية أوضاع بشأن القرائن من كبري عدد ومثة. االستثمار

 1.العامل سكان أفقر أغلبية يقطنها اليت الريفية، املناطق يف الفقر من واحلد االقتصادي للنمو الفعالة االسرتاتيجيات
 الفقر تقليل مضاعفة على بقدرته فعاليته أثبت قد الزراعة، يف اإلمجايل احمللي الناتج منو أن إىل الدالئل أشارت وقد

 الريفية واخلدمات السلع على الطلب يولد الزراعية اإلنتاجية يف النمو إن، أخرى قطاعات داخل منو حدوث مع

 من يكونون ما غالبا والذين - واخلدمات السلع هذه يقدمون الذين للسكان والدخل العمل فرص وخيلق األخرى

 يف اتساعا األكثر االقتصاد وحىت القرية من ابتداء دائرهتا تتسع املزايا هذه .األرض ميتلكون ال الذين الريف فقراء
  .اليوم الريفية املناطق من الكثري يف صاحلة تزال وال ،عقود منذ مرة ألول توثيقها مت عملية
 الغذائي لألمن املتعددة األبعاد خالل من اجلوع على للقضاء حيويا كذلك الزراعي االستثمار يعد  

 توافر من يزيد أن العام والقطاع املزارعني جانب من الداعمة والقطاعات الزراعة يف لالستثمار فيمكن، والتغذوي

 للمستهلكني بالنسبة املتناول يف األغذية جيعل مما منخفضة، االستهالكية األسعار على وحيافظ ،األسواق يف األغذية

 أكثر مبجموعة الغذائية وجباهتم حتسني من املستهلكني كنمت نسبيا الرخيصة األساسية األغذية إن ،واحلضريني الريفيني

 الوجبات يفة املوجود املغذيات من االستفادة يزيد مما واللنب، والبيضة والفاكه اخلضر مثل األغذية، من تنوعا

 يف االستقرار يشجع مما للصدمات، الغذائية اإلمدادات تعرض من حتد أن الزراعية لالستثمارات أيضا وميكن ة.الغذائي
 ك. االستهال

من الواضح أن للزراعة أمهية يف القضاء على اجلوع وأن زيادة اإلنتاجية يف الزراعة أمر ضروري لتحقيق   
باليني نسمة حبلول  09، فالزراعة يف العامل ينبغي أن تطعم عددا متوقعا من السكان يزيد عن االستدامة البيئية

وسوف حتدث معظم الزيادة السكانية يف البلدان اليت  2بليون نسمة، 02أي مبا يزيد عن التعداد احلايل حبوايل  2050
ينتشر فيها اجلوع وتدهور املوارد الطبيعية انتشارا واسعا ولعل البلدان العربية خري مثال، وهبذا جيب على نظم إنتاج 

ورة تستدعي وإن كانت الضر  ،احملاصيل والثروة احليوانية أن تصبح أكثر كثافة إنتاجية من أجل مواجهة الطلب املتزايد
استخدام موارد طبيعية أقل وحتسني نوعية هذه املوارد، وعندها تكون النظم اإليكولوجية الزراعية أكثر إنتاجية فإن 
النظم اإليكولوجية الطبيعية ميكن محايتها. وعندما حيصل املزارعون على دخل مغر مقابل خدمات النظام اإليكولوجي 

الزراعة أكثر إنتاجية وأكثر استدامة. إذا ميكن للزراعة العربية لو مت إعطاؤها  اليت يقدموهنا فيمكن عندها أن تصبح
من خالل ثالث جوانب اع أن تساهم يف التنمية الزراعية، االهتمام الالزم من متويل واستثمارات خمتلفة للنهوض بالقط

 دامة بيئية.يق أمن غذائي مع حتقيق استقأساسية وهي حتقيق منو اقتصادي واحلد من الفقر، حت

                                                                 

 .05، ص، مرجع سابق2012منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة األغذية والزراعة 1 
 .06، صنفس املرجع 2
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 السياسات الزراعية يف الوطن العريب. 2.2.1

نظرا  مرحلة إىل أخرى وحىت داخل البلد الواحد إىل أخرى، ومن السياسات الزراعية من بلد عريب ختتلف
لنسبية للقطاع مهية ااأللالختالفات املختلفة فيما بينها فيما يتعلق باملوارد الزراعية من أراضي ومياه وكذلك حسب 

 العربية. على السياسات املشرتكة بني البلدان زيكالزراعي داخل كل بلد، لذلك سوف يتم الرت 

 تعريف السياسة الزراعية .1.2.2.1

إن السياسة الزراعية تعترب جزء من السياسة االقتصادية واليت هي عبارة عن خطة حمددة تستهدف حتقيق هدف        
االقتصادية تستهدف جمموعة من األهداف يف فرتة زمنية معينة، حتقيق االستقرار معني يف فرتة زمنية، كما أن السياسة 

االقتصادي وحتقيق التنمية االقتصادية اليت تعين زيادة الناتج القومي الفردي مبا حيقق أعلى مستوى ملعيشة السكان، 
وعليه 1ناعية واخلدماتية وغريها.فإضافة إىل السياسة الزراعية تتضمن السياسة االقتصادية جمموعة من السياسات الص

لسياسة االقتصادية العامة، يتم رمسها وإعدادها وتطبيقها يف الزراعية على أهنا فرع رئيسي من اميكن تعريف السياسة 
القطاع الزراعي، ويتم التنسيق والتكامل بينها وبني غريها من السياسات االقتصادية األخرى، وهتدف السياسة الزراعية 

حتقيق اإلشباع ملستهلكي السلع الزراعية بالنسبة للهدف األول، أما اهلدف الثاين  2حتقيق هدفني أساسني مها:إىل 
فيتضمن حتقيق الربح للمنتجني الزراعيني، أي حتقيق الكفاءة اإلنتاجية القصوى للموارد الزراعية واحلصول على أعلى 

 ناتج بأقل جهد ممكن. 

 اعيةأنواع السياسات الزر .2.2.2.1

رغم االختالفات اجلزئية بني السياسات الزراعية فيما بني الدول إال أنه ميكن تصنيفها إىل ثالث جمموعات       
 3أساسية هي:

تنطلق ، وجتمع بني مبدأ احلرية االقتصادية والتدخل احلكومي وتسود الدول الرأمساليةسياسة التوجيه الزراعي: أوال: 
لتدخل ضروريا خلدمة هذا فعالية النشاط الزراعي، وال تتدخل احلكومات إال إذا كان امن هدف رئيسي هو حتسني 

قد أعطت هذه السياسة مثارها اقتصاديا بزيادة الفائض االقتصادي يف الزراعة، اليت ميكن استغالهلا يف اهلدف، ف
 القطاع الصناعي من أجل النهوض به.

 بادئها يف النقاط التالية:وتتحدد أهم مسياسة اإلصالح الزراعي: ثانيا: 

 حتديد امللكية بسقف أعلى ومصادرة ما هو زائد، سواء بتعويض أو بدون تعويض؛ 

                                                                 

، 2001يفة، القواعد االقتصادية الزراعية بني النظرية والتطبيق يف مصر وبعض املقتصدات الزراعية العربية، منشأة املعارف، مصر، علي يوسف خل 1
 .304ص

 .109، صبقا، مرجع سفوزية غريب 2

 .81 -77صص ، 1998، 2العدد مطانيوس  حبيب، املسألة الزراعية يف سوريا: واقعها وآفاق تطورها، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية، 3
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 توزيع األراضي املصادرة على الفالحني الذين ال ميلكون أية أراضي؛ 

 .فرض التزامات حمددة على املستفيدين من اإلصالح الزراعي 

عالقات اإلنتاج القدمية، تشجيع أساليب االستغالل الزراعي اهلدف من سياسة اإلصالح الزراعي هو جتاوز 
الزراعي يف جمال  الرأمسايل هبدف زيادة فعالية النشاط الزراعي، العمل على املوازنة بني النشاط الزراعي والقطاع

ينية وبعض سادت هذه السياسة الزراعية يف معظم البلدان النامية من آسيا وإفريقيا وأمريكا الالت االستثمار، حيث
 الدول األوروبية.

إن الثورة تعين التغيري الشامل والكامل، مبعىن رفض جذري لكل األشكال والصور السياسة الثورية الزراعية: ثالثا: 
قد طبقت سياسة الثورة الزراعية تلك الدول اليت كانت تتبىن التوجه االشرتاكي، حبيث كانت تقوم على ف 1السائدة.

إعادة ملكية األرض إىل الشعب، ووضعها حتت تصرف الفالحني للعمل فيها ملصلحتهم ومصلحة كامل الشعب. إال 
االقتصادية وعوامل أخرى، ومهما تكن أهنا عرفت الفشل يف معظمها نظرا لتغليب اجلانب السياسي على الضرورات 

 السياسة الزراعية فإن اهلدف يف النهاية هو رفع الكفاءة اإلنتاجية للقطاع الفالحي. 

 الزراعية يف الوطن العريب السياساتمضمون  .3.2.2.1

تالف متضمناهتا ختتلف فاعلية السياسات الزراعية لتحقيق قدر مناسب من األمن الغذائي يف البلدان العربية باخ      
وأهدافها االقتصادية، فإذا سعت هذه البلدان إىل تنامي االكتفاء الذايت من السلع الرئيسية اليت يتطلبها أفراد اجملتمع 

فإن ذلك يعين يف مضمونه توجيه املوارد االقتصادية الزراعية بعيدا عن فرصة تكاليفها  ،ملواجهة احتياجاهتم الغذائية
هناك سياسات  اجملتمع املتزايدة منه، يف حنيالبديلة بغرض تزايد إنتاج السلع الغذائية، مثل احلبوب ملواجهة متطلبات 

دية الزراعية وفقا لتكاليف الفرصة البديلة دون أخرى تعمل يف ظل أجواء ليربالية تستهدف إعادة توزيع املوارد االقتصا
 2النظر إىل االكتفاء الذايت النسيب من السلع الغذائية.

، ففي الوقت الذي اختالف الفلسفة االقتصادية للبلدحتكم كال االجتاهني متغريات ختتلف يف مرجعيتها ب  
 ، فإن نظريهتاذاء يف ظل تقييد أسواقه احملليةتعمل فيه الفلسفة االقتصادية الشمولية على تأمني قدر أكرب من الغ

وغالبا ما تصنف السياسات الزراعية يف البلدان العربية وفقا  .ا السوق العامليةالليربالية تأخذ يف عني االعتبار مزاي
تلف لالجتاهني املذكورين بقدر أو بآخر، ويصعب حتديد أي من السياستني أكثر اجيابية اجتاه األمن الغذائي، إذ خي

منط التأثري واجتاهه وفقا للمرحلة الزمنية اليت متر هبا التنمية الزراعية، فقد تكون فاعلية الفلسفة االقتصادية الشمولية 
أكرب على حتقيق األمن الغذائي يف مرحلة مبكرة من النمو والتنمية الزراعية، إال أن ذلك التأثري يأخذ يف التواضع يف 

ذ حتتاج املراحل املتقدمة إىل اقتصاديات الكفاءة اإلنتاجية والتنافسية أكثر من حاجتها إ ،مراحل متقدمة من التنمية

                                                                 

 .24، ص1993مربوك مقدم، االجتاهات الزراعية وعوائق التنمية الزراعية يف البلدان النامية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1

 .91، 90ص ص ،2009، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1سامل توفيق النجفي، األمن الغذائي العريب )مقاربة إىل صناعة اجلوع(، ط 2
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لذا قد جند يف الوقت نفسه أمناط خمتلفة  ا يف املراحل املبكرة من التنمية.إىل االجتاهات احلاكمة يف استخدام املوارد كم
 ميتها االقتصادية. يف تنمن السياسات االقتصادية الزراعية يف بلدان ذات مراحل متباينة 

تتضمن جمموعة من السياسات الفرعية أمهها:  راعية مهما اختلفت فيما بينها إال أهناإن السياسات الز 
كل هذه زراعية تتعلق بالتسويق الزراعي،  السياسات املتعلقة باألسعار وأخرى تتعلق بالتمويل واالستثمار وسياسات 

 .مكونة سياسة زراعية متكاملة لبعضالسياسات تتكامل وتتفاعل مع بعضها ا

ويقصد هبا جمموعة من اإلجراءات والقرارات والقوانني اليت تؤدي إىل تكوين هيكل  السياسة السعرية الزراعية:أوال: 
األسعار يف شىت اجملاالت اإلنتاجية واالستهالكية، وهي بذلك تؤثر يف كل من اإلنتاج واالستهالك والتوزيع ومن مت يف 

ن التعرف على متوسط نصيب الفرد مستوى املعيشة، وتلك هي احملاور األساسية لألمن الغذائي حيث من خالهلا ميك
تستخدم ضمن جمموعة من  ايت، واملستوى الغذائي للفرد، حيثمن السلع الغذائية املهمة، ومستوى االكتفاء الذ

 اإلجراءات الالزمة لإلصالح االقتصادي وتصحيح االختالالت اهليكلية يف قطاع الزراعة.

لربع الثالث من القرن املاضي بالسياسات السعرية قد اهتمت العديد من سياسات األمن الغذائي يف ال  
الزراعية بوصفها حمفزة لزيادة إنتاج الغذاء من جانب، وتعزيز القدرة الشرائية ألفراد اجملتمع من جانب آخر، فضال عن  

العربية على قد اعتمدت الدول لغذائية وغري الغذائية. فكوهنا إحدى األدوات املهمة يف توزيع املوارد بني إنتاج السلع ا
إىل أكرب قدر من التحكم يف حتديد أسعار الغذاء، وهو ما جنم عنه  األوىلتشري  1جمموعتني من السياسات السعرية،

إعادة توزيع املوارد الزراعية وفقا ألهداف حمددة ترتب عليها تشوهات يف سوق السلع واملوارد ونتج منها أن أصبحت 
 االتوازنية، وال سيما يف كل من اجلزائر والعراق ومصر وسورية، إال أهنا ساعدهت أسعار السلع الغذائية دون مستوياهتا

، رافقتها أعباء بالنسبة إىل السياسة املالية مبا يوازي قيمة دعم فراد اجملتمععلى حتقيق قدر أكرب من األمن الغذائي أل
اقرتاب أسعار السلع الغذائية  الثانيةأسعار الغذاء سواء املدخالت أو املخرجات، وقد ترتب على السياسة السعرية 

اقي البلدان يف تونس واملغرب، ومل ختتلف ب التعديالت يف أسعار املستهلك مثلما حدث من آليات السوق مع بعض
العربية عن املتضمنات السعرية املذكورة، فقد سعت يف معظمها إىل حل مشكلة البدائل احملصولية املتنافسة على املوارد 

 األرضية احملدودة، وحتقيق قدر من االكتفاء الذايت مقرونا باستقرار األسعار والدخول املزرعية.

ويتمثل التسويق الزراعي يف كافة األنشطة املتعلقة بتحويل وختزين ونفل  الزراعية:السياسة التسويقية والتمويلية ثانيا: 
املنتجات الزراعية إىل املستهلك احمللي واألجنيب، يف حني متويل القطاع الزراعي يتعلق مبقدار االستثمارات املوجهة 

لسياسات التنظيمية الداعمة مثل البىن ترتبط كفاءة توزيع الغذاء بالزراعي سواء كانت عامة أو خاصة. حيث للقطاع ا
كز التوزيع والتصريف من الغذاء، التسويقية والتمويلية والتأمينية، وال سيما أن هناك ارتباط بني مراكز اإلنتاج ومرا 

بالنظر إىل أن السياسات التنظيمية تعمل على حتقيق التوازن املرغوب فيه بني عرض الغذاء والطلب عليه فإن عدم  

                                                                 

 .92، صسامل توفيق النجفي، مرجع سابق 1
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لسياسات التوزيعية قد يؤدي إىل حتقيق فائض يف الطلب وهذا األخري يقود إىل ارتفاع األسعار. وقد تؤدي كفاءة ا
عدم كفاءة السياسات إىل حتقيق فائض يف العرض من الغذاء ومن مت التخفيض من األسعار، هذه التقلبات يف أسعار 

دة تقلبات يف دخول املنتجني والثاين يوثر يف األول يعمل على سيا 1الغذاء تنعكس باجتاهني غري مرغوب فيهما:
 التقلبات يف القدرة الشرائية للمستهلكني خاصة ذوي الدخول املنخفضة والفقراء. 

ا يقود إىل مم ئل النقل والتخزين والتمويل، صورا يف األداء الوظيفي لوسايعاين العديد من البلدان العربية ق  
اقتصاديات األمن الغذائي العريب، فضال عما تسببه يف ارتفاع نسبة الفاقد من حدوث الكثري من املشكالت يف 

احملاصيل الغذائية وما تعانيه األجهزة الداعمة من حاالت الفساد اليت تعمل على خفض كفاءهتا. وتتمثل أهداف 
  2السياسة التسويقية فيما يلي:

 ذايت وتنويع اإلنتاج؛ضمان االستقالل الوطين ويتحقق ذلك برفع نسب االكتفاء ال -

تشجيع استخدام التكنولوجيا وتنمية املوارد ب لناتج االجتماعي احلقيقي،حتسني مستوى املعيشة من خالل زيادة ا -
 البشرية وحتسني كفاءة رأس املال وزيادة املتاح منه؛

ل التسويق الزراعي، السعي إىل حتقيق العدالة االجتماعية من خالل العمل على استقرار األسعار الزراعية وتفعي -
 وخلق فرص عمل جديدة يف أنشطة تتميز بكثافة استخدام عنصر العمل.

 واقع اإلنتاج الزراعي العريب.3.2.1
احلكومات العربية  أن إال العريب، الوطن يف الرئيسية الغذائية السلع إنتاج تواجه اليت التحديات من الرغم على    

 فاتورة ارتفاع أمام الوقوف يف ويساهم الغذاء بإتاحة خيتص فيما مهمة مكانة العريب الزراعي اإلنتاجتتطلع ألن حيتل 

 . الغذاء واردات
 واقع اإلنتاج النبايت.1.3.2.1

احملاصيل ضمن جمموعة احلبوب، من حيث  متثل حماصيل القمح والشعري واألرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة أهم   
 %60مليون هكتار ومتثل  30.6حوايل  2016 حيث قدرت املساحة املزروعة يف .اجاملساحة املزروعة وحجم اإلنت

مليون هكتار.  33.6أين بلغت  %8.8بنحو  2015  الوطن العريب، وهي تقل عن من إمجايل املساحة املزروعة يف
من إمجايل إنتاج  %30مليون طن مبا يعادل  50.7حوايل  2016فيما قدر اإلنتاج العريب من احلبوب لنفس العام 

، ويرجع هذا االخنفاض يف اإلنتاج إىل تراجع املساحة 2015 عن %13السلع الغذائية النباتية مسجال تراجعا بنسبة 
 املزروعة رافق ذلك اخنفاض إنتاجية وحدة املساحة.

 
  

                                                                 

 .94ص مرجع سابق،سامل توفيق النجفي،  1

، 10لدول النامية وأثرها على التجارة الدولية، اجمللة املصرية للتنمية والتخطيط، السنةحممود حسن حسين، السياسة الزراعية لكل من الدول املتقدمة وا 2
 . 8، ص2002، معهد التخطيط القومي، مصر، 1العدد
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 (مليون طن) 2016-2010خالل الفرتة  إنتاج جمموعة احلبوب يف الوطن العريب: (1-1)جدول رقم

 2016اإلنتاج 2015اإلنتاج  2014-2010متوسط اإلنتاج للفرتة  حماصيل احلبوب
 23.2 27.63 26.87 القمح
 4.03 9.04 6.3 الشعري

 7.73 7.16 7.57 الذرة الشامية
 6.21 6.19 6.08 األرز

 8.12 4.17 5.9 الذرة الرفيعة
 50.73 58.28 55.04 إمجايل احلبوب

 .08ص، 2016، ، اخلرطوم2016 األمن الغذائي العريب أوضاعاملنظمة العربية للتنمية الزراعية،  املصدر:

 وتذبذب شح من تعاين بعلية زراعات عن عبارة العريب الوطن يف باحلبوب املزروعة املساحات من األكرب اجلزء إن     
ضعف  احلاالت، هذه مثل يف املطبقة التقنية احلزم ضعف أو غياب إىل باإلضافة ،األخرية السنوات يف املطري اهلطول

 اجتمعت إن عوامل ،ةالعربي البلدان نزاعات احلاصلة يف معظمنظم اإلرشاد ونقل التكنولوجيا إضافة إىل احلروب وال

من املساحة املخصصة حملاصيل احلبوب يف الوطن  %38على حنو ، وحيوز السودان متدنية إنتاجية نتيجتها تكون
، %8وأخريا سوريا بنحو  %8.4بنحو مث اجلزائر  %9.5والعراق   %10مث مصر  %15العريب يليه املغرب بنحو 

 من إمجايل املساحة املخصصة لزراعة احلبوب يف الوطن العريب.  %89وتساهم هذه الدول جمتمعة بنحو 
حيث بلغت حنو  ،ية بصفة عامة على املستوى العام يف الوطن العريبوتعترب إنتاجية احلبوب متدن

، وهي تقل بكثري عن إنتاجية جمموعة احلبوب على املستوى العاملي واليت تقدر بنحو 2016 طن/للهكتار عام1.7
من حيث املساحة املزروعة أين شكلت مساحته   حمصول القمح يف املرتبة األوىليتيأطن/ للهكتار الواحد.  3.8

اجعت إنتاجية ، وقد تر 2016 العريب من احلبوب يفمن إمجايل اإلنتاج  %45.7فيما إنتاجه شكل  %33حوايل 
لقد بلغت نسبة االكتفاء الذايت من حمصول  .نظرا إىل تراجع املساحة املزروعة هبا احملصول 2015 القمح مقارنة ب

  .%1.3مبا يعادل  2015 وهي أقل من نظريهتا يف %42حنو  2016 الوطن العريب يفالقمح على مستوى 
 بني جمموعة حماصيل احلبوب عام تأيت الذرة الشامية يف املرتبة الثانية من حيث األمهية بالنسبة لإلنتاج من

الشامية يف عدد من وتزرع الذرة ، 2015 عن إنتاج  %8مليون طن بزيادة قدرها  7.7حيث بلغ إنتاجها حنو  2016
من إمجايل إنتاج احملصول يف الوطن العريب، حيث تعد  %85منها مصر والذي يشكل إنتاجها حنو الدول العربية 

 بأشكال متعددة فإنه يدخل يف علف حمصوال ثنائي االستعمال ففي الوقت الذي يستهلك من قبل اإلنسان
حنو  2016 غت نسبة االكتفاء الذايت منه يفالدواجن، حيث بل بصفته مكون أساسي من مكونات علفاحليوانات 

30%.  
خاصة يف استخداماته العلفية، ويزرع على نطاق د حماصيل احلبوب العربية اهلامة أح ميثل لشعريبالنسبة ل

من  %94.6حيث تشكل املساحة املزروعة منه يف هذه الدول حنو  ،واسع يف املغرب واجلزائر وسوريا والعراق وتونس
 هبذه الدول. %92إمجايل مساحة الشعري املزروعة يف الوطن العريب ويشكل إنتاجه حنو 
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قا زيادة عما كان عليه مليون طن حمق 6.2حنو  2016 أما حمصول األرز بلغ إنتاجه يف الوطن العريب عام 
 .من الطلب احمللي العريب %57ويقابل هذا اإلنتاج حنو  %0.2دود حب 2015 خالل

 2015-2008خالل الفرتة  تطور مساحة وإنتاج وإنتاجية القمح يف بعض الدول العربية: (2-1)رقمجدول 

 /للهكتار(اإلنتاجية )كلغ                           طن(   اإلنتاج )ألف                              هكتار(      ألف املساحة)

 2015 2014 2013 2012-2008 البيان الدولة
 650.70 721.00 665.00 755.83 املساحة  تونس

 912.36 1513.00 975.30 1304.65 اإلنتاج
 1402 2098 1467 1726 اإلنتاجية

 1814.72 1661.31 1727.24 1653.93 املساحة  اجلزائر
 2656.73 2436.20 3299.05 2634.33 اإلنتاج

 1464 1475 1910 1593 اإلنتاجية
 1287.89 1287.89 1360.00 1529.26 املساحة  سوريا

 2024.33 2024.33 3067.60 3278.32 اإلنتاج
 1572 1572 2256 2144 اإلنتاجية

 1258.31 2132.00 1844.00 1489.50 املساحة  العراق
 2645.00 5055.00 4178.00 2314.36 اإلنتاج

 2102 2371 2260 1554 اإلنتاجية
 1457.53 1425.06 1419.46 1283.36 املساحة  مصر

 9788.38 9279.8 9461.24 8167.02 اإلنتاج
 67.16 6512 6665 6364 اإلنتاجية

 4707.57 2986.2 3204.00 2843.64 املساحة  املغرب
 8064.92 5115.89 6933.8 4982.50 اإلنتاج

 1713 1713 2164 1752 اإلنتاجية
 .38ص، 2016، اخلرطوم، 36: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد املصدر

 هكتار، مليون 11.7حوايل  2015 يف العريب املستوى على القمح مبحصول املزروعة املساحة إمجايل بلغ

 املستوى على القمح إنتاجية متوسط وبلغ ،وتونس وسوريا العراق، اجلزائر، واملغرب، مصر، يف رئيسي بشكل تركزت

 تعزى أن ميكن .%2.4حبوايل 2014 مقارنة ب 2015ا أن هناك زيادة يف اإلنتاج خالل كم،  هكتار/طن2.3العريب

 يف العربية الدول بعض تنفذها اليت واملشاريع الربامج إىل وكذلك املطري للهطول املناسبة للمعدالت اإلنتاج يف الزيادة
 املثال سبيل على ومنها القمح، وخباصة احلبوب إنتاجية حتسني مستهدفة ،العريب الغذائي لألمن الطارئ الربنامج إطار

 كاملشروع اإلسرتاتيجية، احملاصيل إنتاج لتحسني العراق يف الزراعة وزارة تبنتها اليت املتعددة املشاريع احلصر وليس

 اليت الكبرية اجلهود إىل باإلضافة بالعراق، الشاملة الزراعية واملبادرة احلديث، الري ومشروع احلنطة، زراعة لتنمية الوطين
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 القمح مبحصول للنهوض القومية واحلمالت اجلزائر، يف الفالحية والتنمية للضبط الوطين الصندوق إطار يف تبذل

  .املغربية باململكة األخضر املغرب خمطط إطار يف الغذائية احملاصيل تنمية ومشروعات مبصر،
 (مليون طن) 2016-2010خالل الفرتة  السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العريب إنتاجية: (3-1)جدول رقم

 صفحات متفرقة.، 2016، اخلرطوم، 2016 املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب املصدر:

احملاصيل السكرية من احملاصيل األقل انتشارا يف الزراعة العربية حيث تكاد تقتصر زراعتها بصفة رئيسية تعترب 
نس العربية التالية: تو  تزرع يف مساحات حمدودة يف البلدانكما   على أربع دول وهي: مصر السودان املغرب وسوريا،

عن  %1.7مليون طن برتاجع قدره  3.8حنو  2016 كرر يفلبنان الصومال وسلطنة عمان. فقد بلغ إنتاج السكر امل
لكن هذا املستوى من  ، %21يليها السودان  %63بنحو  اوقد بلغت مسامهة مصر وحده ،2015 حجم اإلنتاج يف

 فقط من االحتياجات العربية.  %28اإلنتاج ال يغطي إال 
إال أن اإلنتاج على الرغم من أن جمموعة حماصيل البذور الزيتية تشغل مساحة كبرية نسبيا يف الزراعات العربية 

تم زراعتها بصفة رئيسية يف السودان واملغرب وسوريا ومصر وتونس حيث شكلت املساحة املزروعة يف يعترب متدنيا، ت
 %83.5من إمجايل مساحة البذور الزيتية، ويشكل إنتاج تلك الدول اخلمسة حنو  %89هذه الدول جمتمعة حوايل 

يف حني متيزت جمموعة اخلضر  .2015عن إنتاج  %16.8وزيادة قدرها  2016 من إمجايل إنتاج الوطن العريب يف
إلنتاجها حتت أمناط بانتشار زراعتها يف مجيع الدول العربية نظرا للطلب املتزايد عليها ومالئمة الظروف املختلفة 

مليون طن بزيادة نسبية قدرها  6.05حوايل  2016 قد بلغ اإلنتاج الكلي منها يفف زراعية خمتلفة تقليدية وحديثة،
بلغ اإلنتاج العريب منها حوايل  ساحات واسعة يف الوطن العريب حيث. أما الفاكهة يف تزرع على م2015 عن 6%

تليها  %30.2مليون طن من التمر، ويرتكز إنتاج الفاكهة يف مصر بنسبة  5.69مليون طن يتضمنها حوايل  41.06
  .%9.6املغرب بنسبة 
 حصول صعوبة يف العريب الوطن يف الفاكهةو  راخلض إنتاج قطاع تواجه اليت الصعوباتو  احملددات أهم تتمثل

 وضعف والتأمني، التمويل، وغياب واألمسدة، احملسنة البذور خاصة املناسبة اإلنتاج مدخالت على املنتجني صغار

 .احملاصيل تلك إنتاج يف الفاقد من واحلد املضافة القيمة لتعظيم الغذائي، التصنيع وغياب احلصاد، بعد ما خدمات

 2016 2015 2014-2010 السلع الغذائية
 3.8 3.9 3.18 السكر املكرر
 24.41 22.75 23.42 قصب السكر

 13.61 15.39 12.82 الشمندر السكري
 2.26 2.04 2.04 النباتية الزيوت
 56.05 52.89 52.59 اخلضر

 46.74 41.01 44.45 )إضافة إىل التمور(الفاكهة
 1.28 1.37 1.35 البقوليات
 14.51 16.22 13.78 البطاطس
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من  الصادرات زيادة على اإجياب ينعكس سوفوالصعوبات  احملددات لتلك املناسبة احللول إجياد على العمل أن حيث
 .األجنبية العمالت من الدول حصيلة زيادة أجل

إذ تعترب املغرب ومصر والسودان  2016-2010شهدت مساحة زراعة البقوليات استقرار خالل الفرتة كما   
وسوريا من أهم الدول املنتجة الرئيسية للبقوليات على مستوى الوطن العريب، حيث تساهم هذه الدول جمتمعة بنحو 

 2016  بلغ إنتاج جمموعة البقوليات يفاإلنتاج، يف حنيمن إمجايل  %65من مساحة هذه احملاصيل وحوايل  68%
 . 2015 عما كان عليه يف %7مليون طن باخنفاض قدره  1.28حبدود  

فضال  العربية حيث يعترب ذو أمهية تصديرية لعدد من هذه الدول يف معظم البلدانإن حمصول البطاطس يزرع 
 %24تليها اجلزائر بنحو  ،%27احتلت مصر الصدارة من حيث املساحة املزروعة مبا يعادل قد عن أمهيته الغذائية، ف

الثالثة يف اإلنتاج من هذا احملصول كانت كما يلي:  كما أن مسامهة كل بلد من البلدان %17مث املغرب بنحو 
  . %10.5حبوايل  2015عنه يف  2016 قد تراجع إنتاج حمصول البطاطس يفعلى الرتتيب، و  %12و 30%، 33%

 واقع اإلنتاج احليواين والسمكي.2.3.2.1
 %17.16 حوايل واجلاموس األبقار تشكل رأس، مليون 345حنو العربية  بلدانال يف احليوانية الثروة أعداد تقدر       
 كميات يف حتققت اليت الزيادات من الرغم علىف، %4.70 واإلبل ،%26.03واملاعز، %52.11 واألغنام منها،

 .نسبيا متدنية تعترب واأللبان احلمراء اللحوم إنتاج زيادة نسب أن إال احليوانية، املنتجات
  2016-2010خالل الفرتة  املنتجات احليوانية والسمكية يف الوطن العريب تطور إنتاج: (4-1)جدول رقم

 (طن مليون)
 2016 2015 2014-2010 اجملموعة السلعية

 8.52 8.47 8.37 مجلة اللحوم
 4.16 4.14 4.70 حلوم محراء

 4.36 4.34 3.67 حلوم دواجن
 4285.023.2 4.66 4.19 األمساك
 1.80 1.79 1.73 البيض

 27.67 27.10 26.44 األلبان ومنتجاهتا
 .2013، اخلرطوم، 33املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد  املصدر:

بلغت هذه  2015 بزيادة طفيفة عن 2016مليون طن يف  8.52بلغ إنتاج اللحوم احلمراء والبيضاء حوايل   
الزيادات اليت حتققت يف بعض ، وترجع إىل 2014-2010عن متوسط الفرتة  %1.8وبنحو  %0.6الزيادة حوايل 

 العريب اإلنتاج إمجايل من %40 حبوايل السودان ساهمتالعربية املنتجة الرئيسية مثل املغرب والسودان ومصر، و  البلدان

 وضع حالة يف وذلك كبرية حيوانية ثروة من لديها ملا نظرا النسبة هذه زيادة على ةقادر  يهف ،احلمراء اللحوم من

 ملريب فاعلة ومؤسسات مجعيات إحداث جدوى يف لنظرا حمددة، ومشروعات برامج تتضمن هبا للنهوض خطة وتنفيذ

 مصادر هناك أن كما .اآلمن لالستثمار أموال رؤوس الستقطاب جادة برامج إىل باإلضافة ،احليوانية الثروة ومنتجي

 .لتنميتها إسرتاتيجية خطط وضع على العمل جيب وموريتانيا الصومال يف تتمثل للحوم أخرى مهمة عربية
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وتتصدر مصر الدول  %0.46بنحو  2016و 2015 جن فقد ارتفع اإلنتاج ما بنيأما فيما خيص حلوم الدوا 
 حلوم إنتاج يف النمو من الرغم لىفع ،%14تليها املغرب بنسبة  %28.5العربية يف إنتاج اللحوم البيضاء بنسبة 

 هتديدا يعترب امم اخلارج من كبري بشكل تستورد مواد على تعتمد العريب الوطن يف الدواجن صناعة أن إال الدواجن

 .ةالصناع هذه يف املستخدمة للمواد الواردات تقليص شأهنا من جادة بدائل حبث معه يستلزم هلا، حقيقيا
انعكس بصورة  ،يف حني شهد اإلنتاج العريب من األمساك مبختلف أنواعها ومصادرها تطورا متزايدا نسبيا

من بلغ حجم اإلنتاج العريب ، حيث 2016-2015 بني  والفائض التصديريواضحة يف زيادة نسبة االكتفاء الذايت
، ومع ذلك فإن اإلنتاج العريب ال ميثل 2015عن إنتاج  %7.7بزيادة قدرها  2016 مليون طن يف 5.02األمساك حنو 

 2016 يفاج مصر واملغرب وموريتانيا ميثل إنتإذ مليون طن،  174.1ج العاملي البالغ فقط من اإلنتا  %2.9سوى 
 العريب السمكي اإلنتاج إمجايل احلصة األكرب من مصر يف اإلنتاج ويشكلمن إمجايل اإلنتاج العريب،  %75حوايل 

 السمكي اإلنتاج لزيادة العريب الوطن يف كبرية إمكانيات هناك زالت ماحيث  .السمكي االستزراع طريق عن معظمه

 االستزراع طريق عن اإلنتاج معظم أن حيث العذبة، املياه يف وكذلك البحر مياه يف السمكي االستزراع طريق عن

 كاململكة العربية لبلدانا من عدد يف خطط وتوجد .سنويا طن مليون حبوايل تقدر بكمية مصر يف جنده السمكي

 مستويات تستهدف املستدام، السمكي االستزراع طريق عن السمكي اإلنتاج لزيادة عمان وسلطنة السعودية العربية

 عربية إسرتاتيجية مسودة بإعداد الزراعية للتنمية العربية املنظمة وتقوم ن،األطنا من اآلالف مبئات تقدر اإلنتاج من

ى عل حاليا يزيد ال الذي العريب السمكي اإلنتاج يف مسامهته نسبة ورفع القطاع هبذا النهوض بغية املائية األحياء لرتبية
 .%50ليصل إىل أكثر من  25.7%

مليون طن ينتج منها  1.8حوايل  2016 لغ اإلنتاج يف الوطن العريب يفأما فيما خيص بيض املائدة فقد ب 
على التوايل. من جهة أخرى  %13.1و  %16مث املغرب والسعودية بنسبة  %16.8ومصر  %18.6اجلزائر حوايل 

تشهد صناعة األلبان ومنتجاهتا يف الوطن العريب تطورا مستمرا بفضل اجلهود اجلارية لتطوير نظم إنتاج تلك اجملموعة 
إىل  2014-2010مليون طن ملتوسط الفرتة  24.4من جمموعات السلع الغذائية، حيث ارتفع حجم إنتاجها من 

العربية تأيت كل  على مستوى البلدانف، 2016اإلنتاج العاملي خالل من  %3.4ل ميث مبا 2016 مليون طن يف 27.7
بنسب مئوية من  منتجاهتاو العربية املنتجة لأللبان  ئر واملغرب وسوريا يف مقدمة البلدانمن السودان ومصر واجلزا

على الرتتيب، وتساهم هذه الدول جمتمعة بنحو  %8.8و %9، %14.9، %20.4، %22.7اإلنتاج العريب متثل 
 من اإلنتاج العريب من األلبان ومنتجاها. 75%
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 ظل خصائص النشاط الزراعي العريب التجارة اخلارجية للمنتجات الزراعية العربية يف .3.1

اليت ال تزال  ،العامليةاألوضاع اإلقليمية تأثرت التجارة اخلارجية العربية باجتاهات وحتوالت التجارة إىل جانب 
قد تراجعت الصادرات العربية ، ف2008تعاين من تداعيات األزمة االقتصادية واملالية العاملية الكربى اليت بدأت عام 

من السلع واخلدمات نتيجة الرتاجع النسيب يف أسعار النفط العاملية باإلضافة إىل ضعف النشاط االقتصادي يف منطقة 
العربية، يف املقابل فقد ارتفع معدل منو الواردات العربية من  شريك التجاري الرئيسي ملعظم البلدانلاليورو اليت تعترب ا

العربية حىت الفرتة  ليستمر هذا الرتاجع يف تدفقات التجارة اخلارجية 2014 يف %5.6السلع واخلدمات بنسبة 
صاديات واجملتمعات ومساعدهتا على النمو إن التجارة اخلارجية هلا دورها وأمهيتها يف ربط االقت. 2015-2016

 قتصادي الداخلي واخلارجي. وتبلغ قيمة جتارة والتطور، إىل جانب تأثرياهتا املتعددة على خمتلف مؤشرات األداء اال
 والرتاجع 2014 اتج احمللي اإلمجايل العريب يفمن الن %92ا نسبته مبمليار دوالر  2561السلع واخلدمات العربية حنو 

وتصدر املنطقة العربية  جراء اخنفاض أسعار النفط وعائدات تصديره. 2015 مليار دوالر يف 2149إىل ما دون 
بنسبة ثلث طاقاهتا التصديرية بسبب تركز التصدير يف يد الشركات الصغرية وضعف وجود شركات جتارية كبرية قادرة 

احلث على االستثمار يف تنويع قواعد اإلنتاج والتصدير واستيعاب فرص  ى تعبئة طاقات التصدير، لذلك وجبعل
 العمل اجلديدة لدى قياس مدى تنوع الصادرات ومسامهتها يف سالسل اإلمداد.

 للسلع الزراعية العربية التجارة اخلارجيةتطور .1.3.1

لية وكذلك موردا لتعزيز امليزانية من تعترب التجارة اخلارجية منفذا لتصريف فائض اإلنتاج عن حاجة السوق احمل      
الصرف األجنيب، كما تعترب مؤشرا على قدرة الدول على اإلنتاجية واملنافسة يف األسواق العربية، ونتيجة تنامي 

، تقلبات التحديات اليت تواجه املنطقة العربية على الصعيد التجاري جراء تراجع أسعار النفط يف األسواق العاملية
وتطور أوضاع املشهد السياسي واألمين يف املنطقة العربية جعل هيكل  لع الغذائية يف األسواق العامليةأسعار الس

 وحجم جتارهتا اخلارجية يف تطور مستمر صعودا وهبوطا.

 الواردات.1.1.3.1

ألسباب عديدة، وتواضع النمو يف اإلنتاج الزراعي وضعفه استمرار تزايد الطلب على السلع الغذائية  لقد أدى     
ذايت يف معظم السلع الغذائية األساسية، جعل االسترياد الكتفاء اال إىل عدم حتقيق  دة السكانية املطردةإىل الزيا إضافة

العربية اليت تعاين من األحداث  سترياد أحيانا أخرى خاصة يف البلدانمن السلع الغذائية يف منو مطرد، وتراجع اال
 .اجملاعاتوالصراعات الداخلية نظر لقلة املوارد املالية وضعف القدرة الشرائية وانتشار 
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 (دوالر مليار) 2016-2008تطور الواردات للسلع الزراعية للفرتة (: 5-1جدول رقم)

 2016 2015 2014 2012-2008 البيان
 816.63 766.835 808.045 631.478 الواردات الكلية

 104.63 98.341 108.705 75.684 الواردات الزراعية
 57.56 57.209 60.072 62.120 الواردات الغذائية

               .2016،  اخلرطوم، 36املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية،اجمللد رقم املصدر: 

 .23، ص2016، اخلرطوم، 2016املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب 

-2008من اجلدول نالحظ بأن إمجايل االسترياد العريب يف تغري مستمر من سنة ألخرى خالل الفرتة 
ليعاود  %27.96بنسبة زيادة تقدر حبوايل  2014إىل  2012، حيث ارتفع إمجايل االسترياد ما بني الفرتة 2016

فقد شهدت ارتفاعا يف قيمة السلع املستوردة للوطن العريب مبعدل زيادة عن  2016 ، أما يف2015خالل  االخنفاض
وهذا ما ينعكس على الواردات الزراعية والغذائية أيضا، إذ جند أن الواردات  %29.32يقدر حبوايل  2012الفرتة 

قد ، ف2012-2008خالل الفرتة  %82.08من إمجايل الواردات ومتثل الواردات الغذائية منها  %12الزراعية متثل 
دب يف االسترياد هذا التدب. %32.25مبعدل زيادة قدره  2016إىل  2012ارتفعت الواردات الزراعية ما بني الفرتة 

اليت حدثت خالل الفرتة املذكورة، حني اخنفضت اإلمجايل واسترياد السلع الزراعية والغذائية راجع إىل األزمة النفطية 
العربية  ية البرتولية تنخفض خاصة يف البلدانأسعار النفط إىل أدىن مستويات على مدار عقود من الزمن مما جعل اجلبا

اد العربية تتنازل عن استري  ا جعل العديد من البلدانمم صعبة،النفطية اليت تعتمد على النفط كمورد أساسي للعملة ال
العربية اليت متثل بؤرا للتوتر  املساعدات الغذائية الدولية للبلدانبعض السلع الزراعية، إضافة إىل األزمة النفطية جند 

النفط يف األسواق العاملية سجلت نسب  السودان والصومال، لكن مع انتعاش أسعارمثل: اليمن، العراق، سوريا، 
 .ا جديدارتفاعاالسترياد 

 (دوالر ليون)م 2015-2008واردات أهم السلع الزراعية للفرتة  (:6-1جدول رقم )

 2015 2014 2013 2012-2008 السلعة
 21942.88 24104.22 25076.92 22741.03 احلبوب والدقيق

 513.62 624.41 542.64 442.74 البطاطس
 5242.61 5906.13 5582.23 4976.28 سكر خام

 1344.66 1260.78 1152.08 1117.13 بقوليات
 2334.22 2760.24 2750.79 2533.61 البذور النباتية

 4646.09 4636.35 5362.79 5239.85 الزيوت النباتية
 1353.22 1438.89 1193.31 1551.01 خضر
 3658.76 3517.70 2844.53 3347.25 فاكهة

 4842.34 4667.37 3695.67 3315.45 حلوم محراء
 3932.14 3675.52 3576.25 3446.14 حلوم الدواجن
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 7340.59 7903.89 6941.96 6202.37 األلبان ومنتجاهتا
 396.72 468.07 310.71 274.77 البيض

 1995.74 1868.77 2136.77 1679.61 األمساك
 2767.84 2684.70 2767.99 1303.13 التبغ

 1455.97 1529.11 1486.85 424.71 الشاي
 834.50 880.58 1187.65 778.93 الكاكاو

 1083.96 1043.50 991.01 807.29 النب
 1903.33 834.73 742.62 585.14 األلياف

 4428.49 2928.45 2455.18 2014.63 علف احليوانات
 959.45 952.54 844.86 586.85 أبقار حية

 1575.94 1505.91 1398.86 1047.72 أغنام وماعز حية

 .2016،  اخلرطوم، 36اجمللد رقم  الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية،املنظمة العربية للتنمية املصدر: 

انطالقا من احلبوب والدقيق   ،العربية تستورد مجيع السلع الزراعية األساسية من اجلدول نالحظ بأن البلدان
من سنة  االسترياد ونسبسلعة أساسية لتلبية الطلب احمللي من الغذاء وصوال إىل علف احليوانات، لكن ختتلف قيم ك

يت يف السلع الزراعية األساسية، إذ العربية ال حتقق اكتفاء ذا ، على اعتبار أن كل البلدانألخرى ومن بلد عريب ألخر
ارها السلعة باعتب 2015-2008حتتل سلعة احلبوب والدقيق املرتبة األوىل من حيث االسترياد على مدار الفرتة 

نظرا لتحكم العديد ، ألنه ضعيف الطلب احمللي علما أن إنتاجها حمليا ال يليب الطلب احملليتلبية الغذائية األساسية ل
من العوامل يف إنتاجه، تليها سلعة األلبان ومنتجاهتا مث سلعة الزيوت النباتية والسكر وغريها من السلع األساسية ألن 

د اخلاص بالسلع الزراعية األساسية يف إطار نسب االكتفاء الذايت من هذه السلع ضعيف، ويدخل جزء من االستريا
  .البينيةالتجارة العربية 

 (مليون دوالر) 2015-2008للفرتة  سلعة القمح حسب كل بلد استرياد(: 7-1جدول رقم)

 2015 2014 2013 2012-2008 الدولة
 211.02 337.01 275.47 275.05 األردن

 258.69 634.24 238.08 254.93 اإلمارات
 29.06 30.48 19.09 29.2 البحرين

 620.63 428.72 544.56 536.18 تونس
 2406.00 2060.63 1701.92 2218.00 اجلزائر
 24.23 72.80 24.23 39.67 جيبويت

 726.04 890.46 720.27 448.98 السعودية
 659.29 605.34 1027.08 681.36 السودان

 96.94 115.48 141.64 190.03 سوريا
 0.37 0.01 15.00 15.00 الصومال

 122.11 382.79 130.68 347.04 العراق
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 135.59 179.91 133.56 88.67 عمان
 37.33 37.04 45.40 26.96 فلسطني

 63.49 33.20 17.41 42.96 قطر
 89.38 43.12 117.74 84.55 الكويت

 150.44 162.26 200.70 149.63 لبنان
 233.25 376.91 420.71 375.72 ليبيا

 2569.18 2763.83 2650.03 2499.67 مصر
 876.42 1317.43 978.33 1191.55 املغرب
 82.18 90.60 82.18 87.55 موريتانيا

 811.34 1164.89 1052.07 936.76 اليمن
 10202.96 11643.89 10536.07 10519.46 إمجايل الدول العربية
 .2016،  اخلرطوم، 36اجمللد رقم  السنوي لإلحصاءات الزراعية،املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب املصدر: 

-2008مليار دوالر خالل الفرتة  10.5حوايل  تبلغإمجايل قيمة القمح املستورد  من اجلدول جند أن
مليار دوالر املراتب  1.2مليار دوالر مث املغرب  2.2مليار دوالر مث اجلزائر  2.5إذ حتتل كل من مصر ، 2012

مليار  11.6إىل حوايل  2014 ا إمجايل قيمة القمح املستورد يفالثالث األوىل السترياد سلعة القمح، لريتفع بعده
مليار دوالر  2.06مليار دوالر مث اجلزائر  2.8أين احتلت مصر املرتبة األوىل  %10.4دوالر بنسبة زيادة قدرها 

فقد اخنفضت قيمة  2015 مليار دوالر، أما فيما خيص 1.2والر وكذلك اليمن مليار د 1.3إضافة إىل املغرب 
مليار دوالر مث  0.3مليار دوالر باخنفاض قدره  2.5مليار دوالر لتحتل مصر املرتبة األوىل  10.2استرياد القمح إىل 

 ا املغرب واليمن. تليهم 2014 عن 0.4ار دوالر بارتفاع قدره ملي 2.4اجلزائر يف املرتبة الثانية حبوايل 

العربية تتحكم فيه جمموعة من العوامل أمهها الظروف املناخية على اعتبار  إن إنتاج سلعة القمح يف البلدان
 ،معظم الزراعة العربية مطرية، ووقوع جل األقطار العربية ضمن احلزام اجلاف مما جيعل الزراعة املطرية ضعيفة اإلنتاجية

، إضافة إىل العوائق التكنولوجية والتمويلية نتشار واملردود ضعيفغري واسعة االزراعة املروية يف حني ندرة املياه جتعل ال
وهجرة اليد العاملة نتيجة الظروف االقتصادية والسياسية واألمنية يف الريف، فأمهية هذه السلعة اسرتاتيجيا وضعف 

وختتلف  ،العريب اخلاص بالسلع الزراعية والغذائيةإنتاجها حمليا جعلها تستحوذ على النصيب األكرب من االسترياد 
نسب استرياد هذه السلعة وقيمة استريادها من قطر عريب ألخر حسب الطلب عليها وكذا حسب اإلنتاج احمللي 

 اخلاص بكل قطر عريب.
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 الصادرات.2.1.3.1

نظرا  ،العربية العامل الرئيسي يف تباين الغلة يف الزراعة املطرية واملروية منط الزراعة السائد يف معظم البلدانيعترب       
العربية باستثناء  ا تعترب إنتاجية األراضي يف البلدانللتفاوت يف أساليب الزراعة واملعرفة واستخدام احلزم التقنية، كم

النامية، وهي اجملموعة األكثر أمهية  البلدانقدمتها احلبوب باملقارنة مع مصر ضعيفة يف معظم احملاصيل الزراعية ويف م
بالرغم من لغذائية وأمهيتها اإلسرتاتيجية، من حيث املساحة احملصولية اليت تشغلها ومن حيث قيمتها االقتصادية وا

مع املستويات اليت حتققت يف التحسن الذي طرأ على مستوى اإلنتاجية لبعض احملاصيل إال أهنا ال زالت منخفضة 
 قطاع التصدير اخلاص باملنتجات الزراعية ضعيفا.األخرى هلذا بقي  نالبلدا

 (دوالر مليار) 2016-2008تطور الصادرات للسلع الزراعية للفرتة (: 8-1جدول رقم)

 2016 2015 2014 2012-2008 البيان
 731.29 626.62 929.84 835.05 الصادرات الكلية

 31.01 26.98 23.08 23.46 الصادرات الزراعية
 16.6 16.63 16.98 17.34 الصادرات الغذائية

                     .2016،  اخلرطوم، 36اجمللد رقم  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية،املصدر: 
 .23، ص2016، اخلرطوم، 2016املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب 

، نتيجة 2016-2008العربية اإلمجالية هي األخرى يف تغري مستمر خالل الفرتة  بالنسبة لصادرات البلدان
للظروف االقتصادية والسياسية واألمنية وحىت املالية احلاصلة يف العامل والوطن العريب خصوصا، حيث نالحظ ارتفاعا 

 تنخفض بعد ذلك يفمث  %11.35بنسبة تقدر حبوايل  2014 و 2012-2008رات ما بني الفرتة يف إمجايل الصاد
والسبب يف ذلك راجع إىل اإلجراءات املتخذة من طرف منتجي  2012-2008عن الفرتة  %24.96بنسبة  2015

أسعاره، باعتبار  النفط الرئيسيني ختفيض تصدير النفط بعد اخنفاض أسعاره إىل أدىن املستويات من أجل انتعاش
ريعية مصدرة للنفط كسلعة تصديرية أساسية، بعدها يتقلص هذا االخنفاض  إىل  العديد من البلدان العربية هي بلدان

أما بالنسبة للصادرات من السلع الزراعية فهي متثل  .2016 انتعاش أسعار النفط مع هناية بعد %12.42ما نسبته 
من إمجايل السلع املصدرة ومتثل السلع الغذائية املصدرة من السلع الزراعية  %2.8نسبة ضئيلة جدا تقدر حبوايل 

فإن نسبة الصادرات الزراعية إىل إمجايل  2016 ، أما بالنسبة لـ2012-2008فرتة خالل ال %73.9حوايل 
-2008بذلك عن الفرتة  منها صادرات غذائية مسجلة اخنفاضا %53.53ومتثل  %4.2الصادرات ارتفعت إىل 

العربية يف ظل احلروب  راعة الغذائية يف العديد من البلداننظرا لتدهور قطاع الز  %20.37مبا نسبته  2012
 والصراعات الداخلية واإلقليمية إضافة إىل املعوقات اخلاصة بالقطاع الزراعي العريب.  
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 (ليون دوالر)م 2015-2008أهم السلع الزراعية للفرتة  صادرات(: 9-1جدول رقم )

 2015 2014 2013 2012-2008 السلعة
 821.77 494.22 1055.35 976.07 احلبوب والدقيق

 353.02 448.27 330.37 288.89 البطاطس
 1349.39 1534.90 1272.51 1180.12 سكر خام

 271.76 387.47 239.67 217.49 بقوليات
 906.09 837.51 914.65 449.78 البذور النباتية

 1866.31 1600.74 1818.68 1535.46 الزيوت النباتية
 2827.62 2977.69 2849.52 2507.10 خضر
 3501.36 3588.61 3458.39 2887.74 فاكهة

 221.01 130.60 248.55 185.30 حلوم محراء
 251.69 139.33 242.23 173.71 حلوم الدواجن

 2142.51 2598.65 2276.64 1886.08 األلبان ومنتجاهتا
 123.90 143.02 213.77 241.65 البيض

 2907.53 2948.47 2791.85 241.73 األمساك
 79.82 80.14 74.60 68.68 النب

 187.47 193.23 203.76 159.32 التبغ
 174.88 172.80 219.68 334.16 األلياف
 139.18 137.25 189.09 280.35 القطن

 58.76 64.72 47.56 36.90 أبقار حية
 993.94 1001.68 927.36 522.34 أغنام وماعز حية

 .2016،  اخلرطوم، 36اجمللد رقم  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية،املصدر: 

تصدر العديد من السلع الزراعية األساسية بنسب متفاوتة من سنة العربية  من اجلدول نالحظ بأن البلدان
أمهيتها النسبية ضعيفة مقارنة باالسترياد إذ أن معظم السلع املصدرة قيمتها ألخرى ومن قطر عريب ألخر، لكن 

ويدخل  ،التصديرية ضعيفة ورمزية باستثناء بعض السلع مثل: السكر، الزيوت النباتية، اخلضر، الفاكهة واأللياف
العريب يف معظم األحيان ال يرقى تصدير هذه السلع يف إطار التجارة اخلارجية العربية البينية بالدرجة األوىل، فاملنتوج 

كما أنه ال يستطيع املنافسة يف األسواق الزراعية العاملية نظرا الرتفاع تكلفته   ،إىل جودة املنتجات الزراعية العاملية
مقارنة باملنتجات الزراعية العاملية بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج وأحيانا أخرى ارتفاع تكاليف النقل والتكاليف 

ضعف قطاع ة حلماية منتجاهتا من املنافسة. فة اليت تدخل يف إطار السياسات احلمائية من طرف الدول املتقدماجلمركي
الواسعة بني اإلنتاجية الراهنة واإلنتاجية املمكنة التصدير ومنه قلة املنتجات الزراعية والغذائية املصدرة يرجع إىل الفجوة 

ن هناك عدة عوامل تعيق تطوير اإلنتاج واإلنتاجية وتتمثل يف ندرة موارد إذ أ ،ملساحات واسعة من األراضي املزروعة
الزراعية احلديثة إال أن حتسني إنتاجية احملاصيل أمر أساسي وضروري ، وضعف استخدام التقانة وحزم اخلدمات املياه



..............................العاملية األسواق يف العربية الزراعية املنتجات ومكانة العريب الزراعي القطاع واقع: األول الفصل  

38 

 

مليون نسمة يف  503كن أن يصل إىل وخصوصا يف جمموعة احلبوب، واستنادا إىل توقعات النمو السكاين الذي مي
 300ك الفرد البالغ مليون طن ومعدل استهال 63وإنتاج احلبوب البالغ  2050 مليون نسمة يف 633وإىل  2030

 2050مليون طن يف  140و 2030ملون طن إضايف  101تاج حبوايل العربية حباجة إىل زيادة اإلن كلغ فإن البلدان
 1تلبية الطلب احمللي.من أجل 

 إمجايل الصادرات والواردات يف نسبة املنتجات الزراعية إىلجتارة السلع الزراعية العربية و (: 10-1جدول رقم )
 حسب كل بلد 2015

جتارة املنتجات إمجايل  البلد
 الزراعية

باملليار الصادرات 
 دوالر

من  %
 الصادرات

الواردات املليار 
 دوالر

من  %
 الواردات

امليزان التجاري 
 باملليار دوالر

 2.55- 21.4 4.12 20.2 1.57 5.69 األردن
 9.36- 9.2 19.75 5.4 10.39 30.14 اإلمارات
 0.74- 12.6 1.20 4.1 0.46 1.66 البحرين

 0.56- 13.01 2.65 14.9 2.09 4.74 تونس
 10.51- 20.9 10.76 0.7 0.25 11.01 اجلزائر

 19.81- 14.9 23.65 1.9 3.84 27.49 السعودية
 - - - 5.6 1.54 - سلطنة عمان

 0.04- 21.3 1.77 68.9 1.73 3.50 السودان
 - - - 00.0 0.01 - العراق

 3.27- 10.7 3.44 0.2 0.17 3.60 قطر
 4.68- 16.8 5.24 1.0 0.56 5.80 الكويت

 2.72- 20.3 3.38 28.0 0.67 4.05 لبنان
 1.69- 13.0 1.69 00.0 0.00 1.69 ليبيا

 10.17- 23.2 15.11 26.0 4.94 20.06 مصر
 0.31- 13.1 4.89 21.0 4.59 9.48 املغرب
 0.2 21.9 0.41 48.0 0.62 1.03 موريتانيا

 - 33.8 3.40 - - - اليمن
 66.2- 14.7 101.5 4.6 33.4 129.9 اإلمجايل

 - - 1.590.0 - 1.570.3 3.160.2 العامل
 - - 6.4 - 2.1 8.3 من العامل %

املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، التجارة اخلارجية العربية مؤشرات األداء والتطور، نشرة فصلية، السنة  املصدر:
 .15، ص2017، الكويت، 02، العدد 35

                                                                 

 .89، ص2016، اإلمارات، 2016صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد  1
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مليار دوالر مقارنة  129.9حوايل  ةالعربي لتجارة املنتجات الزراعية بالبلدان لقد بلغت القيمة اإلمجالية
من إمجايل التجارة  %8.3مليار دوالر وهي متثل ما نسبته  3.160.2بالقيمة اإلمجالية على املستوى العاملي البالغة 

متثل  %6.4قولة من التبادل التجاري ألن النسبة األكرب منها وهي عالعاملية، لكن هذه النسبة ال تعكس مستويات م
العربية تعتمد يف  متثل الصادرات مما يعين أن البلدان فقط %2.1املنتجات الزراعية والنسبة  العربية من واردات البلدان

احلصول على منتجاهتا الزراعية من االسترياد، ففيما يتعلق بأكرب املصدرين للمنتجات الزراعية من حيث القيمة فقد 
 3.84، 4.59، 4.94، 10.39وىل بالقيم: حلت كل من اإلمارات، مصر، املغرب والسعودية يف املراتب األربع األ

ومتثل نسبة الصادرات الزراعية العربية إىل إمجايل  من اإلمجايل العريب،  %71مليار دوالر على الرتتيب وحبصة تبلغ 
مليار دوالر مقارنة  33.4وهي نسبة ضئيلة جدا مببلغ يقدر حبوايل  %2.1الصادرات العاملية من السلع الزراعية 

لكن تتفوق . مليار دوالر، وهذا رغم اجلهود املبذولة يف سبيل تطوير القطاع الزراعي العريب 1.570.2بنظريهتا العاملية 
املعوقات والصعوبات يف التأثري على القطاع إضافة إىل احلروب األهلية والصراعات الطائفية يف املنطقة العربية واليت 

 من سوريا، العراق، اليمن. د العاملة الزراعية واهنيار القطاع الزراعي هبا خاصة يف كلأدت إىل هجرة الي

من الواردات العاملية مبا يعادل  %6.4تبلغ  العربية فيما خيص الواردات جند أن نسبة الواردات الزراعية
 املستوردين للمنتجات الزراعية ستوى العاملي، وأكربمليار دوالر على امل 1.590.0مليار دوالر مقارنة حبوايل  101.5

، 23.65من حيث القيمة فقد حلت كل من السعودية، اإلمارات، مصر واجلزائر يف املراتب األربع األوىل بقيم تبلغ: 
 من اإلمجايل العريب. %68.25وحبصة تبلغ  مليار دوالر على الرتتيب 10.76، 15.11، 19.75

، ومن 2015مليار دوالر للعام  66.2قق الدول العربية عجزا يف جتارة املنتجات الزراعية بقيمة إمجالية تبلغ حت
العربية باستثناء موريتانيا أين  زين التجارة الزراعية جلميع البلدانالالفت أن هذا العجز جاء نتيجة وجود عجز يف موا

مليار دوالر  10.17مليار دوالر مث مصر  10.51ر مث اجلزائر مليار دوال 19.81بلغ أقصاه يف السعودية مببلغ 
 مليار دوالر.  9.36واإلمارات 

مث  %68.9وتبلغ نسبة املنتجات الزراعية املصدرة إىل إمجايل املنتجات املصدرة أعلى نسبة يف السودان 
حيث بلغت النسبة اإلمجالية لتصدير املنتجات ، %21ويف املرتبة الرابعة املغرب بنسبة  %20ومصر  %48 موريتانيا

ىل من إمجايل تصدير السلع العربية، يف حني بلغت أعلى نسب استرياد املنتجات الزراعية إ %4.6الزراعية العربية 
، %20.9اجلزائر ، %21.4األردن  %23.2مصر ، %33العربية يف كل من اليمن  إمجايل استرياد السلع يف البلدان

من إمجايل  %14.7مث الكويت والسعودية حيث بلغت نسبة استرياد املنتجات الزراعية بالوطن العريب  %20.3لبنان 
 لسلع الزراعية الوطن العريب.االسترياد من ا

العربية فإن التجارة اخلارجية ال تزال بعيدة عن كوهنا حمركا رئيسيا للتنمية،  باستثناء عدد قليل جدا من البلدان
وتعترب الصادرات السلعية العربية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل أقل بكثري من املستوى احملقق لدى الدول الصاعدة 

مي ظاهرة احلماية التجارية اليت تعترب من والنامية، كما أن مستوى القيم املضافة يف السلع املصدرة ضئيلة للغاية وتنا
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، كما أن الصادرات بيةالعر  دانلالتأثري السليب والبالغ على الب أبرز سلبيات األزمة املالية واالقتصادية العاملية كان هلا
ت بالنسبة العربية أيضا تتأثر كثريا بتصاعد احلماية التجارية يف الدول اليت تصدر إليها سلعها، بينما تعاين من ثغرا

للحماية من املنافسة غري املشروعة والسيما بسبب استمرار تفاوت النظم والتشريعات والسياسات التجارية املتعلقة 
 باملنافسة.

 تطور التجارة العربية البينية للمنتجات الزراعية .2.3.1

تجارة العربية البينية يف املنتجات الزراعية نسبة ضئيلة جدا إذ ال تتجاوز عشر التجارة اإلمجالية العربية ال متثل
العربية فيما بينها بالنسبة لألمهية النسبية للتجارة الزراعية من إمجايل التجارة الكلية،  يف السلع الزراعية، وتتباين البلدان
أو وجود  عجز فيها والسياسات من السلع للتصدير تبارات املرتبطة مبدى توفر فائض ويرجع ذلك إىل العديد من االع

التسويقية احملددة حلركة التجارة اخلارجية واالتفاقيات املوقعة بني الدول لتنظيم حركة جتارة السلع الزراعية فيما بينها. 
عية الغذائي العريب، وقد شهدت قيمة التجارة الزراوتلعب التجارة الزراعية العربية البينية دورا هاما يف حتقيق األمن 

مليار دوالر  25.8كانت حوايل   مليار دوالر بعد أن 30.1لتصل إىل  %16.7بنسبة  2014 العربية البينية زيادة يف 
 %24.5، وتتصدر السعودية الدول العربية من حيث مسامهتها يف إمجايل التجارة الزراعية البينية بنسبة 2013 يف
وتشكل التجارة الغذائية البينية حنو  1.%10.7واألردن بنسبة  %12.3مث مصر بنسبة  %21.8ها لبنان بنسبة تلي

موعة الفاكهة من إمجايل التجارة البينية الزراعية العربية، تتصدرها منتجات األلبان واحليوانات احلية، مث جم 66.1%
 واخلضر. 

-2014ئيسية خالل الفرتة العربية البينية للمجموعات السلعية الر قيمة التجارة الغذائية (: 11-1جدول رقم )
 (مليار دوالر) 2016

إمجايل قيمة التجارة البينية لعام % الواردات الصادرات البيان
2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

 3.19 0.40 0.80 0.80 0.39 0.34 0.80 احلبوب
 2.11 0.26 0.25 0.29 0.11 0.24 0.29 البطاطس
 1.19 0.15 0.13 0.09 0.10 0.16 0.13 البقوليات

 9.52 1.18 0.68 0.52 1.22 0.52 0.52 اخلضر
 9.67 1.20 1.29 0.82 1.20 1.29 0.82 الفاكهة

 7.01 0.87 0.65 0.81 0.90 0.65 0.81 السكر املكرر
 7.14 0.88 0.79 0.65 0.77 0.79 0.65 الزيوت والشحوم

 6.44 0.80 0.31 0.60 0.79 0.34 0.60 اللحوم
 2.96 0.37 0.39 0.34 0.31 0.40 0.34 األمساك
 0.51 0.06 0.06 0.07 0.02 0.03 0.03 البيض

                                                                 

 .102، صبقا، مرجع س2016املوحد صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب  1
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 16.71 2.07 1.86 2.27 2.13 1.86 2.27 األلبان ومنتجاهتا
 2.11 0.26 0.15 0.32 0.25 0.03 0.32 بذور زيتية

 9.79 1.21 1.00 1.85 1.33 1.41 1.85 حيوانات حية
 21.64 2.68 1.72 2.44 2.66 2.04 2.44 سلع غذائية أخرى

 100 12.36 10.09 11.87 12.17 10.09 11.87 اجلملة
 .24، ص2016، اخلرطوم، 2016املنظمة العربية للتنمية الزراعية العربية، أوضاع األمن الغذائي العريب  املصدر:

 2016و 2014 ئية العربية البينية ما بنيقيمة التجارة الغذامن اجلدول نالحظ بأن هناك ارتفاع طفيف يف 
بالنسبة للواردات، وتتصدرمها األلبان ومنتجاهتا  %4.12بالنسبة للصادرات وبنسبة  %2.52بزيادة تقدر بنسبة 

مث الفاكهة واخلضر والزيوت  من إمجايل قيمة التجارة العربية الغذائية البينية تليها احليوانات احلية %16.71بنسبة 
لباقي  %7.01و %0.51على الرتتيب وترتاوح بني  %7.14و %9.52، %9.67، %9.79والشحوم بنسبة 

 السلع الغذائية.

تعترب السياسات االقتصادية بشكل عام اإلطار الذي يوجه خمتلف األنشطة اإلنتاجية لتحقيق أهداف الدول  
الزراعية واليت تركز عليها  و والنهضة الشاملة، ومن هذه السياسات جند السياساتوالتجمعات اإلقليمية يف تعزيز النم

باعتبارها أهم األدوات اليت اعتمدهتا لتطوير أداء القطاع الزراعي والقطاعات املؤثرة يف التنمية الزراعية  ،العربية البلدان
ومن مت التجارة اخلارجية ومنها التجارة الزراعية العربية البينية، هبدف استثمار املوارد الزراعية املوردية اليت تزخر هبا 

لعريب على أسس اقتصادية سليمة. فقد ركزت املتفاقم وحتقيق األمن الغذائي ا املنطقة العربية ملواجهة العجز الغذائي
العربية على تطوير البىن األساسية اليت تشكل القاعدة الصلبة للتنمية بشكل عام والتنمية الزراعية بشكل  البلدان

عملت على إصدار  خاص، وإعطاء أولوية ملشروعات الريف كالكهرباء والطرق ووسائل النقل واالتصاالت، كما
تشريعات تسمح بتوفري األراضي واستقطاب االستثمارات الزراعية ومنح اإلعفاءات واحلوافز اليت تشجع القطاع 
اخلاص لالستثمار يف إنتاج السلع الغذائية وحتسني املواصفات واعتماد السالالت املتفوقة إنتاجيا ملواجهة املنافسة 

اجهت هذه السياسات العربية عقبات كثرية حالت دون حتقيق أهدافها املخططة و  لكن الشديدة يف األسواق الدولية.
وأمهها: عدم توفري املوارد املالية الالزمة لتنفيذ اخلطط والربامج املنبثقة عن هذه السياسات وضعف البىن األساسية 

ليت تناسب مسامهته يف الناتج واخلدمات الزراعية املساندة كالنقل والتخزين وعدم إعطاء القطاع الزراعي األمهية ا
اإلمجايل، ودوره يف حتقيق االستقرار والتوازن االجتماعي والسكاين، وتوفري جماالت واسعة لتنشيط القطاعات األخرى. 

العربية، دون أن يتم اختاذ  يعية واملالية والبشرية بني البلدانوتعثر السياسات الزراعية العربية بسبب توزع املوارد الطب
تكاملية لالستفادة من هذه املوارد على غرار اجملموعة األوروبية والتجمعات اإلقليمية األخرى، وحيدد جناح  خطوات

السياسات الزراعية العربية يف مدى قدرهتا على االستفادة من املوارد الطبيعية واالستثمار الرشيد هلذه املوارد ومواكبة 
وحتديث وسائل اإلنتاج والتكيف مع املتغريات االقتصادية اإلقليمية  ةالتطورات ا هلائلة يف جماالت البحوث الزراعي

 والعاملية ملواجهة األزمات الطارئة مناخية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية يف إطار حمددات التنمية الزراعية.
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 أوضاع اإلنتاج الزراعي العريب الفجوة الغذائية العربية يف ظل .3.3.1

 18قيمتها من حوايل قيمة الفجوة الغذائية العربية اإلمجالية تتصاعد بنسب عالية جدا، فقد ازدادت إن  
ة طفيفة ، لتنخفض بصور 2014 مليار دوالر يف 34مث  2010مليار دوالر يف  29إىل حوايل  2005 مليار دوالر يف

نسبة زيادة الفجوة الغذائية حبوايل . وبلغت 2016 مليار دوالر يف 32.81مث  2015 مليار دوالر يف 33.5إىل 
هذا يؤشر إىل  عدم جناعة خطط التنمية العربية اليت هتدف إىل تقليص الفجوة  ،2014 إىل 2005ما بني  88.8%

العربية وصوال إىل مستوى عال من االكتفاء، وحتقيق األمن الغذائي العريب يف حال  الغذائية وهو أمر يف متناول البلدان
 طبقت السياسات وخطط التكامل العريب واستثمرت املوارد الزراعية واملالية والبشرية بالشكل األمثل.

 2016 احلرارية والربوتني والدهون يفالعربية من السعرات  : العجز يف البلدان(12-1جدول رقم )

 الدهون: مليون طن الربوتني: مليون طن سعرات حرارية: مليار كيلو كالوري البيان
 12.25 11.94 425.67 االحتياجات الكلية للوطن العريب

 4.50 10.13 286.45 املتاح من إنتاج الوطن العريب
 36.76 84.88 67.29 %نسبة االكتفاء الذايت

 7.74 1.81 139.22 العجز

 .29، ص2016، اخلرطوم، 2016املنظمة العربية للتنمية الزراعية العربية، أوضاع األمن الغذائي العريب : املصدر

يل االحتياجات وحلساب كمية الفجوة العربية من السعرات احلرارية والربوتني والدهون يتم احتساب إمجا
مليار كيلو كالوري  425.67ن، أين بلغت الوطن العريب من السعرات احلرارية والربوتني والدهو االستهالكية لسكان 

من خمتلف السلع الغذائية يف مليون طن دهون مث خصم ما يوفره اإلنتاج العريب  12.25ومليون طن بروتني  11.94و
مليار كيلو كالوري من  139.22، حيث قدر العجز 2016 ،  وهذا خاللالوطن العريب من تلك املكونات الثالث

مليون طن عجز يف الدهون. وتعاين البلدان العربية  7.74ومليون طن عجز يف الربوتني  1.81السعرات احلرارية، 
، 1990والسمك، وهو عجز مرتاكم منذ  عجزا يف كافة جمموعات السلع الغذائية الرئيسية باستثناء اخلضر والفاكهة

األغذية بسبب الزيادة السكانية وارتفاع  وتعود األسباب الرئيسية لتفاقم العجز الغذائي العريب إىل ازدياد الطلب على
مستوى الدخل لشرائح متزايدة من السكان وتوسع احلياة احلضرية، يقابل ذلك تدين مستويات اإلنتاج واإلنتاجية 
الناجم عن غلبة وسائل اإلنتاج التقليدية وضعف خمرجات البحوث العلمية، عدم استخدام التقنيات احلديثة يف 

ة بالقدر الكايف وضعف كفاءة الري إضافة إىل األوضاع السياسية واملتمثلة يف الصراعات الداخلية العمليات اإلنتاجي
 واإلقليمية يف املنطقة العربية.
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مليار يف السلع األساسية ) 2016-2014الفجوة الغذائية العربية خالل الفرتة تطور (: 13-1جدول رقم )
 (دوالر

 2016 2015 2014 اجملموعة السلعية
 % العجز أو الفائض % العجز أو الفائض % العجز أو الفائض

 47.56 16.27 53.4 20.32 58.91 22.81 مجلة احلبوب
 11.55 3.95 14.45 5.49 15.08 5.84 القمح والدقيق
 1.41 0.48 2.93 1.11 2.05 0.79 الذرة الشامية

 2.57 0.88 2.09 0.80 1.79 0.69 األرز
 0.78 0.27 0.85 0.32 0.73 0.28 الشعري

 31.26 10.69 33.15 12.60 39.26 15.20 الذرة الرفيعة
 0.52 0.18 1.66 (0.07) 2.46 (0.11) البطاطس
 2.89 0.99 2.40 0.91 2.04 0.79 البقوليات
 6.37 (0.09) 44.27 (2.00) 45.96 (2.06) اخلضر
 4.77 1.63 25.06 (1.13) 19.90 (0.89) الفاكهة

 39.10 (0.55) 5.85 (0.26) 0.18 0.07 التمور والبلح
 9.22 3.15 8.52 3.44 9.20 3.56 السكر املكرر

 8.82 3.02 5.25 1.99 6.18 2.38 الزيوت والشحوم
 18.61 6.36 21.02 7.99 17.72 6.86 مجلة اللحوم
 10.51 3.59 11.71 4.45 9.97 3.86 حلوم محراء
 8.10 2.77 9.32 3.54 7.75 3.00 حلوم بيضاء
 54.53 (0.76) 29.02 (1.31) 31.68 (1.42) األمساك
 0.44 0.15 0.55 0.21 0.67 0.26 البيض

 7.16 2.45 8.74 3.34 5.31 2.06 األلبان ومنتجاهتا
مجلة العجز بدون 

 التجارة البينية
38.53 100 38.01 100 35.9 100 

 100 (1.39) 100 (4.51) 100 (4.48) مجلة الفائض
الفجوة إمجايل 

 الغذائية
34.05  33.50  34.5  

 .29، ص2016، اخلرطوم، 2016املنظمة العربية للتنمية الزراعية العربية، أوضاع األمن الغذائي العريب :املصدر

مليار 33.5و  2014مليار دوالر يف  34.05وحت ما بني من اجلدول نالحظ بأن قيمة الفجوة الغذائية ترا
رد من قيمة الفجوة ، وبذلك فقد شهد متوسط نصيب الف2016مليار دوالر فس  34.5إىل مث ارتفعت  2015 دوالر يف

 .2016دوالر يف  79.75وحوايل   2015دوالر يف  84.30بلغ املتوسط حنو  هو اآلخر، إذ الغذائية تدبدبا

ة اإلمجالية لسلع العجز فنجد خالل الفرتة أما فيما خيص مسامهة اجملموعات السلعية الرئيسية يف القيم 
 %47.56، %53.46، %58.91ن مجلة احلبوب تساهم باملركز األول يف قيمة العجز مبا نسبته أ 2014-2016



..............................العاملية األسواق يف العربية الزراعية املنتجات ومكانة العريب الزراعي القطاع واقع: األول الفصل  

44 

 

، %17.72مبا نسبته  2016-2014على التوايل تليها مجلة اللحوم مسامهة يف قيمة الفجوة خالل الفرتة 
تليها  %9.22، %8.52، %9.20على التوايل مث يف املرتبة الثالثة السكر املكرر مبا نسبته  18.61%، 21.02%

كانت مسامهة هذه اجملموعات اخلمس يف قيمة العجز خالل   والشحوم، حيثاأللبان ومنتجاهتا مث الزيوت النباتية 
 على التوايل.  %91.37و %96.99، %97.3جمتمعة كما يلي:  2016-2014الفرتة 

 %5.93الحظ أن هناك اخنفاض يف مسامهة هذه اجملموعات السلعية األساسية يف قيمة العجز مبا يعادل امل
مليار دوالر، حيث أن كل جمموعة من هذه اجملموعات  1.24وبلغت قيمة هذا االخنفاض  2016و 2014 ما بني 

نسبة ختفيض الفجوة بالنسبة  السلعية سامهت يف الفجوة اخنفاضا وارتفاعا أحيانا أخرى بنسب حمددة، أين بلغت
يف حني شهدت مجلة اللحوم والسكر املكرر زيادة يف قيمة الفجوة الغذائية  %19.26جملموعة احلبوب حوايل 

أللبان ومنتجاهتا والزيوت النباتية والشحوم زيادة يف قيمة  وكذلك سامهت، %0.21، %5.02ية: بالنسب التال
 الفجوة بنسب ضئيلة جدا. 

إنتاج بعض أنواع  إىل تغري 2016-2014ني بما  ااخنفاضا وارتفاع قيمة الفجوة ويعود السبب يف تدبدب
ة احليوانية، أعداد الثرو  عية أخرى كاخلضر والفاكهة وتغرياحلبوب واملتمثل يف الذرة الرفيعة إضافة إىل جمموعات سل

 كالقمح واألرز والبقوليات وتغريأسعار عدد من السلع الغذائية الرئيسية يف األسواق العاملية   يضاف إىل ذلك تقلب
 العربية اليت تعاين من األحداث الداخلية.  من األغذية يف عدد كبري من البلدان املستهلكةالكميات 

والتقليل من قيمة الفجوة جند أن هذه السلع ختتلف  يلنسبة ملسامهة سلع الفائض يف قيمة الفائض التصدير با
هي البطاطس، اخلضر، الفاكهة  2014 ،  جند أن سلع الفائض يف2016-2014ألخرى خالل الفرتة  من سنة

فنجد  2015 التوايل، أما يفعلى  %31.68و %19.90، %45.96، %2.46واألمساك مسامهة بالنسب التالية: 
يف حني ، %29.02وأخريا األمساك  %25.06الفاكهة ، %44.27اخلضر ، %1.66سلع الفائض هي البطاطس 

وانضمامهما لسلع العجز ومثلت سلع شهدت خروج كل من سلعيت البطاطس والفاكهة من سلع الفائض  2016 يف
 1.39أين بلغ إمجايل قيمة الفائض  %6.37ا اخلضر وأخري  %39.19التمور والبلح ، %54.53األمساك  الفائض

 مليار دوالر. 4.48أين كانت قيمة الفائض تقدر حبوايل  2014 عن %68.97مليار دوالر منخفضا مبا نسبته 
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 (%) 2016-2014مسامهة الدول العربية يف قيمة الفجوة الغذائية خالل الفرتة (: 14-1جدول رقم)

 2016-2014متوسط الفرتة  2016 2015 2014 الدولة
 22.60 18.58 24.73 24.49 السعودية

 15.74 13.24 16.97 17.02 اجلزائر
 15.68 12.09 18.93 16.01 مصر

 8.54 15.2 5.23 5.18 اإلمارات
 5.11 5.67 5.31 4.34 الكويت
 4.97 7.26 2.87 4.79 العراق
 4.70 3.95 4.59 5.55 اليمن 

 3.62 3.06 4.18 3.63 قطر
 3.20 4.36 2.64 2.60 األردن

 3.07 3.13 2.75 3.32 لبنان
 2.76 2.78 2.49 3.00 ليبيا

 2.77 2.46 3.19 2.65 السودان 
 2.60 2.62 2.75 2.43 عمان

 1.50 1.37 1.45 1.67 البحرين
 0.45 0.18 0.58 0.59 فلسطني

 2.71 4.04 1.34 2.73 دول أخرى
 100 100 100 100 اإلمجايل

 .30، ص2016، اخلرطوم، 2016:املنظمة العربية للتنمية الزراعية العربية، أوضاع األمن الغذائي العريب املصدر

من اجلدول نالحظ بأن هناك اختالف ما بني الدول العربية يف مسامهتها يف قيمة الفجوة الغذائية العربية 
وهذا االختالف ناجم عن عدد السكان داخل كل قطر عريب، إضافة إىل مستويات  2016-2014خالل الفرتة 

إىل جانب حجم املوارد الزراعية الطبيعية املتاحة وكفاءة استخدامها  ،واألمناط والعادات االستهالكية السائدةالدخول 
من إمجايل قيمة  %67.67ته السلع الغذائية، ويتضح من اجلدول بأن هناك مخس دول عربية تساهم مبا نسب يف توفري

تساهم  يف املركز األول وهي: السعودية 2016-2014من السلع الغذائية الرئيسية كمتوسط للفرتة الفجوة الغذائية 
 %8.54على التوايل مث اإلمارات  %15.68و %15.74ومصر مبا نسبته  اجلزائر تليها كل من %22.6مبا نسبته 
وجند بأن كل من السعودية واجلزائر ومصر قد اخنفضت نسبة مسامهتها يف قيمة الفجوة ما بني . %5.11والكويت 

بالنسبة للجزائر،  %3.78بالنسبة للسعودية،  %5.91أين جند نسب االخنفاض كما يلي:  2016و 2014
ما  %10.02ته بالنسبة ملصر على عكس اإلمارات اليت ارتفعت نسبة مسامهتها يف قيمة الفجوة مبا نسب 3.92%

، وكذلك بالنسبة لدولة الكويت كانت زيادة مسامهتها يف قيمة الفجوة بنسبة أقل وتقدر حبوايل 2016-2014 بني
1.33%. 
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 الفصلة خالص

العربية وما حتقق من أوجه التحسن خالل السنوات  احليوية للقطاع الزراعي يف البلدان بالرغم من األمهية
قلة جملموعة من املشاكل اليت تعيق منو هذا القطاع تتمثل أمهها يف املاضية إال أن ذلك حمدودا وضئيال يف أمهيته، نظرا 

فجوة التكنولوجية باإلضافة إىل ال ،وقلة مساحة األراضي املروية ،تدين كفاءة الري، شح املوارد املائية ،املساحة املزروعة
والثروة احليوانية يف معظم  وتدين إنتاجية احملاصيل ،بني خمرجات البحوث الزراعية ومتطلبات التنمية الزراعية من جهة

 ، كل هذه العوامل جعلت القطاع الزراعي العريب ال حيقق النتائج املرجوة منه.العربية من جهة أخرى البلدان

ن دولة عربية على أخرى حسب األمهية النسبية له مقارنة مع باقي تتباين خصائص القطاع الزراعي م
القطاعات داخلها، إال أهنا تشرتك يف العديد من اخلصائص واليت مثلت معوقات هيكلية جعلت من االقتصاديات 

ة األساسية تعلق باملواد الغذائيخاصة فيما ي ة،العربية تعتمد يف حصوهلا على الغذاء من األسواق العاملية بصفة كبري 
لية على املواد األو التصدير بالنسبة هلا يف حني يقتصر العربية معدالت اكتفاء ذايت متدنية جدا،  فيها البلداناليت حتقق 

 متثل السلع الزراعية نسبة تكاد تكون منعدمة بالرغم من اإلمكانات املتاحة هلا. اخلام كالبرتول والغاز، إذ

العربية عملت على توسيع الفجوة الغذائية حيث ال تزال تتأثر بالعوامل هذه الوضعية التجارية للزراعة 
الدميوغرافية كالنمو السكاين وتوزيعهم إضافة إىل النمط االستهالكي، والعوامل الطبيعية مثل حمدودية األراضي 

لعلمية والعملية ما تزال الزراعية، والتصحر واجلفاف إضافة إىل العامل الدويل، ونتيجة لغياب اإلسرتاتيجية الزراعية ا
  الفجوة الغذائية العربية يف اتساع متواصل.



 

 الفصل الثاين

وطبيعة  املستدام  إشكالية األمن الغذائي العريب 
 األزمة الغذائية
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 وطبيعة األزمة الغذائيةالغذائي العريب املستدام  الفصل الثاين: إشكالية األمن

 متهيد

اجلهود املبذولة يف القطاع  من الرغم فعلى العريب الوطن يف الرئيسية التحديات من الغذائي األمن يعترب
 الفجوة واتسعت األغذية، على الطلب ملقابلة اإلنتاج يف املستهدفة الزيادة حتقق مل العربية الزراعة الزراعي إال أن

 اهتمام ازداد وقد ،ةالرئيسي الغذائية السلع من احتياجاهتا نصف حوايل تستورد العربيةبلدان ال أصبحتحيث  الغذائية
 .2008 يف ذروهتا بلغت اليت احلادة العاملية الغذائية األزمة أعقاب يف األغذية من احتياجاهتا بتوفري العربية بلدانال

 الرئيسية املقومات إحدى الغذائيةلع الس من احمللي االستهالك احتياجات لتلبية الزراعية احملاصيل إنتاج زيادة تعترب
األجيال ات لألجيال احلالية مع ضمان نصيب توفري القدر الكايف من الغذاء ويف مجيع األوق، لكن الغذائي لألمن

 . العربية على حد السواء كل يؤرق كل البلدانالغذاء يبقى مشية حقهم يف احلصول على املستقبل

عدم التوازن بني الطلب والعرض على الغذاء عمل على خلق أزمات غذائية مل تكن وليدة العصر احلايل إن 
 جانب الدول املتقدمة عانت البلدان العربية إىل، ف-1972أزمة –بل تعود جذورها إىل السبعينات من القرن املاضي 

بشكل كبري من تبعات األزمات الغذائية العاملية على اعتبارها طرفا مستوردا للغذاء يف األسواق العاملية، من جهة أيضا 
أخرى جاء توسيع جتارة املنتجات الزراعية عامليا كحل أمام الدول قصد تلبية احتياجاهتا احلالية واملستقبلية املتزايدة من 

االستفادة من هذا اإلجراء خيتلف ما بني الدول املصدرة والدول ، إال أن الغذاء يف ظل التزايد السكاين السريع
 املستوردة من السوق العاملي للغذاء.

 التالية: العناصر التطرق يف هذا الفصل إىل سيتم

 ؛اإلطار املفاهيمي لألمن الغذائي املستدام 

 ؛طبيعة املشكلة الغذائية يف العامل والوطن العريب وحمدداهتا 

  توسيع جتارة السلع الزراعية على األمن الغذائي املستدامتأثري. 

 
. 
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 اإلطار املفاهيمي لألمن الغذائي املستدام. 1.2

لقد كثر استخدام مصطلح األمن الغذائي منذ مطلع السبعينات للقرن العشرين، وأخذ عدة اجتاهات منذ  
اليت صاحبها ارتفاع حاد يف أسعار الغذاء واخنفاض كبري يف املخزون العاملي من  1974-1972أزمة الغذاء العاملية 

إذ  سياسية دولية جعلت من الغذاء والبرتول أهم سلعتني إسرتاتيجيتني يف االقتصاد العاملي.الطعام، وتبع ذلك أزمات 
ضامني فكرية وقناعات شخصية، وهنا سوف تتميز املفاهيم املتعلقة باألمن الغذائي باملرونة والنسبية ملا قد حتمله من م

 .املستدام تشكل مدخال ملفهوم األمن الغذائي ملفاهيم اليتنقوم بتحديد جمموعة من ا

 مفهوم األمن الغذائي املستدام.1.1.2

تنبطة من اهليئات الدولية، سإال أنه مت االقتصار على املفاهيم امل لألمن الغذائي مت طرح العديد من التعاريف 
 بعد بروز مفهوم التنمية املستدامة بدأ احلديث عن األمن الغذائي املستدام.لكن 

 والزراعة األغذية منظمة تعريف.1.1.1.2
روما –إن التعريف الشامل واملؤثر ملفهوم األمن الغذائي حسب ما جاء يف مؤمتر القمة العاملي للغذاء  

 جلميع تتاح عندما يتوفر" األمن الغذائي اتفقت عليه حكومات الدول املشاركة يف القمة يؤكد على أن الذي -1996

 يليب ومغذ ومأمون كاف  غذاء على للحصول واالقتصادية واالجتماعية املادية الفرص األوقات مجيع يف الناس
  1"والنشاط الصحة موفورة حياة يعيشوا أن هلم ويكفل الغذائية وأذواقهم التغذوية احتياجاهتم

 لىع البلدان أو البلد مقدرةوهو:  الغذائي لألمن التقليدي املفهوم عن ابتعد أنه التعريف هذا على املالحظ
 صحة يف وبقائه اإلنسان لنمو األساسية الضرورية االحتياجات يليب ،السكان لتغذية الالزمة الغذائية املواد منيأت

 إنتاج من تقلل طبيعية كوارث حدوث حالة يف إليه اللجوء ميكن الغذائية املواد من خمزون توافر من بد ال نهأو  ،جيدة

 مبصطلح وارتبط 2.اخلارج من االسترياد طريق عن الغذائيةد املوا على البلد حصول تعذر حالة يف  أو الغذائية املواد

 .ألفرادها الغذاء من األساسية االحتياجات لتأمني احمللية املوارد على االعتماد أي الذايت االكتفاء
 الزراعية للتنمية العربية املنظمة تعريف.2.1.1.2
 جمرد يف منحصرة كانت فبعدما ،مهامها يف حتوالت عدة نشأهتا منذ العربية للتنمية الزراعية املنظمة عرفت 

 قدف العريب، الغذائي األمن لتحقيق املتكاملة الربامج بإعداد تقوم اليوم أصبحت ،الغذائية الفجوة خماطر من التحذير

 لكل مستمرة، بصورة والصحة للنشاط الالزمة والنوعيات بالكميات الغذاء توفري " بأنه الغذائي لألمن تعريفها يف جاء

 لكل الغذائية السلع إلنتاج النسبية امليزة أساس وعلى أوال احمللي اإلنتاج على اعتمادا السكانية اجملموعات من فرد

                                                                 

 .08، ص2010، روما، العامل يف الغذائي األمن انعدام حالة املتحدة، لألمم والزراعة األغذية منظمة1 
 .15، ص1998 لبنان، العربية، الوحدة دراسات مرآز العريب، املستقبل جملة الغذائي، األمن ومأزق الزراعية التنمية أزمة العلوان، الصاحب عبد2 
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 النسبية امليزة شرط لكن .1"املالية وإمكانياهتم دخوهلم مع تتناسب اليت باألسعار السكان أفراد لكافة وإتاحته قطر

 ال الدول بعض أن ذلك ،العملية الناحية من تربيره ميكن ال تعريفها يف العربية للتنمية الزراعية املنظمة اعتمدته الذي
 على تعتمد زراعية سياسة إتباع خالل من وتنميتها بإنتاجها قامت لكنها السلع بعض إنتاج يف نسبية ميزة متتلك

 بني ومن ،الزراعية لسلعها محائية سياسة وإتباعها متطورة تكنولوجيا استخدام إىل باإلضافة للمزارعني، الدعم زيادة

 سلعة كونه السياسي أمنها على حفاظا أنتجته أهنا إال األرز إنتاج يف نسبية ميزة متتلك ال اليت اليابان الدول هذه

 2.الياباين للمواطن بالنسبة أساسية
 الدويل البنك تعريف.3.1.1.2

  الكايف الغذاء على األوقات كافة يف الناس كل حصول إمكانية" أنه على الغذائي األمن الدويل البنك عرف 

 التجاريةو  التسويقية بنظمه القطر هذا يصبح عندما ما لقطر الغذائي األمن يتحققو  صحتهم،و   لنشاطهم الالزمو 

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

 4:هي أسس أربعة إىل الدويل البنك تعريف يستندو  3ة"الدولي السوق وظروف احمللي

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

 .صحتهم على حيافظ ومبا

 قدراهتم على النظر بغض اجملتمع يف املواطنني كافة على السابق األساس بتطبيق يرتبط الذي :الشمول أساس -

 .الشرائية أو املالية

 تتضمن اليت األزمات أوقات خاصة األوقات كافة يف الفيزيقي األساس بتطبيق يرتبط الذي :الزمين األساس -

 .الغذائية السلع جتارة يف الدولية األسواق أوضاع اختالل أو احمللي اإلنتاج تردي فيها مبا األزمات كافة

 الغذاء، على للحصول دوليا أو حمليا مصدرا التعريف يشرتط مل الشأن هذا يف ء:الغذا على احلصول مصدر -

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

 .النائية املناطق

 واآلخر نسيب:ومن هنا يتم التمييز بني مستويني لألمن الغذائي أحدمها مطلق 

  :احمللي، وهو معادل لالكتفاء إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة مبا يعادل أو يفوق الطلب األمن الغذائي املطلق
 الذايت الكامل لكن وجهت له انتقادات عديدة.

                                                                 

 القاهرة، والثاين، األول العددان العربية، الدول جامعة جملة العريب، الوطن يف والتنمية الزراعة العربية، الدول جبامعة واملشروعات الغذائي األمن إدارة1 

 .16ص ،2009
 .75ص ،1998، الكويت املعرفة، عامل واآلداب، والفنون للثقافة الوطين اجمللس العريب، للوطن الغذائي األمن السالم، عبد السيد حممد2 
، 2002سبتمرب  26-25، القاهرة الزراعي، لالقتصاد املصرية اجلمعية الزراعيني، لالقتصاديني العاشر املؤمتر العريب، الغذائي األمن قناوي، ملوك عزت3 

 .03ص
 نفس املرجع.4 
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 :قدرة الدولة على توفري السلع واملواد الغذائية كليا أو جزئيا وضمان احلد األدىن من تلك  األمن الغذائي النسيب
 االحتياجات بانتظام.

جيب أن يشمل توفري القدر الكايف من الغذاء ويف مجيع األوقات لألجيال  األمن الغذائي مستدامايكون  لكي
نمية احلالية مع ضمان نصيب األجيال املستقبلية حقهم يف احلصول على الغذاء أيضا، مع ضمان احرتام أبعاد الت

على حد السواء. فالتنمية  املتمثلة يف األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية، -اهلدف يف إطار حتقيق هذا-املستدامة 
إدارة ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية وتوجيه التغري التقين واملؤسسي بطريقة تضمن حتقيق  املستدامة تعرف على أهنا:

حتمي األرض واملياه واملصادر الوراثية النباتية  اوأهن .1واستمرار إرضاء حاجات البشرية لألجيال احلالية واملستقبلية
وال تضر بالبيئة وتتسم بأهنا مالئمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية واحليوانية 

 االجتماعية.

الواردة ضمن خطة أحد املكونات اإلسرتاتيجية للتنمية الزراعية املستدامة  األمن الغذائي املستدام لبلد معني هو:-
الذي ينطوي على العديد من السياسات والربامج واملشروعات اليت من قتصادية واالجتماعية املستدامة، التنمية اال

شأهنا زيادة إنتاجية السلع الغذائية األساسية، من خالل االستخدام األمثل للموارد احمللية املتاحة والقضاء على كل 
وانتهاء باملستهلك، وترشيد استهالك السلع الغذائية وحتسني  ابتداء من املنتجصور التلف والتبذير لكل السلع الغذائية 

شروط التبادل التجاري لتلك السلع ومستلزمات إنتاجها، سواء أكانت تصديرا أو استريادا مع احملافظة على التوازن 
للخارج  قليص التبعيةالبيئي ومنع التلوث مبختلف أشكاله، وذلك يف ظل حتقيق أكرب قدر ممكن من االستقاللية بت

مستهدفا بذلك توفري السلع الغذائية بكميات كافية ونوعيات معيارية جملموع السكان يف خمتلف مناطق تواجدهم 
قد مت حتديد أسس حتقيق أمن غذائي ف 2داخل البلد وبأسعار تتوافق ومستويات دخوهلم بصورة مستمرة ومستدامة.

 3حماور رئيسية هي: 07على  1996نوفمرب  17-13عقد بروما يف عاملي مستدام يف مؤمتر القمة العاملي لألغذية واملن

 توفري بيئة اقتصادية واجتماعية وبيئية تستهدف إجياد أفضل الظروف الستئصال الفقر وإحالل السالم الدائم؛ (1

س  تنفيذ سياسات هتدف إىل استئصال الفقر والقضاء على انعدام املساواة وحتسني الفرص املادية واالقتصادية للنا (2
 على أغذية كافية ووافية تغذويا؛ -يف مجيع األوقات–كافة يف احلصول 

ارسات مستدامة حتقيق التنمية الغذائية والزراعية والسمكية واحلرجية والريفية يف كل املناطق، وإتباع سياسات ومم (3
 ة؛وقائمة على املشارك

                                                                 
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي )مصر( املركز الوطين للسياسات الزراعية  /ITA/006/SYRدوناتو رومانو، االقتصاد البيئي والتنمية املستدامة، مشروع 1

 .56، ص، مصر2000بالتعاون مع الفاو والتعاون االيطايل، 
، ص  2015، سطيف، 13رزيقة غراب، إشكالية األمن الغذائي املستدام يف اجلزائر: واقع وآفاق، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العدد 2

 .52، 51ص

 .10، روما، ص1996نوفمرب  17-13ألغذية: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، إعالن روما بشأن األمن الغذائي، مؤمتر القمة العاملي ل 3
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عامة إىل تعزيز العمل على أن تؤدي السياسات املتعلقة بالتجارة يف السلع الغذائية والزراعية واملبادالت التجارية  (4
 األمن الغذائي للجميع من خالل نظام جتاري عاملي عادل؛

 السعي لتاليف الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ اليت يتسبب فيها اإلنسان والسعي جملاهبتها؛ (5

يص استخدام استثمارات القطاعني اخلاص والعام من أجل تعزيز املوارد البشرية، والنظم الغذائية تشجيع ختص (6
 والزراعية والسمكية واحلرجية املستدامة والتنمية الريفية يف كل املناطق؛

 تنفيذ خطة العمل ورصدها ومتابعتها على مجيع املستويات بالتعاون مع اجملتمع الدويل.  (7

 األنظمةئي مستدام يتطلب اهتماما مطردا بتجديد املوارد الطبيعية وتناوال شامال يركز على لضمان أمن غذا  
والعاملية، مع استخدام األرض استخداما منسقا والتخطيط الدقيق الستخدام  واإلقليميةالبيئية على األصعدة الوطنية 

 1املياه واستغالل الغابات.

  الغذائيملفاهيم املتعلقة باألمن بعض ا.4.1.1.2

يعرف على أنه قدرة اجملتمع على حتقيق االعتماد الكامل على النفس، وعلى املوارد  االكتفاء الذايت:أوال: 
ويعرب عنه حسابيا بالنسبة بني اإلنتاج واالستهالك  2واإلمكانات الذاتية يف إنتاج كل االحتياجات الغذائية حمليا.

   3احملليني حسب العالقة التالية:

A = P / D * 100 

A:   االكتفاء الذايت       P:  اإلنتاج الغذائي احمللي   D : االستهالك الغذائي احمللي     

 وهي: إال أن هذا التعريف حيمل جمموعة من املميزات اليت جعلت منه نسبيا

 وضع يف إطار جغرايف وتارخيي حمدد؛الطابع اإليديولوجي إذ يعد هذا التعريف عاما غري واضح إذا مل ي 

  يتميز بالنسبية وتتضح يف الغموض الذي يكتنف اإلجابة عن حقيقة االكتفاء الذايت الغذائي، هل هو عند احلد
األدىن يف توفري االحتياجات الغذائية أو احلد املتوسط أو احلد األعلى؟. وهنا البد من ربط مستوى االكتفاء 

 ئي باملستوى االقتصادي للمجتمعات؛الذايت الغذا

 حتقيق هذا اهلدف عمليا خاصة وأن حتقيقه مرتبط باملوارد املتاحة. عدم إمكانية 

 
 

                                                                 
 .184، ص1990اللجنة العلمية للبيئة والتنمية، مستقبلنا املشرتك، ترمجة حممد كامل عارف، سلسلة عامل املعرفة، الكويت،  1

 .51، صبقا، مرجع سفوزية غريب 2

3 Farid ABDOUCHE, Les céréales et la sécurité alimentaire en Algérie, les édition El Hikma, Algérie, 2000, p19.  
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يف ظل التحوالت االقتصادية العاملية وحترير التبادل التجاري فإن هذا املفهوم مييل إىل الرفض ألنه يؤدي إىل  لكن
  1إيقاف مجيع العالقات التجارية اخلاصة باملواد الغذائية مع الدول األخرى.

تعريفي األمن الغذائي واالكتفاء الذايت جند أن مفهوم األمن الغذائي أوسع ويتم متييز ذلك من خالل من خالل  
أساسيتني هو أن: مفهوم األمن الغذائي يشمل يف تعريفه عنصرين ال يظهران يف تعريف االكتفاء الذايت مها  نقطتني

امل الرئيسي لالختالف من وجهة نظر اقتصادية االستقرار يف التموين وإمكانية احلصول على الغذاء، ويتمثل الع
 2وسياسية يف مشول الواردات التجارية واملساعدات الغذائية كأشكال ممكنة للتموين بالسلع الغذائية.

ة اليت ال يكون فيها األفراد واألسر إمكانية مادية أو اجتماعية أو اقتصادية  يعرب عن احلال انعدام األمن الغذائي:ثانيا: 
ويتخذ انعدام األمن الغذائي شكلني  3للحصول على الغذاء على النحو املذكور يف تعريفات األمن الغذائي.كافية 

أساسيني مها: انعدام أمن غذائي مزمن تستمر فيه حالة العجز يف احلصول على الغذاء الكايف بسبب نقص املوارد 
أو املنطقة نقص يف اإلمدادات الغذائية وعدم القدرة  اإلنتاجية واملالية، وانعدام أمن غذائي مؤقت  حيث تعرف الدولة

  4على تأمني الغذاء الكايف لفرتات حمددة.
التوفر الدائم  5أساسية: لغذائي الذي يقوم على أربعة حماورغياب لألمن اإن انعدام األمن الغذائي يعين     

للغذاء، إمكانية احلصول على كمية ونوعية كافية من الغذاء، استقرار تأمني الغذاء، االستخدام الصحيح للغذاء يف 
تواجه بعض البلدان العربية االنعدام املزمن لألمن الغذائي والبعض اآلخر االنعدام املؤقت له، فاالنعدام إذ  األسرة.

ما ال يعود إىل منط السياسات االقتصادية املعتمدة بقدر ما يعود إىل متغريات مرتابطة  املزمن لألمن الغذائي غالبا
 6يتقدمها اآليت:

اخنفاض إنتاجية وحدة املوارد الزراعية املستخدمة والسيما العمل واألرض بسبب القيود املؤسسية وتواضع مستوى  -
 التكنولوجيا املستخدمة؛

للمحاصيل األساسية )القمح( وذلك نتيجة لعدم القدرة على التحكم يف  ارتفاع التقلبات اإلنتاجية والسيما -
 استخدام املوارد املائية، إذ تعد معظم زراعات احلبوب مطرية؛

عدم التنوع يف إنتاج احملاصيل الزراعية الغذائية واالعتماد على جمموعة ضيقة من احملاصيل التقليدية اليت تتعرض  -
 لتقلبات سعرية؛

                                                                 
 .86، صابقمرجع س، حممد السيد عبد السالم 1

2 Dillon Jean Claude et Azoulay  Gerard, La sécurité alimentaire en Afrique, Kharthala, Paris, 1993, pp138- 139. 
 .8، ص2009األغذية والزراعة، حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل، التأثريات والدروس املستفادة، روما، منظمة  3

 جامعة اجلزائر، اجلزائر، زيدان زهية، واقع وحتديات األمن الغذائي يف العامل العريب: حالة اجلزائر، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري 4
 .4، 3ص ، ص 2001

، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، املركز الوطين للسياسات الزراعية، 22نوال نعمة، واقع األمن الغذائي العاملي من منظور الشرق األدىن، الوقائع رقم  5
 .5، ص2006دمشق، 

 .54ص ابق،مرجع س، وفيق النجفيسامل ت 6
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ملؤدية إىل حتسني استدامة املوارد الزراعية، إذ تتعرض البعض منها إىل التصحر والتآكل والرتدي نقص احلوافز ا -
 نتيجة استنزاف استخدامها يف الزراعة غري العقالنية.

تواجه بعض البلدان العربية األخرى حالة من انعدام األمن الغذائي املؤقت وذلك نتيجة عدم كفاءة كما    
عموما والزراعي بشكل خاص بسبب التشوهات يف مناخ االستثمار احمللي واألجنيب، باإلضافة إىل األداء االقتصادي 

 التقلبات يف إنتاجية أو يف معدل األسعار مما يعمل على تنامي حالة من انعدام األمن الغذائي يف املدى القصري.

 -عين كل الظروف واملعايري الضرورية الالزمة إن مفهوم منظمة الصحة العاملية لألمان الغذائي يأمان الغذاء: ثالثا: 
لضمان أن يكون الغذاء آمنا، وموثوقا به وصحيا  -من خالل عمليات إنتاج وتصنيع وختزين وتوزيع وإعداد الغذاء

إنتاج الغذاء، من مرحلة اإلنتاج الزراعي فأمان الغذاء متعلق بكل مرحلة من مراحل  1ومالئما لالستهالك اآلدمي.
ة االستهالك، فسابقا كان االهتمام منصبا على الكم مث تدرجييا بدأ االهتمام باجلودة والنوعية واملوازنة بني وحىت حلظ

الكم والكيف يف السلع احلالية، وحاليا بدأ الرتكيز على األبعاد الصحية للسلع الغذائية أو ما يعرف بأمان الغذاء وقد 
  عاملي. واحلمى القالعية وما خلفاه من ختوفبعد ظهور مرض جنون البقر زاد االهتمام أكثر 

ية االستهالكية لغذائهم تعين عدم قدرة الدولة على تلبية احتياجات سكاهنا من املواد األساسالتبعية الغذائية: رابعا: 
  2تكون مرغمة بذلك على توفري هذه املواد عن طريق االسترياد من اخلارج.اليومي، ف

تشري إىل الفارق احلاصل بني كمية اإلنتاج احمللي من السلع الغذائية والكمية املستوردة من الفجوة الغذائية: خامسا: 
وفقا للمعايري الدولية املتعارف عليها من سعرات حرارية  ات السكان من الغذاء اليومي،اخلارج لتلبية احتياج

واالستهالك فجوة حقيقية فإنه حيتاج إىل  غري أن هناك من يعتقد بأن اعتبار الفجوة بني اإلنتاج  وبروتينات وغريها.
كثري من الدقة يف الدول العربية وخاصة النامية، حيث أن الفرق بني اإلنتاج واالستهالك هو الفجوة الظاهرة اليت قد 
ال تساوي بالضرورة الفرق بني اإلنتاج واحلاجة املوضوعية للسكان، علما أن سكان البلدان النامية وحىت يف البلدان 

 3مستويات: 03الدخول املرتفعة ال حيصلون على احلاجة احلقيقية للغذاء واليت ميكن احتساهبا على أساس  ذات

  :هو متوسط احلد األدىن من الغذاء املوصى به من قبل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة احلد األدىن
 العامليتني.

  :سنويا.هو متوسط االستهالك العاملي للفرد احلد املتوسط 

  :هو مستوى االستهالك للفرد يف البلدان املتقدمة.احلد األمثل 

                                                                 
 .101 -98صص  ، ابق، مرجع سسالمالحممد السيد عبد  1

 .54، صبقا، مرجع سفوزية غريب 2
3 FAO, The State of Food Insecurity in the World, Addressing Food Insecurity Protracted Crises, Rome, 2010, p310. 
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الفجوة الغذائية احملتسبة على هذه األسس ميكن تسميتها بالفجوة املوضوعية وكذلك احلال بالنسبة  هبذا فإن 
لالكتفاء الذايت احملسوب على أساسها يعترب اكتفاء ذايت موضوعي، يف حني أن االكتفاء والفجوة احملسوبان على 

 يمن اعتبارمها فجوة واكتفاء ظاهريان. أساس الفرق بني اإلنتاج واالستهالك دون األخذ باحلاجات املوضوعية ف

خيتلف مفهوم انعدام األمن الغذائي عن مفهوم اجلوع بشكل طفيف على الرغم من أن كالمها يتعامالن مع    
تقايل، نقص يف الطاقة الغذائية يظهر اجلوع بأشكال خمتلفة: مزمن، انحاجات اإلنسان أمهية يف احلياة، الطعام أكثر 

وبالطبع يتواجد اجلوع أنه بنفس الوقت من أهم مسبباته  اجلوع من أهم نتائج الفقر كما. فالغذائيام التوازن وانعد
يعترب الشكل األساسي من انعدام األمن الغذائي الذي يعترب مفهوم أمشل يضم إذ  سبة األكرب يف الدول الفقرية، بالن

 لغذائي الذي يقوم على أربعة حماورانعدام األمن الغذائي هو غياب لألمن ا لتواجد اجلوع. إناملسببات املختلفة 
التوفر الدائم للغذاء، إمكانية احلصول على كمية ونوعية كافية من الغذاء، استقرار تأمني الغذاء،  1أساسية:

 من الغذائي.واالستخدام الصحيح للغذاء يف األسرة. وعدم توفر أحد هذه الشروط يؤدي حتما إىل انعدام األ

 األمن الغذائي باألمن املائيعالقة  .5.1.1.2

مع أن قطاع الزراعة ال حيقق  2من املوارد املائية املستثمرة يف الوطن العريب، %58حنو  تستهلك الزراعة املروية   
من املوارد املائية  %50 االكتفاء الذايت من األمن الغذائي والسيما احلبوب، الزيوت والسكر، ويتم استثمار أكثر من

هذا يف الواقع يعد مأساة كبرية لألمن املائي. فالزراعة تشكل التحدي األكرب الذي يواجه البلدان العربية يف املتاحة، 
يجب التوجه قبل كل ة وغري املناسبة يف الري، فهدر مواردهم املائية من خالل استخدام الطرق القدمية غري االقتصادي

اجب إتباعها للتقليل من هدر املوارد املائية وزيادة كفاءهتا االقتصادية، وتبني نسب استنزاف شيء إىل الكيفية الو 
موارد املياه الداخلية والنسب املستخدمة يف النشاط الزراعي على املستويني احمللي والعاملي بعض احلقائق ميكن تلخيصا 

    3يف:

 مرة؛ 4.27يتجاوز املتوسط العريب الستنزاف املياه الداخلية املتوسط املتجدد سنويا أو ما يعرف باحلد اآلمن بنحو  -

 مرة؛ 47.5يفوق املتوسط العريب الستنزاف املياه الداخلية املتوسط العاملي بنحو  -

كمصر مثال ألهنا ال تعتمد عليه العربية اليت ترتفع فيها نسبة املستنزف من مواردها الداخلية   إن بعض البلدان -
فارتفاع هذه النسبة يشكل مصدر قلق فعلي يف املناطق اليت ال تصل إليها مياه النيل كالواحات الداخلية ، أساسا

 مناطق شبه جزيرة سيناء؛ظم والغربية وسواحل البحر األمحر ومع

                                                                 
 . 5، صابق، مرجع سنوال نعمة1

االستهالك املستدام من أجل إدارة أفضل للموارد يف البلدان العربية، املنتدى العريب للبيئة والتنمية، بريوت، إبراهيم عبد اجلليل، جنيب صعب، البيئة العربية،  2
 .29، ص2015

لد جملة جامعة دمشق، كلية اآلداب، اجمل -االقتصاد الزراعي العريب واقعا طبيعيا وبشريا–إبراهيم أمحد سعيد، أمهية االستثمارات يف األمن الغذائي العريب  3
 .564، ص2011، دمشق، 4+3، العدد27



................................................الغذائية األزمة وطبيعة املستدام العريب الغذائي األمن إشكالية: الثاين الفصل  

56 

 

ا واالحتياجات الشديدة يف جمال اخلدمات ل النفطية بسبب متطلبات النهضة هبترتفع نسبة استهالك املياه يف الدو  -
 والزراعة؛

وهذا عائد ، %19ارتفاع النسبة املستخدمة من املياه الداخلية يف الزراعة يف الوطن العريب عن النسبة العاملية بنحو  -
ئر كبرية يف وإىل استخدام الطرق الزراعية القدمية يف الري مما يؤدي إىل خسا ،إىل الظروف املناخية املرتفعة احلرارة

 املياه؛

متقاربة يف نسب املياه املستخدمة يف الزراعة، وهذا يعين أن املشكلة احلقيقية ملوارد املياه العربية الزراعية  أن البلدان  -
 يف القطاع الزراعي وما حيتويه من قضايا يف هذا اإلطار.

مقارنة باملتوسط  3م800ه املتجددة يبلغ حنو تعاين املنطقة العربية من ندرة املياه فالنصيب السنوي للفرد من امليا -
بلدا عربيا مصنفا يف  13، هذا املتوسط خيفي الفوارق اإلقليمية القائمة لدى 3م7240العاملي والذي يبلغ حوايل 

العائق احلاسم للزراعة وسيتفاقم هذا الوضع  عترب ندرة املياهت هبذا .3م500رة املائية الشديدة أقل من فئة الند
 19، ويقل متوسط كفاءة الري يف خالل السنوات املقبلة مع ارتفاع عدد السكان والتأثريات احملتملة لتغري املناخ

 1.%46بلدا عربيا عن حنو 

املائي يف  بروز حتديني رئيسيني مها: تراجع االحتياطي من املخزونكل تلك احلقائق سوف تؤدي حتما إىل  
 األحواض املائية الداخلية وكذلك تردي نوعية املياه وتراجع خصائصها.

أي  %70إن استخدام طريقة الري بالرش يف استثمار موارد املياه بالقطاع الزراعي يرفع الكفاءة املائية إىل    
من املياه املستثمرة، فإذا أضيفت هذه الكمية إىل الكمية املستخدمة فعال واملقدرة بنحو  3مليار م 122يوفر حنو 

 .من حاجة العرب للمواد الغذائية %83لتحقيق حنو  ار من املياه كايفهذا املقد 3مليار م 307تصبح  3مليار م 185
، وهبذا 3مليار م 157أي توفري  %85إىل  فإنه ميكن رفع الكفاءة املائيةيف حني إذا مت تطبيق طريقة الري بالتنقيط 

ا يضمن حتقيق األمن مم من إنتاج الغذاء، %105وهو ما حيقق  3مليار م 342تصبح كمية املياه املتاحة لالستثمار 
 2الغذائي ويف الوقت نفسه يوفر كميات كبرية من املياه وحيافظ على التوازن البيئي واحليوي.

أي أن  %65 بنحوتتدىن إنتاجية املوارد املائية املستخدمة يف الزراعة يف الوطن العريب  عن مثيالهتا العاملية    
من  %9.2ن إنتاجية املياه العربية يف الزراعة ال تفوق عاملية للمياه. إفقط من اإلنتاجية ال %35إنتاجية املياه متثل 

ألن إنتاجية املياه يف القطاعات ، %11.6نحو قدر بعاملي معدل إنتاجيتها يف القطاعات األخرى، واليت تبلغ 
األخرى أعلى منها يف الزراعة بكثري وهو أمر طبيعي، فللزراعة ضروراهتا الطبيعية واحليوية اليت ال ميكن جتاوزها واليت 

ا راجع وهذ  %60لك فكفاءة الري يف الوطن العريب ال تزيد عن لكن مع ذا واجتماعيا واقتصاديا، البد منها طبيعي
تطبيق اإلدارة املتكاملة للمياه العربية مهم جدا ألنه حيقق التقليدية وأنظمته يف الزراعة، ف بالدرجة األوىل إىل طرق الري

                                                                 
 .29، 28صص ، ابق، مرجع سجلليل، جنيب صعبإبراهيم عبد ا 1

 .565، صابقمرجع سأمحد سعيد،  إبراهيم 2
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فرة أو املتاحة لالستثمار، حتسني العديد من األهداف: االستفادة املناسبة من املوارد املائية، زيادة كميات املياه املتوا
نوعية املياه ألهنا ال تتعرض لالستنزاف الذي يغري من خصائصها، ضمان استمرارها لألجيال املقبلة وهو املبدأ 

املائية )اجلدوى االقتصادية منها(. واجلدول املوايل الرئيسي للتنمية املستدامة، زيادة إنتاجية موارد املياه ورفع كفاءهتا 
 العالقة بني األمن املائي واألمن الغذائي العريب.يبني 

 2030-2008العالقة بني األمن املائي واألمن الغذائي العريب ما بني : (1-2) جدول رقم

 2030 2025 2015 2008 احلالة
 3مليار م 378- 3مليار م 292- 3مليار م 245- 3مليار م 215- النقص األمن املائي

 %35 %40 %45 %50 النسبة األمن الغذائي

جملة جامعة  -االقتصاد الزراعي العريب واقعا طبيعيا وبشريا–إبراهيم أمحد سعيد، أمهية االستثمارات يف األمن الغذائي العريب : املصدر
 .566ص، 2011 دمشق، ،4+3 العدد ،27دمشق، كلية اآلداب، اجمللد 

ىت إن كانت من الناحية الغذائي متثل حالة من التوافق حمن اجلدول أن العالقة بني األمن املائي واألمن يتضح  
يؤدي النقص املتنامي يف األمن املائي إىل نقص متنامي كذلك يف األمن الغذائي، إال أنه إذا ما مت  السلبية، إذ

بالتايل يتحول ، استخدام الطرائق احلديثة يف استثمار املوارد املائية يف الزراعة العربية سوف يعمل على رفع كفاءهتا
ا يعمل بصورة مطردة على رفع األمن الغذائي، وبالتايل وضع اسرتاتيجيات زيادة بالنسبة لألمن املائي مم النقص إىل

 عربية مائية على الصعيدين احلوضي واإلقليمي ميثالن السبل الكفيلة بتحقيق األمن املائي والغذائي والتنمية املستدامة.

ملنتجات الزراعية بكميات أقل من املياه خيارا ذو أمهية كبرية لتعزيز األمن الغذائي يف مزيد من ايعترب إنتاج    
استخدام طرق أكثر كفاءة للري مثل الري بالرش أو الري بالتنقيط، وأثبت تطبيق الري  املنطقة العربية، من خالل

ية الزراعية، مثال أدى تطبيقه يف وادي األردن بالتنقيط يف معظم أحناء املنطقة أنه حيد من فاقد املياه ويزيد من اإلنتاج
تزال غالبية املنطقة العربية  إذ  1من األراضي املزروعة إىل زيادة متوسط غلة اخلضر ومضاعفة غلة الفاكهة. %60لري 

تفتقر إىل احلوافز االقتصادية واملالية على أساس اسرتداد التكاليف هبدف حتسني الري، لذلك ينبغي إعطاء أولوية 
تشجيع املزارعني على االستثمار يف تقنيات حفظ املياه، من خالل  ،عالية لتحسني إدارة الطلب على مياه الري

باإلضافة إىل زيادة كفاءة الري ميكن زيادة إنتاجية املياه سواء اإلنتاجية  ،ضة الطلب على املياهوزراعة احملاصيل املنخف
حتقيق هدف "حمصول أكرب من خالل ختصيص املياه حملاصيل ذات قيمة أعلى، أو من خالل  ،أو املاديةاالقتصادية 

ك إىل حماصيل تتطلب مياه أقل وتنطوي على ميكن رفع إنتاجية املياه عن طريق حتويل عائدات االستهاللكل قطرة". 
 قيمة غذائية مماثلة.

 

 
                                                                 

 .29، صابق، مرجع سجلليل، جنيب صعب، البيئة العربيةإبراهيم عبد ا 1
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 املستدام أبعاد األمن الغذائي.2.1.2

قضية األمن الغذائي كظاهرة اجتماعية منذ القدم اعتمد عليها، حماولة منه للبقاء من خالل  عرف اإلنسان    
 السيطرة على الطبيعة وقسوهتا وتقلباهتا، وهي قضية مركبة تتميز بالتعقيد إذ تتشابك يف وجودها جمموعة من األبعاد

 أساسية بصفة مسؤولة دولة أي يف االجتماعيةو  السياسيةة و االقتصادي البيئة تعتربإذ لكل واحد منها داللته التأثريية. 

 .الدولة هبذه الغذائي األمن توفري عن

 االقتصادية األبعاد.1.2.1.2
الزراعية  سياستها فشل نتيجة االسترياد طريق عن الغذائي أمنها حتقيق يف النامية الدول اعتماد أن يف شك ال

 فإن كذلك  1.مدفوعاهتا ميزان عجز زيادة يعين مما ،الدائمة الغذائية للتبعية يعرضها اهلادفة إىل حتقيق األمن الغذائي

 العملة تفقد وبالتايل العاملية األسواق يف ارتفاعها نتيجة األسعار ارتفاع خلطر الدول يعرض االسترياد على االعتماد

 عن الناجم والتنمية التطور مسرية إعاقة إىل تعرضها ىلإ باإلضافة عمان، سلطنة يف حدث كما  الشرائية قيمتها احمللية

يتم   االقتصادية لألبعاد أكثر لتوضيح ،اجملتمع ألفراد الالزم الغذاء توفري مقابل املشاريع عن ختليها على الدول اجتاه
 :2التالية للعناصر تطرقال

 مشكلة تعاين ممن دول عدة يف املتاح الغذاء مستوى وكذلك اإلنتاج مستوى إن :اإلنتاج كمية يف االخنفاضأوال: 

  العريب الوطن على ذلك طبقنا ما وإذا األمثل، لالستهالك مطلوب هو مما وكما نوعا أقل يعترب الغذائي األمن حتقيق
 %5.8 عن تزيد ال واليت 2013 مليون هكتار يف 78.3مبا يعادل   املستغلة املساحة بضآلة يتميز اإلنتاج أن لوجدنا

 مبا نسبته املطرية الزراعة على االعتماد إىل باإلضافة ،مليار هكتار 1.3الكلية املقدرة حبوايل  األراضي مساحة من
 مشكالهتا بكللألراضي املروية، هذا االعتماد على الزراعة املطرية  %22من مساحة األراضي الزراعية مقابل  60%

 يتناسب ال احلبوب إنتاج يف السنوية الزيادة معدل أن جانب إىل اإلنتاجية، واخنفاض اإلنتاج انتظام عدم يف املتمثلة

وهذا العدد يف  2014 مليون نسمة يف الدول العربية يف 391واملقدر حبوايل  السكان عدد يف السنوية الزيادة مع
 1.82بلغت  2014 حلبوب )الطن للهكتار الواحد( يفكما أنه بالنسبة للبلدان العربية فإن إنتاجية ا  3.تزايد

طن/هكتار مما يعين أن إن إنتاجية األراضي  3.85طن/هكتار منخفضة مقارنة مبا يقابلها عامليا واملقدرة حبوايل 
 4للحبوب يف البلدان العربية ضئيلة.

 يف األساسي احملور الزراعي القطاع يعترب :غذائيا السكانية الزيادة مواجهة على الزراعي اإلنتاج قدرة مدىثانيا: 
 واالجتماعي االقتصادي لالستقرار األساسية الركيزة ميثل هأن كما للشعوب، والغذائية االقتصادية القاعدة تأمني

                                                                 

 ،  2007اجلزائر، جامعة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،وراه،كتد  أطروحة الغذائي، األمن وحتقيق الفالحي العقار إشكالية آمال، حوشني1 
 .268 ص

 .20ص ،  2009، لبنان، ناشرون، للعلوم العربية الدار ،1ط ،"العريب الغذائي األمن حتديات "بشري، عوض الصادق2 
 .61 -59صص ، 2015، اإلمارات العربية املتحدة، 2015صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد 3
 .02، ص2015، اخلرطوم، 35املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، اجمللد  4
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 الزيادة معدالت بني الفجوة اتساعو  هائل بشكل األخرية اآلونة يف السكانية الزيادة معدالت ارتفاع ومع والسياسي،

 منها املعروض اخنفاض ظل يف والزراعية الغذائية املنتجات على الطلب وزيادة االقتصادية، التنمية ومعدالت السكانية

  .الغذائية السلع من احتياجاهتم السكان تدبري يف بالغة صعوبة قابله الذي أسعارها، وزيادة

 كبرية  مبعدالت الفئات لبعض الغذائية السلع من االستهالك حجم تزايد لقد : االستهالك معدالت تزايدثالثا: 

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

 كبري، بشكل الغذائي االستهالك على اإلسراف يف إمكانياهتا معظم الفئة هذه ستخدمتو  عالية، شراء وقدرات هائلة
 العمل وجب لذلك الدخل، وحمدودي الفقرية للطبقات األساسية السلع من املعروض اخنفاض ذلك على ترتب وقد

 أيضا ذلك على يرتتب كما الفقرية، الفئات على األكرب العبء يقع ال حىت والدخول األجور توزيع يف العدالة على

 أي العامل سكان من % 10 ألن االستهالك من أكثر التوزيع يف أساسا تكمن واملشكلة 1ة.الغذائي الفجوة تفاقم
 .للحبوب العاملي اإلنتاج من 50 % تستهلك املتقدمة الدول

 بأنواعها احليوانية الثروة وكذلك الزراعية احملاصيل من والسالالت األصناف تطوير إن : اإلنتاجي التحديثرابعا: 

 فإهنا العربية لبلدانل وبالنسبة الغذائي، األمن من األدىن احلد حتقق زراعية تنمية لتحقيق الرئيسي املدخل متثل املختلفة

 اليت الوراثية واألصول احليوي التنوع من غنية قاعدة ولديها ،والبشرية الطبيعية املوارد من ال بأس هبا بإمكانات تتمتع

 مرتبط إقليم أو دولة أي يف الزراعة مستقبل أن كما تطويرها، أجل من والعمل عليها البناء جيب لذا لغريها، تتوافر ال

 اإلنتاج لتطوير الالزمة املدخالت استخدام وحتسني اإلنتاج مستوى زيادة على والرتكيز احلديثة الري نظم بإدخال

 .2املياه و األرض موارد استخدام كفاءة تطوير يف أنواعها مبختلف األمسدة أمهية إمهال دون الزراعي،

 يف الغذائي األمن أن  وجند األسعار بتقلبات دولة ألي الغذائي األمن يتأثر : استقرارها ودرجة األسعارخامسا: 
 سنويا، منه كبرية كميات العريب العامل يستورد حيث للقمح، العاملية األسعار بتقلبات كبرية بدرجة يتأثر العريب الوطن

 بالواردات يتعلق فيما األمر ونفس القمح من الصافية الواردات فاتورة ارتفاع إىل ذلك أدى كلما األسعار زادت وكلما

  .3القمح، من أقل بدرجة لكن األرزو  الشامية الذرة من

 لقطاع املخصص االستثمار اخنفاض إىل الصناعة قطاع تطوير على الرتكيز يؤدي :الزراعي االستثمارسادسا: 

 يؤدي الذي األمر وهو ،الزراعية احملاصيل ملختلف اإلنتاج وكذا املزروعة املساحات منو معدل ضآلة وبالتايل الزراعة،

إىل  2005مليار دوالر يف  2.9البينية من حنو ولقد ارتفعت االستثمارات العربية  .الغذائية الفجوة مشكلة خلق إىل
من هذه االستثمارات مما جيل القطاع  %1.5ولكن مل تبلغ حصة القطاع الزراعي سوى  2013 مليار دوالر يف 6.1

 4الزراعي غري قادر على التطور.

                                                                 

 .123ص ،  1998األردن، - عمان مستقبله، و حاضره العريب الغذائي األمن القاسم، صبحي1 
 .05، سابق مرجع ،قناوي ملوك عزت2 
 سبتمرب الثاين، العدد العاشر، اجمللد الزراعي، لالقتصاد املصرية اجمللة املصري، الغذائي األمن و الرئيسية احلبوب حملاصيل اخلارجية التجارة خمتار، قدري أمحد3 

 .28ص ، 2000
 .83، صابق، مرجع س2015االقتصادي العريب املوحد صندوق النقد العريب، التقرير  4
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 إعادة خالل من الغذائي األمن لتحسني إمكانية هناك أن األخصائيني بعض يرى : املوارد ختصيص إعادةسابعا: 

 يف الرغبة عدم درجة كانت كلماو  ،(كالقطن) ومثاهلا النقدية السلعو  (كالقمح) الغذائية السلع بني املوارد ختصيص
 1.الزراعية احملاصيل حمل الغذاء اصيلحم إحالل يف توسع هناك كان كلما كبرية املخاطرة حتمل

 ةاالجتماعي األبعاد .2.2.1.2
 أكثر ظروف إىل تؤدي قد املرتفعة السكانية الزيادة أن إىل اإلشارة جتدر :السكان عدد يف املستمر التزايدأوال: 

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

 حيث بلغ يف- السكان عدد يف السريع النمو فمشكلة دائما املثال سبيل على العربية للمنطقة وبالنسبة الغذائية،
مبعدل زيادة سنوية  2014 نسمة يف ألف 42و مليون 391نسمة لريتفع إىل  ألف 645و مليون 381حوايل  2013

 يؤدي ما غالبا السريع السكان منو أن إذ ،-واحد آن يف للفقر ونتيجة سببا اعتبارها ميكن -2%2.46تقدر حبوايل 

 .ملحوظ حتسن بدون الفرد ودخل إنتاج فيه يبقى الذي الوقت يف اإلعالة معدالت ارتفاع طريق عن الفقر زيادة إىل
 العمل أسواق قدرة عدم إىل باإلضافة هذا والصحية، التعليمية اخلدمات ميزانية ترهق املرتفعة النمو معدالت أن كما

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

 .3الغذائي األمن وانعدام الفقر

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

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

 هذه حيازة ناحية من الزراعية األراضي واستغالل التعامل أسلوب على ينعكس الدخل مستوى أن فيه شك ال

العربية حوايل  اإلمجايل للبلدانبلغ الناتج احمللي ولقد  .عام بشكل الغذائي األمن على يؤثر الذي األمر وهو األراضي،
مليون دوالر  155243.96وكان نصيب اإلنتاج الزراعي اإلمجايل  2014 مليون دوالر أمريكي يف 2795955.94

دوالر  399وبذلك بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي بالبلدان العربية  4وهي نسبة ضئيلة، %5.5مبا نسبته 
وهو ما جيعل  5من متوسط دخل العامل بالقطاعات األخرى، %30-25يف حني يقدر دخل العامل الزراعي بني 

 القدرة الشرائية هلذه الفئة متدهورة ومنه صعوبة احلصول على االحتياجات اليومية يف ظل ارتفاع األسعار.
 ةالسياسي بعاداأل.3.2.1.2

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

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

                                                                 

 .06ص سابق، مرجع ،قناوي ملوك عزت1 
 .06، صمرجع سابق، 35املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، اجمللد  2

 .74 -71صص  سابق، مرجع ،السالم عبد السيد حممد3 
 .10، صابق، مرجع س35الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، اجمللد املنظمة العربية للتنمية  4

 .59، صابق، مرجع س2015صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد 5
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 خاصة واجلفاف اجملاعة من عانت اليت الدول من العديد أن الدراسات كشفت قدل 1.عليها السياسيني تأثري ومدى

 إلنقاذ تستغل ومل العاملي املستوىى عل الغذائية املواد من متاحة وهائلة كبرية كميات نفسه الوقت يف كان  إفريقيا يف

 الواليات طرف من وخاصة الدويل السياسي الضغط يف القمح صفقات استخدام نفسر هنا ومن. املناطق هذه

 من كميات شحن تأخري إىل أحيانا تعمد حيث العاملية احلبوب لسوق الرئيسي املورد باعتبارها األمريكية املتحدة

 حاليا أما .سابقا السوفيييت واإلحتاد بنغالدش مع فعلت مثلما ،هبا واإلضرار الدول سياسات بعض على للرد القمح

 يعين  مما داخلية بقضايا املنحة هذه وربط ملصر اإلضافية املنحة تقدمي أ .م.الو رفض يف تتمثل الصورة هذه فنجد

 قبل من سياسية ضغوط إىل العربية بلدانال بعض تتعرض ذلك جبانب للبالد، الداخلية الشؤون يف التدخل حماولة
 يف( السودان – العراق – ليبيا) مع حدث كما الدول هذه على اقتصادي حصار فرض إىل أدت الكربى الدول

 الغذائي األمن على بوضوح تؤثر الدولية واالتفاقات االرتباطات أن كما ،الغذاء يف نقص إىل أدى ما التسعينات

 الغذائي، األمن وتوفري للنمو األساسي املصدر هو الزراعي القطاع تنمية يف الذاتية املوارد على االعتماد أن حيث
 أن حيث االقتصادي، التحرير مفهوم عن متاما خيتلف الذي الزراعي القطاع بتحرير ترتبط الغذائي األمن مشكلةف

 وجود ملراعاة وذلك الزراعي، القطاع يف عنه خيتلف واحدة بنمطية القطاعات كل على االقتصادي التحرير تطبيق

  .النسبية املزايا ذات للسلع والسعري السلعي الدعم واستمرار

وفئاته دون استثناء، ويكون تعترب الدولة اجلهة املعنية بتأمني الغذاء للمجتمع بكل أفراده  أخرى جهة من   
ذلك من خالل مجلة من القرارات الصادرة عنها اليت جتسدها إدارهتا املسؤولة لتحقيق هدف األمن الغذائي، والذي 

لذلك فإن  2أصبح املخرج الوحيد للدول الفقرية من األزمات اليت تعاين منها، خاصة النقص الغذائي أو اجملاعة.
صول باعتبارها أبعاد اقتصادية للح–م به الدولة من يد عاملة ورأس مال للقطاع الزراعي التكامل السبيب بني ما تسه

من جهة، ومن جهة أخرى القرارات واإلجراءات تؤدي إىل إزالة مجيع املشاكل اليت  -غذائيةعلى إنتاج كبري وجبودة 
  تعيق التنمية بصورة عامة والتنمية الزراعية بصورة خاصة.

فرصة للشعب  بإعطاءإن تدخل الدولة ال يكون باحتكار القطاع الزراعي وكل جوانبه بقدر ما يكون تدخلها  
وبالتايل تأمني   والتبادل الدويل، مبمارسة هذا النشاط ورعايته بالتخطيط وفتح أسواق داخلية وخارجية لرتويج السلع

والعامل هبا من جهة ثانية، ويتحقق تدخل الدولة  فيها والعملكل احتياجات الشعب من جهة وإعطاء قيمة لألرض 
بإجراء التحوالت السياسية اجلذرية من خالل تكريس الدميقراطية وفسح  ،العقالين واملقبول واملالئم لألمن الغذائي

تها كلما ويف طرق تنفيذها ومتابع ،الطريق أمام الشعوب للتأثري يف القرارات االقتصادية واالجتماعية والسياسية املصريية
واألهم يف قضية األمن الغذائي أن يكون للدولة املتبنية  بالد والعالقات الدولية اخلارجية.استدعى الوضع السياسي لل

 فكرة األمن الغذائي سياسة شعبية فالحية. 

                                                                 

 .76 -70ص ص ،  1999القاهرة، العربية، النهضة دار االقتصادية، املوارد فايد، اجمليد عبد يوسف1 
عرعور مليكة، معاجلة تصورية ملفهوم األمن الغذائي وأبعاده، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، سالطنية بلقاسم،  2

 .14، ص2009جوان 
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فالغذاء أصبح وسيلة ضغط على الدول النامية من طرف القوى الكربى املنتجة للغذاء للتدخل يف شؤوهنا  
اخلية، وهي ال تستطيع توفري أدىن االحتياجات الغذائية ملواطنيها، ولعل أبرز مثال على ذلك استخدام الواليات الد

    املتحدة األمريكية الغذاء كسالح يف حصارها للعراق ومساومة النفط العراقي مقابل الغذاء. 
 ةالبيئي األبعاد.4.2.1.2

 الزراعية السياسات عن ةالبيئي ألبعادا لغياب نظرا حادا تدهورا إقليم أو دولة ألي الزراعية البيئة تشهد قد  

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

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

 الغذائي األمن وحتقيق البيئية التأثريات هذه كل ملواجهة وحماولة العربية، للزراعة اإلنتاجية القدرات على أثرت مباشرة

  :1من بد ال

 ؛الزراعية للمشروعات والفنية االقتصادية اجلدوى دراسات يف ةالبيئي بعاداأل إدخال 

 ؛النادرة والسالالت األصناف على للمحافظة ضوابط إدخال 

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

 البيئي الوعي نشر يف التعاونية املنظمات دور تفعيل. 

 ةد البيوتكنولوجياعاألب.5.2.1.2
لقد أدت التكنولوجيا إىل تسريع جماالت احلياة كلها كما أهنا قدمت للبشرية خدمة كبرية يف جمال الغذاء،  

ن احللول للمشكالت اليت تعاين منها اجملتمعات خاصة يف رفع نسبة املنتجات الزراعية ممن خالل تقدمي املزيد 
 2وحتسينها بشكليها النبايت واحليواين.

متت االستفادة من القدرة التشخيصية القائمة على األجسام املضادة لدحر اخلطر املرضي الذي  النبايت:اجلانب أوال: 
فالدول النامية مل تستطع مواكبة هذه  ،ما بني الدول االستفادةحتسني اإلنتاج وازدياده، وتتفاوت هذه  يعيق

التطورات، كما أنه ليس باستطاعتها حتمل التكاليف الباهظة هلذه التكنولوجيات يف جمال البحث والتصنيع. كما 
الفريوسية ومكافحة استفادة املنتوج النبايت من اهلندسة الوراثية إلنتاج أصناف جديدة وإضافة عنصر املقاومة لألمراض 

ربية أصناف تتحمل مبيدات احلشائش ومقاومة األمراض الفطرية والبكتريية. أما زراعة اخلاليا واألنسجة اآلفات وت
لتنشيط يضا قدرة الدول النامية على شرائها اجنازات التكنولوجية احلية ملا هلا من ميزات وتكاليف قليلة  وأفتعد من 

 إنتاجها الزراعي.

شهد تطور ملحوظ مع املبتكرات التكنولوجية احليوية من ناحية اإلخصاب والتكاثر  اجلانب احليواين:ثانيا: 
الالجنسي واستخدام هرمونات النمو يف األبقار، والتحسني الوراثي والتناسلي واحلفاظ على صحة احليوان وحتسني 

اهم املبتكرات التكنولوجية يف حالته الغذائية والتعديل يف نسقه الوراثي وزراعة األجنة ومكافحة أمراضه. ومن هنا تس

                                                                 

 .50 -48ص ص سابق، مرجع، فايد اجمليد عبد يوسف1 
 .18 -16ص ص ، 2007، غرداية، نوفمرب 10قيقة، العدد سامل املعوش، األبعاد التكنولوجية والبيولوجية  لألمن الغذائي، جملة احل 2
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ازدياد الثروة احليوانية يف الدول النامي أيضا وحتسني الرتبية احليوانية، نظرا لتدين أسعار األدوية وإمكانية تالشي الكثري 
 من املشكالت البيئية اليت تؤثر على تربية احليوان. 

 املستدام مؤشرات األمن الغذائي.3.1.2
 أرسى قد، متعددة أسباب عن النامجة اجلسدية احلاالت من العديد يف تتجلى معقدة ظاهرة الغذائي األمن 

 وعرض. واالنتفاع واالستقرار واحلصول لتوفر: االغذائي لألمن حماور أربعة 1996 عام يف لألغذية العاملي القمة مؤمتر

 على التغلب بغية األربعة اوراحمل هذه حول نظمت مؤشرات جمموعة 2013 العامل يف الغذائي األمن انعدام حالة تقرير

 طريق عن املؤشرات جمموعة تقدم. و وحده التغذية نقص انتشار مدى مؤشر على االعتماد عن تنشأ اليت السلبيات

 الغذائي األمن سياسات توجيه يف أيضا تساعد نأ وميكن ،مشوال أكثر صورة األربعة حماوره عرب الغذائي األمن قياس

 . أولوياهتا وحتديد والتغذية
 مدى التوفر تقييم مؤشرات شمل، وتوتنوعها جودهتا أيضا بل وحسب األغذية كمية التوفر حمور يشمل ال

 إمدادات ومتوسط والدرنات؛ واجلذور احلبوب من املستمدة احلرارية السعرات ونسبة الغذائية؛ الطاقة إمدادات كفاية

 احلصول حمور يشمل. الغذائي اإلنتاج قيمة ومتوسط حيواين؛ مصدر من بالربوتينات اإلمداد ومتوسط الربوتينات؛

 عليها واحلصول والطرق؛ احلديدية السكك كثافة مثل التحتية والبنية فعليا األغذية إىل الوصول إمكانية على مؤشرات

 إىل االستقرار حمور وينقسم. التغذية نقص انتشار ومعدل احمللية؛ األغذية أسعار مبؤشر ممثلة اقتصادية ناحية من

 مثل املؤشرات من متنوعة مبجموعة الغذائي األمن خماطر على االنكشاف تقيس عوامل منهما األوىل تضم: جمموعتني

 إمجايل من مئوية كنسبة األساسية األغذية واردات وقيمة للري، اخلاضعة واملساحة احلبوب، على االعتماد نسبة
 يف والتقلبات  احمللية، األغذية أسعار تقلب مثل صدمات حدوث مدى على الثانية اجملموعة وتركز ع،السل صادرات

 األوىل تشمل ني:جمموعت إىل أيضا االنتفاع حمور ينقسمكما .  السياسي االستقرار وعدم احمللية، الغذائية اإلمدادات
، الصحي والصرف املياه على احلصول مؤشرات وخصوصا األغذية، من االنتفاع على القدرة حتدد اليت املتغريات منهما
 اخلامسة، سن دون األطفال لدى التغذوي القصور أي األغذية، من الضئيلة االنتفاع نتائج على الثانية اجملموعة وتركز

 .الوزن ونقص والتقزم اهلزال مثل
 مؤشرات األمن الغذائي املستدام(: 2-2جدول رقم: )

  احملور مؤشرات األمن الغذائي
 الغذائية الطاقة إمدادات كفاية متوسط

 األغذية إنتاج قيمة متوسط

 والدرنات واجلذور احلبوب من املستمدة الغذائية الطاقة إمدادات نصيب

 الربوتينات من اإلمدادات متوسط

 املصدر احليوانية الربوتينات من اإلمدادات متوسط

 
 

 التوافر

 
 
 
 

العوامل 
احملددة   الطرقات إمجايل من املعّبدة الطرقات من املئوية النسبة

 الطرقات كثافة

 الوصول املادي
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الثابتة  احلديدية السكك كثافة
 الوصول االقتصادي االقتصادي الوصول األغذية ألسعار احمللي املؤشر واملتحركة

 احملّسنة املياه مصادر إىل الوصول

 االستخدام احملّسنة اإلصحاح مرافق إىل الوصول
 االستخدام

 احلبوب من الواردات على االعتماد نسبة

 للري اجملّهزة للزراعة الصاحلة األراضي من املئوية النسبة

 البضائع من اإلمجالية بالصادرات مقارنة الغذائية الواردات قيمة

 التعرض للخطر

 اإلرهاب/العنف وغياب السياسي االستقرار

 لألغذية احمللية األسعار تقّلب

 الواحد للفرد األغذية إنتاج تغرّي 

 الواحد للفرد الغذائية اإلمدادات تغرّي 

 الصدمات

 الفقراء ينفقه مما األغذية نصيب، التغذية نقص انتشار

 الغذائي العجز عمق

 األغذية كفاية عدم انتشار معدل

  الوصول
 
 
 

 النتائج
  اهلزال يعانون الذين اخلامسة سن دون األطفال من املئوية النسبة

 التقّزم يعانون الذين اخلامسة سن دون األطفال من املئوية النسبة

 الوزن يف النقص يعانون الذين اخلامسة سن دون األطفال من املئوية النسبة

 النساء لدى الدم فقر انتشار معدل، الوزن يف النقص من يعانون الذين البالغني من املئوية النسبة

 احلوامل

  "أ" فيتامني يف النقص انتشار معدل، اخلامسة سن دون األطفال لدى الدم فقر انتشار معدل

 اليود يف النقص انتشار معدل

 

 االستخدام

، 2013روما،  -األمن الغذائي بأبعاده املتعددة–: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل املصدر
 .16ص

ر انتشا :الدقيقة املغذيات لنقص أخرى استفادة مؤشرات التقرير، هذا من 2013 إصدار منذ أضيفت قدف
 تنقل ، احلوامل عند الدم وفقر اليود نقص اخلامسة ؛ وانتشار سن دون األطفال بني  Aفيتامني ونقص الدم فقر

 مةقيت معلوما توفر كما ما، بلد يف والتغذية الغذائي األمن حتديات عن وتفصيال مشوال أكثر صورة املؤشرات جمموعة

 يف كبريا  تقدما أحرزت النامية البلدان أن النتائج تؤكد موماع اهلادفة؛ والتغذية الغذائي األمن تدخالت على تساعد
 توفر ظلي الغذائي؛ األمن حماور بني وفيما األقاليم بني متفاوتا كان التقدم أن إال والتغذية، الغذائي األمن حتسني

 جنوب أفريقيا يف وخصوصا العامل، يف فقرا األكثر املناطق يف الغذائي األمن النعدام رئيسيا عنصرا لشكي األغذية

 األغذية على احلصول إمكانية حتسنت سبيا؛ن حمدودا احملرز التقدم كان حيث اجلنوبية، آسيا من وأجزاء الصحراء

.  آسيا شرقي وجنوب شرق يف وخصوصا وسريعا، شامال اقتصاديا تقدما شهدت اليت البلدان يف كبري وبشكل بسرعة
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 لديها اليت البلدان يف فقط ولكن الالتينية، وأمريكا اجلنوبية آسيا يف األغذية على احلصول إمكانية حتسنت كما

 . االجتماعية احلماية أشكال من وغريها مناسبة أمان شبكات
 حيث الصحراء، جنوب أفريقيا يف حتديا تشكل األغذية على احلصول إمكانية تزال ال ذلك من النقيض على

 من كثري يف تدهورت وقد حمدودة الريفية التحتية البنية تزال ال ،مرتفعة الفقر معدالت وظلت بطيئا الدخل منو كان

 التقدم بعض من الرغم على النامية، البلدان تواجهها اليت التحديات أكرب إحدى االنتفاع مشاكل تظل األحيان؛

 عالية مستويات بالفعل لديها اليت األقاليم معظم يف التقدم هذا أحرز وقد. املاضيني العقدين مدى على أحرز الذي

 اليت األقاليم يف حتديا يشكل االستقرار يزال ال الالتينية؛ وأمريكا الشرقية آسيا مثل ،عموما الغذائي األمن من نسبيا

 على احلصول إمكانية تضمن مل اليت وتلك احمللية، اإلمدادات لتوفري لألغذية الدولية األسواق على كبريا  اعتمادا تعتمد

 الظروف هذه. الطبيعية مواردها قاعدة وهشاشة حمدودية بسبب خاص بشكل للمخاطر معرضة هي أو ،حمليا األغذية
 1.الكارييب البحر ومنطقة األدىن والشرق الشمالية أفريقيا إقليم يف خاصة أمهية ذات

 املستدام حتديات األمن الغذائي العريب.4.1.2

آخذة يف التغري والتحديات الناشئة غري املفهومة متاما تؤدي إىل حتول النظم  2إن البيئة احمليطة بسوء التغذية 
الغذائية والزراعية، وتثري تساؤالت حول كيفية تلبية احتياجات الغذاء والتغذية يف العامل بطرق مستدامة. وتوجد 

يف البلدان األفقر بصفة خاصة، مشاكل سوء التغذية يف البلدان مجيعها ويف الطبقات االقتصادية واالجتماعية مجيعها و 
يعانون من سوء التغذية مليون طفل دون سن اخلامسة يف البلدان النامية  167وتقدر منظمة الصحة العاملية أن 

متويل االستثمار املزمن. وتشمل هذه التحديات العجز املائي العريب، التحوالت التكنولوجية السريعة والتقدم العلمي، 
، املزارعنيحوال املعيشية لتحقيق االستقرار يف اجملتمعات الريفية العربية، تعزيز قدرات ومحاية صغار حتسني األالزراعي، 

  وتعميق عالقات التبادل التجاري مع العامل اخلارجي. تطوير

 العجز املائي.1.4.1.2

بالرغم من االستثمارات الكبرية اليت وجهت إىل تنمية الري، ما تزال الزراعة العربية بصفة عامة تعتمد  
بشكل أساسي على األمطار، إذ تفتقر إىل القدرة التنافسية وترتاوح نسبة األراضي املروية مقارنة باملساحة الكلية 

ناء مصر حيث تبلغ نسبة األراضي املزروعة اليت تروى من العربية باستث يف البلدان %18و %7 لألراضي املزروعة بني
من األراضي   %10.6ولكن هذه النسبة متدنية يف موريتانيا حيث بلغت ، %50وليبيا  %95هنر النيل ما يقارب 

                                                                 
، 2014روما،  -تعزيز البيئة التمكينية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية–منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل  1

 .17ص

)الفيتامينات  سوء التغذية هو حالة فسيولوجية نامجة عن عدم كفاية املتناول من املغذيات الكلية )كربوهيدرات، بروتينات والدهون( واملغذيات الدقيقة 2
و زيادات( يف املغذيات واملعادن(، أو اإلفراط أو عدم التوازن يف تناوهلا، وتشمل أيضا النقص يف التغذية الوافية )نقص التغذية( وحاالت نقص خاصة )أ

ة أو اإلفراط يف الدقيقة واإلفراط يف بعض املكونات الغذائية مثل الدهون والسكريات باالقرتان غالبا مع اخنفاض النشاط البدين )زيادة يف الوزن والسمن
 التغذية(. 
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التحديات ا تعترب حمدودية املوارد املائية العربية واخنفاض كفاءة استخدامها من أهم الصاحلة للزراعة واملروية فقط، لذ
 1اليت تواجه البلدان العربية يف مسارها لتحقيق األمن الغذائي.

 تعزيز قدرات االستحواذ على التكنولوجيا.2.4.1.2

ال تزال التقانة العربية تتميز بالتقليدية وهي الصفة الغالبة ملعظم قطاعات اإلنتاج النبايت واحليواين والسمكي، وال  
العربية تقل عن نظريتيها  اجية الوحدة احليوانية يف البلداننتعظم احملاصيل الرئيسية وإتزال إنتاجية الوحدة األرضية مل

 2على املستوى العاملي، وتقل كثريا عنها وذلك يعود ألسباب كثرية منها:

 نقص البذور احملسنة؛ -

 ضعف استخدام األمسدة؛ -

 ارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج. -

بإحداث قفزات يف اإلنتاج واإلنتاجية عن طريق االهتمام مبجاالت البحث لذا يستوجب جتاوز الفجوة التقنية 
الزراعي، وإنتاج وتوفري التقاوي احملسنة واستنباط السالالت عالية اإلنتاجية، واستنباط األصناف النباتية األقل 

الزراعي، وتوفري  احتياجا للمياه، وتطوير نظم الصيد السمكي وأساليب اإلنتاج، ونظم الري والتسويق واإلرشاد
 الكوادر البحثية املؤهلة يف هذا اجملال.

 متويل االستثمار الزراعي .3.4.1.2

إن مصادر متويل االستثمارات الزراعية ال تزال قاصرة وعاجزة عن تعبئة املوارد الكافية، نظرا لضعف االدخار  
على السلوك  وسوء استغالل الفوائض النقدية والعوائد النفطية ولغلبة السلوك االستهالكي واإلنفاق املظهري

ملشاركة بني األقطار العربية باالستثمار يف مشروعات العربية، وكذلك لعدم جتدر مفهوم ا االدخاري يف جل البلدان
منها  %1.5مليار دوالر من االستثمارات اخلاصة البينية العربية هناك ما نسبته  6.1زراعية مرحبة، فنجد أنه من بني 

قتصر وهي نسبة ضئيلة جدا إذ ال تزال االستثمارات العربية الزراعية املشرتكة ت 2013،3 فقط للقطاع الزراعي يف
على جماالت مضمونة أو شبه مضمونة تتوافر هلا التقنيات املناسبة والبين األساسية الالزمة، كإنتاج الدواجن وصيد 

من الواضح أن هذه االستثمارات اعات الزراعية كاألعالف والسكر، األمساك وإنتاج احملاصيل السكرية وبعض الصن
من حيث توافر املوارد الطبيعية غري املستغلة أو ضعيفة االستغالل،  مل تبلغ حىت اآلن فرص اإلنتاج الزراعي املتاحة

                                                                 
لتقى الدويل التاسع استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء قوريش نصرية، التنمية الزراعية وحتديات األمن الغذائي يف مشال إفريقيا، أوراق عمل امل1

نوفمرب  24 -23املتغريات والتحديات االقتصادية الدولية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، يومي 
  . 08، ص2014

 .50، ص2012، اخلرطوم، 2012ألمن الغذائي املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع ا 2

 .83، صابق، مرجع س2015صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد  3



................................................الغذائية األزمة وطبيعة املستدام العريب الغذائي األمن إشكالية: الثاين الفصل  

67 

 

وللنهوض باالستثمار الزراعي يتطلب األمر جهود عربية مشرتكة وإصالحات هيكلية تضمن خلق مناخ مالئم وحمفز 
 1لي:العربية ما ي ذه اجلهود واإلصالحات يف كل البلدانللتمويل واالستثمار بالقطاع الزراعي، ولعل أهم ه

والتمويل على املستوى القومي والقطري وحتسني أداء ما هو موجود بعث هيئات متخصصة يف اإلقراض الزراعي  -
 منها؛

تقوية شبكة التمويل واإلقراض الزراعي وتكثيفها ليتماشى حجمها وحجم املزارعني املتعاملني معها، مما سيمكن  -
 من ختفيض تكاليف القروض الزراعية؛

سيولة املؤسسات التمويلية الزراعية عن طريق تشجيع االدخار وذلك لتقوية قدرهتا على منح  العمل على زيادة -
 القروض الطويلة واملتوسطة األجل؛

 الرفع من الكفاءة اإلدارية للبنوك الزراعية للحد من تعقيد شروط اإلقراض وارتفاع فوائده؛ -

على استقرارها، وذلك مبا يتطلبه االستثمار من آجال العربية والعمل  يق بني السياسات االقتصادية للبلدانالتنس -
 طويلة تستلزم تنبؤات ذات ثقة عالية باستقرار السياسات االقتصادية على املدى الطويل؛

 العمل على كفاءة أداء اخلدمات التسويقية اليت تؤدي إىل التوازن بني عرض املنتجات الزراعية والطلب عليها؛ -

لع الزراعية واحلد من تدخل الدولة لدعم قطاعات االستهالك على حساب قطاعات العمل على حترير أسعار الس -
 اإلنتاج.

 تعزيز قدرات ومحاية صغار املزارعني .4.4.1.2

تتسم الزراعة العربية بصغر حجم امللكية الزراعية وانتشار املزارع الصغرية، واليت غالبا ما يفتقر أصحاهبا إىل    
وحتديث إنتاجهم، فهم يفتقرون إىل خدمات اإلقراض والتمويل واإلرشاد الزراعي والتسويق  اإلمكانات املناسبة لتطوير

وتوفري مدخالت اإلنتاج، مما يتطلب تطوير وحتديث املؤسسة اليت جتمعهم مبا يؤدي إىل محايتهم وزيادة دخوهلم بزيادة 
م، وتبادل التجارب والنماذج الناجحني اإلنتاج وتسويقه من خالل تضافر اجلهود بني مؤسسات القطاع اخلاص والعا

 واخلربات املكتسبة يف جمال تعزيز قدرات ومحاية املزارعني الصغار.

 مل اخلارجياتطوير وتعميق عالقات التبادل التجاري مع الع .5.4.1.2

وغلبة النزعة القطرية يف العالقات اليت تربطه بالتكتالت االقتصادية  ةالعربي إن التشتت الذي تعيشه البلدان   
العربية وبني هذه التكتالت،  مالئم للتبادل املتكافئ بني البلدانالعاملية، من أهم العوامل اليت حالت دون خلق مناخ 

العربية  تبادل بني البلدانللعالقات جتعل ال إن احلل الدائم ملشكلة األمن الغذائي يتطلب مبادرات أو أشكال أخرى
والعامل اخلارجي ال يقتصر فقط على الشكل البسيط، بل يتعداه ليتميز بالتنوع والتوازن فتنمية اإلنتاج العريب يتطلب 
االسترياد )مواد أولية، تكميلية،...( الذي بدوره يؤدي إىل التصدير املتنوع، إن تطوير وتعميق التبادل التجاري مع 

                                                                 
 .09، صابق، مرجع سيش نصريةقور  1
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ي واالستجابة للتحديات اليت تفرضها منظمة التجارة العاملية يقتضي إحداث تغيري كبري يف مجيع جوانب العامل اخلارج
 1الزراعة العربية وحتديثها وهو ما يتطلب الرتكيز على النقاط التالية:

حكم يف كل ما من زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية يف األسواق احمللية والعاملية، وهو ما يتطلب الت -
شأنه أن يزيد من فعالية وكفاية اإلنتاج الزراعي، كالتحكم يف التكنولوجيا الزراعية وحتديث وتطوير املؤسسات 

 اخلدمية ذات الصلة بالنشاط الزراعي؛

العربية يف ظل التكتالت  عريب واحملافظة على مصاحل البلدانإقامة تكتل اقتصادي عريب لالرتقاء باالقتصاد ال -
العاملية، وهذا يتطلب تعزيز التكامل العريب وخلق سوق عربية مشرتكة وتفعيل املنطقة التجارية العربية الكربى عن 
طريق التقليل من العقبات اليت تعرتض طريقها واملتمثلة يف: غياب الشفافية واملعلومات حول التعامل التجاري بني 

ح عن كافة اإلجراءات اإلدارية والسياسية واالقتصادية والتجارية يشكل عنصرا أساسيا يف الدول األعضاء واإلفصا 
 عملية تنفيذ املنطقة، التمييز يف املعاملة الضريبية بني املنتج احمللي واملنتجات املستوردة.

 حتسني األحوال املعيشية لتحقيق االستقرار يف اجملتمعات الريفية العربية.6.4.1.2

العربية باخنفاض مستويات الدخول فيها مقارنة باملناطق احلضرية، والتدين  املناطق الريفية يف البلدان تتسم    
النسيب ملستوى اخلدمات االجتماعية من خدمات صحية وتعليمية وقلة فرص العمل واخنفاض مستويات األجور، مما 

با على إنتاج السلع الغذائية وتسبب يف عدم أدى إىل زيادة معدالت اهلجرة من الريف إىل احلضر وهو ما أثر سل
استقرار اجملتمعات، ومواجهة هذا التحدي يدعو إىل زيادة االهتمام بالتنمية الريفية وازدهار الريف، التخفيف من 

 2حدة الفقر، تعزيز دور املرأة الريفية ودعمها وكل املشاريع املتعلقة بالتنمية الريفية.

  العامل والوطن العريب وحمدداهتا يف طبيعة املشكلة الغذائية.2.2

منه للبقاء من خالل السيطرة على  حماولة منذ القدم اعتمد عليها اإلنسان الغذائي ظاهرة اجتماعيةاألمن إن 
جمموعة من األبعاد لكل واحد منها الطبيعة وقسوهتا وتقلباهتا، وهي قضية مركبة تتميز بالتعقيد إذ تتشابك يف وجودها 

 األمن توفري عن أساسية بصفة مسؤولة دولة أي يف االجتماعيةو  السياسيةة و االقتصادي البيئة تعتربكما داللته التأثريية.  
القاعدة  توفر من الرغم فعلى العريب الوطن يف الرئيسية التحديات من الغذائي األمن يعتربإذ ،الدولة هبذه الغذائي

 على الطلب ملقابلة اإلنتاج يف املستهدفة الزيادة حتقق مل العربية الزراعة إال أن البشرية، الطبيعية املوارد األساسية من
 اليت احلادة العاملية الغذائية األزمة أعقاب يف األغذية من احتياجاهتا بتوفري العربية الدول اهتمام ازداد قد، فاألغذية

 .2008 عام يف ذروهتا بلغت

 
                                                                 

 .10، صابق، مرجع سقوريش نصرية 1

 .51، صابق، مرجع س2012املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي  2



................................................الغذائية األزمة وطبيعة املستدام العريب الغذائي األمن إشكالية: الثاين الفصل  

69 

 

 املشكلة الغذائية يف العامل .1.2.2

إن عددا كبريا من الناس ال يزالون يفتقرون على حنو غري مقبول إىل األغذية اليت حيتاجون إليها لعيش حياة  
مليون  815ارتفاع عدد الذين يعانون من نقص التغذية يف العامل إىل ما يقدر حبوايل  سجلة، حيث صحية ونشط

مليون  900لكنه ال يزال منخفضا مقارنة بنحو ، 2015 مليون شخص يف 777مقارنة بنحو  2016يف  خصش
مع هذا فإن هذه الزيادة يف أعداد الذين يعانون من قصور التغذية يشكل حتديا كبريا أمام ، 2000 شخص يف

نفس يف جنوب السودان ومت يف  2017، حيث أعلنت اجملاعة عام 2030االلتزامات الدولية بإهناء اجلوع حبلول عام 
العام حتديد حاالت انعدام األمن الغذائي على مستوى أزمات معرضة خلطر التحول إىل جماعات يف العديد من 

املؤشر  1974ويعترب مؤشر انتشار قصور التغذية الذي أصدر عام  1البلدان األخرى مثل نيجرييا والصومال واليمن.
ستمد من البيانات القطرية الرمسية عن اإلمدادات الغذائية وهو مؤشر م ،الدويل لقياس اجلوع وانعدام األمن الغذائي

واستهالك األغذية واالحتياجات من الطاقة، مع مراعاة اخلصائص الدميوغرافية مثل العمر، النوع االجتماعي، 
 .2016-2000ل املوايل يبني نسبة من يعانون قصور التغذية خالل الفرتة واجلدو ومستويات النشاط البدين. 

 (%) 2016-2000التغذية خالل الفرتة  نسبة الذين يعانون من قصور(: 3-2قم)جدول ر 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 األقاليم
 11 10.6 10.7 10.8 11 11.2 11.5 14.2 14.7 العامل

 20 18.5 18.1 17.8 17.8 17.9 18.3 20.8 24.3 إفريقيا
 8.3 8.3 8.3 8.4 8.5 4.8 5.1 6.3 6.8 إفريقيا الشمالية

 22.7 20.8 20.4 20 20 20.2 20.6 23.7 28.1 إفريقيا جنوب الصحراء الكربى
 33.9 31.1 30.9 30.6 30.6 30.2 30.9 34.3 39.3 شرق إفريقيا

 25.8 24.4 24 22.3 22.5 23.1 23.8 29.4 37.4 إفريقيا الوسطى
 8 6.6 6.5 6.2 6.2 6.3 6.7 6.4 7.1 إفريقيا اجلنوبية
 11.5 10.4 9.8 9.8 9.9 9.9 10 12 15.1 إفريقيا الغربية

 11.7 11.6 11.9 12.2 12.5 12.8 13.2 17.0 16.7 آسيا
 14.2 14.7 15.1 15.4 15.6 15.7 15.7 20.1 17.6 آسيا الوسطى واجلنوبية

 8.4 8.2 8.2 8.4 9.1 9.9 10.6 14.2 15.7 آسيا الوسطى
 14.4 14.9 15.3 15.7 15.9 15.9 15.9 20.4 17.7 آسيا اجلنوبية

ا الشرقية وجنوب شرقي آسي
 آسيا

16.6 15.2 11.6 10.9 10.4 9.9 9.6 9.1 9 

 9 9.1 9.5 9.9 10.3 10.7 11.3 14.1 14.6 آسيا الشرقية
 11.5 9.4 9.7 10 10.7 11.3 12.4 18.1 22 جنوب شرقي آسيا

                                                                 
، بناء القدرة على الصمود لتحقيق السالم واألمن الغذائي يف العامل، 2017منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  1

 .02، ص2017روما، 



................................................الغذائية األزمة وطبيعة املستدام العريب الغذائي األمن إشكالية: الثاين الفصل  

70 

 

 10.6 9.3 8.9 8.7 8.9 9.1 9.4 10.5 11.3 آسيا الغربية
 6.6 6.3 6.3 6.3 6.4 6.6 6.8 9.1 12 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 5.9 5.5 5.4 5.4 5.5 5.7 5.9 8 11 أمريكا الالتينية
 6.5 6.7 6.9 7.1 7.1 7.2 7.1 8.3 8.1 أمريكا الوسطى
 5.6 5 4.8 4.7 4.8 5.1 5.4 7.9 12.2 أمريكا اجلنوبية
 17.7 18.4 18.9 19.2 19.4 19.3 19.9 23.3 23.8 البحر الكارييب

 6.8 6.4 6 5.7 5.3 5.2 5 5.3 5.3 أوسيانيا
 2.5> 2.5> 2.5> 2.5> 2.5> 2.5> 2.5> 2.5> 2.5> أمريكا الشمالية وأوروبا

جمموعة البلدان األخرى آسيا 
 الغربية وإفريقيا الشمالية

9.3 8.7 7.6 7.3 8.7 8.5 8.6 8.8 8.9 

 Source: FAO, The State of Food Security And Nutrition In The World , Rome,  2017, p06. 

 %14.7 منقصور التغذية يف العامل ري اخنفضت نسبة الذين يعانون من على الرغم من النمو السكاين الكب 
غري أن هذا االخنفاض تباطأ بشكل كبري مؤخرا، حيث توقف بشكل  2013عام  %10.8، إىل حوايل 2000عام 

إىل أن انتشار قصور التغذية يف  2016وتشري إحصائيات منظمة األغذية والزراعة لعام ،  2015-2013فعلي عامي 
 يف العامل غذيةاحتمال تصاعد قصور التمع  2012مما يعين العودة إىل املستوى املسجل عام  %11العامل قد فاق 

 775فقد ارتفع من  2014لقد بدأ العدد املطلق للمتضررين من قصور التغذية يف االرتفاع منذ عام للسنوات املقبلة. 
 2016عام  مليون شخص 815مث إىل  2015مليون شخص عام  777مليون شخص إىل 

-2013يف عدد الذين يعانون من قصور التغذية بالنسبة املئوية خالل الفرتة  من اجلدول نالحظ ارتفاع 
يف املتوسط العاملي النتشار قصور التغذية خالل هذه الفرتة إىل ازدياد  ويرجع ذلك االرتفاع ،يف معظم األقاليم 2015

يف آسيا يف الفرتة  خنفاضواستمرار اال ،من قصور التغذية يف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى نسبة الذين يعانون
ال تزال إفريقيا جنوب الصحراء قصور التغذية يف معظم األقاليم. ازدادت نسبة انتشار  2016ه يف عام نفسها، غري أن

من السكان  %22.7الكربى املنطقة اليت تضم أعلى معدل النتشار قصور التغذية مما يؤثر على نسبة كبرية تصل إىل 
، كما أن الوضع متدهور يف إفريقيا الشرقية حيث أن ثلث السكان يعانون من قصور التغذية، وقد زاد 2016عام 

أما منطقة البحر الكارييب  ، 2016عام  %33.9إىل  2015عام  %31.1معدل انتشار قصور التغذية فيها من 
فإهنما ال تزاالن تظهران نسبة عالية النتشار قصور التغذية، ففي آسيا كان  %11.7وآسيا  %17.7فتمثل النسبة 

يف الفرتة  %11.5إىل  %9.4االرتفاع األبرز يف نسبة انتشار قصور التغذية يف جنوب شرق آسيا حيث ارتفعت من 
يف أمريكا ، ويف املقابل ال تزال املستويات منخفضة 2011لتعود إىل مستويات قريبة من العام  2015-2016

أن الوضع قد يكون آخذا يف التدهور والسيما يف أمريكا اجلنوبية حيث ارتفعت  إىلالالتينية رغم وجود دالئل تشري 
  .2016-2015خالل الفرتة  %5.6إىل  %5نسبة قصور التغذية من 

مليون شخص يف  520فإن  ،2016يف عام قصور التغذية يف آسيا  أكرب عدد من الذين يعانون منيتواجد 
مليون شخص يف كل من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب مل  42مليون شخص يف إفريقيا وأكثر من  243وآسيا، 
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يتمكنوا من احلصول على الطاقة الغذائية الكافية، وترجع الزيادة األخرية يف مستويات انتشار قصور التغذية إىل 
والزيادات يف أسعار الغذاء يف املناطق اضات احلاصلة يف توفر الغذاء، جمموعة متنوعة من العوامل تتمثل يف االخنف

ويف جنوب شرق آسيا  -حاالت اجلفاف والفيضانات–املتأثرة بالظروف املناخية وخاصة إفريقيا الشرقية واجلنوبية 
األمن الغذائي، إذ  باإلضافة إىل ازدياد عدد النزاعات خاصة البلدان اليت تواجه بالفعل مستويات مرتفعة من انعدام

 على املناطق الريفية وهلا أثر سليب على إنتاج األغذية وتوافرها.تؤثر أعمال العنف 

 2016-2005عدد الذين يعانون من قصور التغذية خالل الفرتة (: 4-2جدول رقم )

 2016-2014 2012-2010 2007-2005 األقاليم
 % العدد % العدد % العدد

 10.9 793.6 11.8 820.7 14.3 942.3 العامل
 5أقل من  14.7 5أقل من  15.7 5أقل من  15.4 األقاليم املتقدمة

 12.9 779.9 14.1 805 17.3 926.9 األقاليم النامية

 .08ص، 2015منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وآخرون، حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل، روما،  املصدر:

ن عدد الذين يعانون من أشد أنواع اجلوع اخنفض على الصعيد العاملي من أكثر من مليار شخص يف الفرتة إ
من  %12أي  2013-2011مليون شخص يف الفرتة  842من سكان العامل إىل  %18.9أي  1990-1992

 2مل.سكان العا من %11مبا يعادل  2016-2014مليون شخص يف الفرتة  793.6مث اخنفض إىل   1سكان العامل.
عدم  ه األرقام ال تشمل نقص التغذية على املدى القصري ألهنا تركز على متوسطات سنوية، وتغفل أوجهغري أن هذ

ألن احلسابات والتقديرات تستند إىل متطلبات منخفضة من الطاقة ع الغذاء داخل األسرة املعيشية، املساواة يف توزي
ال تكفي كما   3يف حني أن الكثري من الفقراء يقومون بأنشطة جمهدة جسديا.اليومية فإهنا توحي بنمط حياة خامل 

السعريات احلرارية لوحدها لتحديد احلالة التغذوية ونقص رعاية الرضع أو عدم مالئمة املمارسات الغذائية املتبعة 
يف احلالة التغذوية  حياهلم وتدين الرعاية الصحية، نوعية املياه أو الصرف الصحي كلها تؤدي دورا رئيسا أيضا

لألشخاص، إذ ميكن أن تؤدي الوجبات الغذائية غري املناسبة حىت عندما يكون مقدارها كافيا إىل حاالت نقص يف 
 165 املغذيات الدقيقة، ومنها حاالت نقص اليودين أو الفيتامني "أ" أو احلديد. وعلى صعيد العامل يعاين أكثر من

يعانون من نقص التغذية إىل حد يتعذر عليهم حتقيق إمكانياهتم اجلسدية فهم  –مليون طفل من توقف النمو 
إىل جانب ذلك  4، ويعاين ملياران من نقص الفيتامينات واملعادن الالزمة للتمتع بصحة جيدة.-واملعرفية حتقيقا كامل

باتت تنتشر يف مجيع أحناء  تساهم الوجبات الغذائية غري املناسبة مسامهة كبرية يف زيادة األمراض غري املعدية واليت

                                                                 
1 FAO, International Fund for Agricultural Development  and World Food Programme, The State of Food Insecurity 

in the World, 2013,The Multiple Dimensions of Food Security, Rome, 2013 ,p8.  
 .08، ص2015، روما، 2015منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ، حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل  2

 . 05، ص2014التغري، روما،  إحداثعلى  األمم املتحدة، اجلمعية العامة، تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء 3

 نفس املرجع. 4



................................................الغذائية األزمة وطبيعة املستدام العريب الغذائي األمن إشكالية: الثاين الفصل  

72 

 

مليار شخص  1.4كان حوايل  2008وحبلول عام  2008-1980العامل، فقد تضاعف انتشار السمنة بني عامي 
مليون يعانون من السمنة، ويزداد من مت بشكل كبري خطر إصابتهم بداء  400يعانون من الوزن املفرط مبن فيهم 

  1لسرطانات املعدية واملعوية.أو األمراض القلبية أو ا 2السكري من نوع 

التوزيع املتغري للجوع يف العامل: العدد والنسبة املئوية ملن يعانون قصور التغذية حسب اإلقليم بني (: 5-2جدول رقم)
 (2016-2014( و)1990-1992)

 النسبة املئوية العدد باملاليني اإلقليم
1990-1992 2014-2016 1990-1992 2014-2016 

 1.8 2 15 20 املتقدمةاألقاليم 
 35.4 28.8 281 291 آسيا اجلنوبية

 27.7 17.4 220 176 إفريقيا جنوب الصحراء الكربى
 18.3 29.2 145 295 آسيا الشرقية

 7.6 13.6 61 138 جنوب شرقي آسيا
 4.3 6.5 34 66 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 2.4 0.8 19 8 آسيا الغربية
 0.5 0.6 4 6 مشال إفريقيا

 0.7 0.9 6 10 القوقاز وآسيا الوسطى
 0.2 0.1 1 1 أوسيانيا
 100 100 795 1011 اجملموع

 .10ص ،2015منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وآخرون، حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل، روما،  املصدر:

ال يزال التقدم احملقق باجتاه حتقيق األمن الغذائي متفاوتا على مستوى األقاليم، فقد حققت بعض األقاليم  
على حنو ملحوظ تقدما سريعا يف احلد من اجلوع السيما القوقاز وآسيا الوسطى وآسيا الشرقية وأمريكا الالتينية 

بحر الكارييب وأوسيانيا وآسيا الغربية معدل سوء التغذية وإفريقيا الشمالية، كما خفضت أقاليم أخرى مبا يف ذلك ال
لديها إمنا بوترية أبطأ، ولكن التقدم متفاوتا ما بني األقاليم مما خلف فجوة كبرية من انعدام األمن الغذائي يف عدد من 

 البلدان. 

ويف إقليمي آسيا اجلنوبية وإفريقيا جنوب الصحراء الكربى كان التقدم بطيئا باإلمجال، فيما تبلغ بعض 
البلدان عن جناحات يف جمال احلد من اجلوع ال يزال نقص التغذية وأشكال أخرى من نقص التغذية يف مستويات 

تغريات يف تعمل على بة اجلوع على مستوى األقاليم مرتفعة إمجاال يف تلك األقاليم، املعدالت املختلفة للتقدم يف حمار 
التوزيع اجلغرايف للجوع منذ مطلع تسعينات القرن املاضي، وقد ارتفعت حصة آسيا اجلنوبية وإفريقيا جنوب الصحراء 

 من نقص التغذية العاملي ارتفاعا كبريا والسبب يف ذلك احلروب والصراعات اليت تشهدها هذه األقاليم.

                                                                 
1 World Health Organization, World Health Statistics, 2012, P36. 
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مات اليت يوفرها مؤشر انتشار قصور ؤخرا منظمة األغذية والزراعة أداة جديدة لتكملة املعلو لقد وضعت م
هذا استنادا إىل البيانات اليت مت مجعها مباشرة من عينات متثل عاناة من انعدام األمن الغذائي، هو مقياس املالتغذية 

درة الناس يف احلصول على الغذاء الكايف، ويشري إىل بلدا يف مجيع أحناء العامل، وتقيس هذه األداة ق 150األفراد من 
حمدودية فرص احلصول على الغذاء على مستوى األفراد واألسر بسبب النقص يف املال واملواد األخرى، ويضم انعدام 

كان ويتعلق األمر هنا مبؤشر انتشار انعدام األمن الغذائي احلاد وسط الس 2، املعتدل واخلفيف.1األمن الغذائي احلاد
والذي ميس أولئك الذين يعانون من مستويات حادة من انعدام األمن الغذائي حيث أهنم أمضوا أياما كاملة دون 
تناول الطعام بسبب نقص املال أو املوارد األخرى، على عكس انعدام األمن الغذائي اخلفيف الذي يتعلق بقلق 

األمن الغذائي املعتدل الذي يعين تراجع يف نوعية السكان فقط حيال القدرة على احلصول على الغذاء وانعدام 
 األغذية وتنوعها وكذلك خفض الكميات وتفويت الوجبات.

( وسط السكان خالل أليام انتشار انعدام األمن الغذائي احلاد )املعاناة من اجلوع(: 6-2جدول رقم )
 2016-2014الفرتة 

 احلاد باملاليني نسمة انعدام األمن الغذائي %انعدام األمن الغذائي احلاد  
 2016 2015 2014 2016 2015 2014 األقاليم/ السنوات

 688.5 645.1 665.9 9.3 8.8 9.2 العامل
 333.2 298 289.5 27.4 25.1 25 إفريقيا ومنها:

 315.6 284.5 273.6 31 28.7 28.3 إفريقيا جنوب الصحراء الكربى
 309.9 306.7 337 7 7 7.7 آسيا ومنها:

 211.9 233.1 268.7 11.1 12.3 14.4 الوسطى واجلنوبية آسيا
 70.5 48.1 44.7 3.1 2.1 2 آسيا الشرقية وجنوب شرقي آسيا

 38.3 28.1 27.7 6.4 4.8 4.7 أمريكا الالتينية
 13 17.1 15.6 1.2 1.6 1.4 أمريكا الشمالية وأوروبا

 57.9 50.7 50.3 11.8 10.5 10.7 آسيا الغربية وإفريقيا الشمالية
 Source: FAO, The State of Food Security And Nutrition In The World , Rome,  2017, p09. 

مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي احلاد )املعاناة من  689من اجلدول نالحظ بأن هناك            
من سكان العامل، ويالحظ وجود  %9.3أشخاص مبا نسبته  10اجلوع أليام( أي حوايل شخص واحد من كل 

،                      اختالفات واضحة يف انتشار انعدام األمن الغذائي احلاد عرب القارات يوازي إىل حد كبري مؤشر انتشار قصور التغذية

                                                                 
املئوية لالنتشار عند األفراد يف اجملموعات السكانية الذين يعيشون يف األسر اليت  ويتم اإلبالغ عن انعدام األمن الغذائي احلاد من خالل مؤشرين: النسبة 1

ة الذين يعيشون يف وجد فيها شخص بالغ على األقل يعاين من انعدام األمن الغذائي احلاد، واملؤشر الثاين وهو العدد املقدر لألفراد يف اجملموعات السكاني
 ألقل يعاين من انعدام األمن الغذائي احلاد.األسر اليت وجد فيها شخص بالغ على ا

، بناء القدرة على الصمود لتحقيق السالم واألمن الغذائي يف العامل، 2017منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  2
 .05، صابقمرجع س
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من السكان وهي  %27.4قد شكلت إفريقيا أعلى مستويات النعدام األمن الغذائي احلاد، حيث أثرت على ف
حدة من املناطق يشهد فيها انعدام األمن الغذائي ارتفاعا خاصة إفريقيا جنوب الصحراء الكربى بزيادة قدرها وا

، كما أن هناك ارتفاع أيضا يف انعدام األمن الغذائي احلاد يف أمريكا الالتينية 2016-2014ما بني عامي  2.3%
واخنفض انتشار ، %1.7بزيادة قدرها  %6.4إىل  %4.7حيث ارتفعت من نسبة  2016-2014خالل فرتة ثالث 

بشكل عام ويرجع ذلك  %7إىل  %7.7من  2016-2014األمن الغذائي احلاد بشكل طفيف يف آسيا بني عامي 
 إىل االخنفاض الذي لوحظ يف آسيا الوسطى وجنوب آسيا.

من جهة أخرى جاء يف تقرير مشرتك ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وبرنامج الغذاء العاملي يف تقرير        
جمللس األمن أن حالة انعدام األمن الغذائي يف الدول اليت تعاين النزاعات تواصل تدهورها، مما يعين أن اجلهود 

لنزاعات باملساعدات الغذائية ودعم سبل العيش ال تزال مهمة للغاية، اإلنسانية لتزويد اجملتمعات املتضررة من هذه ا
 .وى األزمة أو الطوارئحيث أن ربع سكان هذه املناطق أو أكثر يواجهون اجلوع عند مست

  2017الدول اليت يواجه أكثر من ربع سكاهنا من اجلوع احلاد لسنة (: 7-2جدول رقم )

 املتضررين باملليونعدد  %نسبة املتضررين  الدول 
 17 60 اليمن

 4.8 45 جنوب السودان
 6.5أكثر من  33أكثر من  سوريا

 1.9 33 لبنان)بسبب الالجئني السوريني(
 1.1 30 مجهورية إفريقيا الوسطى

 1.2 26 أوكرانيا
 7.6 25 أفغانستان
 3.1 25 الصومال

Source : FAO, WFP, Monitoring Food Security in Countries with Conflict Situation,Issue N03, 

Rome, 2018, P07. 

عربية تعاين من أزمات حوايل ربع سكاهنا يعانون من انعدام األمن  من اجلدول نالحظ بأن هناك مخس بلدان        
 نسبة توجد يف رب، وهي اليمن، جنوب السودان، سوريا، الصومال ولبنان حيث أن أك2017الغذائي احلاد للعام 

مليون والعدد يف تزايد، كما أن الوضع يف  17من سكانه من اجلوع مبا يعادل حوايل  %60اليمن الذي يعاين حوايل 
سوريا أكثر تعقيدا مما تربزه التقارير الدولية حيث أن األزمة تزداد حدة من عام آلخر وعدد الذين يعانون من اجلوع يف 

لية املتمثلة يف املساعدات الدولية. يف حني لبنان بسبب الالجئني السوريني يعاين هو تزايد مستمر رغم اجلهود الدو 
العربية هناك جمموعة من البلدان  الغذائي احلاد،  إضافة إىل البلدان من سكانه من انعدام األمن %33اآلخر حوايل 

ات مما جعل ربع سكاهنا يعانون من انعدام األخرى كجمهورية إفريقيا الوسطى، أوكرانيا وأفغانستان واليت تعاين من أزم
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ليست الوحيدة اليت يثري الوضع فيها القلق فعلى سبيل املثال فإن الوضع يتدهور  الغذائي احلاد وهذه البلدان األمن
 أكثر فأكثر وبشكل سريع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.

 األزمة الغذائية العربية.2.2.2

توي على دول مصنفة من بني أكثر دول العامل اليت تعاين من سوء التغذية، يف حني دول إن الوطن العريب حي        
أخرى من أكثر الدول ثراء، وعموما فإن عدد الذين يعانون من سوء التغذية يف الوطن العريب ال يزال يتفاقم على حنو 

من األطفال  %25مليون نسمة منهم  46من السكان يعانون من سوء التغذية مبا يعادل  %10مقلق، إذ حوايل 
قد كان موضوع األمن الغذائي أحد األسباب اجلوهرية للصراعات اجلارية يف املنطقة العربية واليت ف 2013.1حىت العام 

انفجرت يف العديد من األقطار بسبب انعدام األمن الغذائي على املستوى احمللي واألسري، من ناحية أخرى التقلبات 
ادة السيما اجلفاف يف املنطقة عمل على مضاعفة املخاطر يف جمال االضطرابات املدنية املرتبطة باألمن املناخية احل

الغذائي. ويبني اجلدول املوايل املؤشرات املتوفرة بشأن سوء التغذية يف الوطن العريب، أين ترتفع أكثر يف بعض األقطار 
 عراق وسوريا.انيا، الالعربية مثل الصومال، جيبويت، اليمن، موريت

 2016-2014. 2013-2010و  1992-1990سوء التغذية يف الوطن العريب  خالل الفرتة (: 8-2جدول رقم )

 %الوحدة:  الوحدة: مليون البلد
1990-1992 2010-2013 1990-1992 2010-2013 2014-2016 

 - - 71.9 - 4.7 الصومال
 12.8 20.5 70.2 0.2 0.4 جيبويت
 28.8 28.8 29.2 7.4 3.7 اليمن

 5.3 7.8 12.9 0.3 0.3 موريتانيا
 27.8 26.2 10 8.8 1.8 العراق
 5.8 5 6.7 1.6 1.7 املغرب
 4.2 5< 6.1 - 0.2 األردن

 4.6 5< 5.5 - 1.4 اجلزائر

 - 6 4.7 1.3 0.6 سوريا
 5.4 5< 3.5 - 0.1 لبنان

 4.4 5< 3.1 - 0.5 السعودية

 4.5 5< 2.3 - 1.3 مصر

 3.8 5< 1.1 - 0 اإلمارات

 - 5< 0.9 - 0 ليبيا

 5 5< 0.9 - 0.1 تونس

 2 5< - - 0.8 الكويت

                                                                 
 .04، ص2014، ، اخلرطومد العربية، حنو مقاربة جديدة لتحقيق األمن الغذائي العريباالحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبال 1
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 25.6 - 0 - 0 السودان
 - - 0 - 0 البحرين

 6.2 - 0 - 0 عمان
 - - 0 - 0 قطر

 - - - 46 16.7 اجملموع
 24.4 22.9 23.6 - 995.5 البلدان النامية األقل منوا 

 5أقل من  5أقل من  5أقل من  - 19.8 البلدان املتقدمة
 10.7 12 18.9 842.3 1015.3 العامل

، 2014االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، حنو مقاربة جديدة لتحقيق األمن الغذائي العريب،  - :املصدر
 ، بناء القدرة على الصمود لتحقيق 2017منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  .06ص

 .80 -76صص ، 2017السالم واألمن، روما، 

أين كان يقدر  1992-1990من اجلدول نالحظ أن عدد الذين يعانون من سوء التغذية قد ارتفع من الفرتة  
، حيث أن البلدان اليت تعاين من احلروب 2013-2010مليون نسمة خالل الفرتة  46مليون نسمة إىل  16.7حبوايل 

ففي مصر مثال خالل  والفرتات االنتقالية هي األشد معاناة من سوء التغذية، خاصة اليمن، العراق، سوريا ومصر.
من  %25.2املدقع وسوء التغذية، أي حبوايل  مليون شخص يعانون من الفقر 21الفرتة االنتقالية كان هناك حوايل 
سنة  %32مع مقارنة  %44النسب ألعلى من ذلك يف اليمن حيث تبلغ النسبة  إمجايل عدد السكان. كما ترتفع

، ويعترب اليمن يف أعلى املراتب بالنسبة ملستويات سوء التغذية يف العامل بني األطفال والذين يقارب عددهم 2009
مليون شخص يف سوريا  06ممن تقل أعمارهم عن مخس سنوات أي حنو املليونني، كما يعاين  نصف عدد األطفال

. وقد ارتفع معدل الذين يعانون يف البلدان النامية األقل منوا بنسبة 2014من اجلوع وسوء التغذية والتشرد حىت العام 
ناخية السائدة إضافة إىل أن بسبب األوضاع امل 2013-2010مقارنة بالفرتة  2016-2014يف الفرتة  6.55%

معظم هذه الدول تعاين من صراعات وحروب مما جعل القطاع الزراعي فيها غري قادرة على تلبية االحتياجات احمللية 
 من الغذاء مع ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية.

ف البلدان العربية من أشد مينع الفقر أسرا كثرية من حتسني تغذيتها وأمنها الغذائي، ويعاين الفقراء يف خمتل 
درجات انعدام األمن الغذائي، فهم ال ميلكون املوارد الكافية لشراء األغذية املتاحة ويواجهون حتديات يف الوصول إىل 
شبكات األمان. والفقراء هم أيضا أشد املتضررين من ارتفاع أسعار األغذية واستجابة لذلك فإهنم غالبا ما خيفضون 

لألغذية أو يستهلكون أغذية حتتوي على عناصر مغذية أقل. وتشري التقديرات إىل أن ما يقرب استهالكهم العام 
ماليني شخص آخرين باتوا يعانون نقص  04مليون شخص آخرين دخلوا دائرة الفقر وانعدام األمن الغذائي وأن  2.6

لكن بسبب الصراعات واحلروب الداخلية يف بعض األقطار العربية تفاقمت حالة  2008.1التغذية أعقاب أزمة 
 .2016انعدام األمن الغذائي فيها خاصة اليمن، سوريا، ليبيا، العراق حىت العام 

                                                                 
 .18، ص2015برنامج األغذية العاملي، معهد التنمية اخلارجية للغذاء، الغذاء يف مستقبل غري مضمون، لندن،  1
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مليون شخص من انعدام األمن الغذائي فقد فقدت سوريا نصف ثروهتا احليوانية  8.7يتعرض حوايل  سوريا: يف- 
عن مستويات  %40إىل  2015-2014احلبوب فيها بشكل مطرد عام بعد عام، حيث قل يف الفرتة  واخنفض إنتاج
نتيجة لنقص الزراعة وظروف اجلفاف حبيث دمر العنف واحلرب البنية التحتية الزراعية وأدى إىل نزوح  1ما قبل األزمة،

من املزارعني ال يستطيعون الوصول إىل  املزارعني وتعطيل التجارة اإلقليمية للغذاء ومدخالت الزراعة، فالكثري
املدخالت الزراعية اليت كانت مدعومة يف املاضي واليت ارتفعت أسعارها بشكل كبري، كما يفتقد الرعاة إىل العلف 
احليواين أما اخلدمات البيطرية فقد ضعفت بدرجة كبرية، ونتيجة لذلك فإن نسبة كبرية من الثروة احليوانية غري حمصنة 

 رض البلدان اجملاورة إىل انتقال األمراض إليها، ويؤدي اإلنتاج احملدود واملكلف إىل ارتفاع أسعار املواد الغذائية. مما يع

مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي والذين هم يف حاجة ماسة إىل  1.3ما يقارب  يوجد ليبيا:أما يف -
. وتزايد انعدام األمن الغذائي 2017ألف من األشخاص األكثر ضعفا للعام  210املساعدات الغذائية، حيث يشمل 

يف ليبيا نتيجة لالضطراب احلاد يف املسارات املستخدمة لتوصيل اإلمدادات واألضرار اليت حلقت بالبنية التحتية احليوية 
يف  %11ي فيما بني النازحني بنسبة لألسواق وحمدودية توافر السيولة وارتفاع األسعار، كما ارتفع انعدام األمن الغذائ

  2016.2-2015الفرتة ما بني 

مليون شخص متشرد داخليا يف العراق والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي  3.4ما يقارب يوجد  العراق:يف -
ويقدر 3، بسبب النزاعات واحلروب الدائرة يف املنطقة.2016وهم يف حاجة ماسة إىل مساعدات غذائية إىل غاية 

برنامج األغذية العاملي بأن االستهالك الغذائي لألسر غري كايف فيما بني السكان يف العراق الذين مشلهم املسح قد زاد 
أشهر، كما أن هناك تدهور حاد الستهالك الغذاء للنازحني داخليا مبا يقارب  06يف ظرف  %10إىل  %3من 
 2016.4أشهر من العام  06يف ظرف  %8مقارنة بـــــ  31%

مليون شخص يف اليمن يواجهون حتديات تتعلق بالوفاء  10إىل  07تشري التقديرات إىل أن حوايل من اليمن: يف -
مليون شخص  21.2باحتياجات الغذاء األساسية، فهم يف حاجة ماسة جدا إىل مساعدات غذائية عاجلة من بني 

مليون طفل يف اليمن  02ممن حيتاجون إىل املساعدات اإلنسانية العاجلة من صحة، تعليم وغريها. كما أن ما يقارب 
 5سنوات وأقل معرضني خلطر سوء التغذية، 05ألف طفل ترتاوح أعمارهم بني  370يعانون من سوء التغذية مبا فيهم 

اليت أثرت سلبا على القطاع الزراعي ونزوح السكان من املناطق الد زاعات واحلروب الداخلية بالبوهذا بسبب الن
 الزراعية املتوترة، مما عمل على تدهور وحتطيم القطاع الزراعي والبنية التحتية الزراعية للبالد.

                                                                 
 .03، ص2016سوريا، روما، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، استجابة منظمة األغذية والزراعة ألزمة  1

 .04، ص2016، 08األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، النشرة اإلنسانية ليبيا، العدد  2

 .01، ص2016حاالت الطوارئ املعقدة، عراق ال ،05مكتب الو.م.أ للمساعدة اخلارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، صحيفة الوقائع رقم 3

 .03، صرجعنفس امل 4

ص ص ، 2016، حاالت الطوارئ املعقد يمن، ال17مكتب الو.م.أ للمساعدة اخلارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، صحيفة الوقائع رقم  5
01 ،02. 
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قد أخفقت البلدان العربية عموما يف حتقيق األمن الغذائي حيث أن التقارير تشري إىل أن هذه املنطقة هي ف
على املستوى الوطين تعترب نقص التغذية، ف يدة يف العامل اليت تشهد زيادة يف عدد األشخاص الذين يعانون منالوح

البلدان ذات املوارد املالية اليت يتيح هلا شراء الغذاء عن طريق الواردات مثل بلدان جملس التعاون اخلليجي أكثر أمنا 
الزراعي احملدود، والبنية التحتية اهلشة والتنمية االقتصادية الضعيفة.  غذائيا يف بعض األحيان من البلدان ذات اإلنتاج

لكن مل يكن ضمان توافر الغذاء من حيث الطاقة املالئمة كافيا لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي يف هذه البلدان 
البلدان. واجلدول املوايل يبني الغنية باملوارد ألن نقص املغذيات الدقيقة كالفيتامينات واملعادن ال يزال مشكلة يف هذه 

 تصنيف البلدان العربية حسب فئات االنتقال التغذوي املعدة من طرف منظمة الصحة العاملية.

 تصنيف البلدان العربية حسب فئات االنتقال التغذوي املعدة من طرف منظمة الصحة العاملية.(:9-2جدول رقم )

 البلدان اخلصائص الفئة
انتقال بلدان يف مرحلة 
 تغذوي متقدمة

 مستويات مرتفعة من زيادة الوزن والبدانة -

مستويات معتدلة من سوء التغذية ونقص املغذيات الدقيقة من فيتامينات  -
 ومعادن لدى بعض اجملموعات الفرعية من السكان

بلدان جملس التعاون 
 اخلليجي

 تونس
بلدان يف مرحلة انتقال 

 تغذوي مبكرة
 زيادة الوزن والبدانةمستويات معتدلة من  -

 مستويات معتدلة من نقص التغذية لدى فئات عمرية وسكانية حمددة -

 انتشار واسع لنقص املغذيات الدقيقة من فيتامينات ومعادن -

مصر، األردن، لبنان، ليبيا، 
، املغرب، فلسطني، سوريا

 اجلزائر
بلدان تعاين من نقص 

 حاد يف التغذية
 التغذية احلاد واملزمن لدى األطفالمستويات عالية جدا من سوء -
 انتشار واسع لنقص املغذيات الدقيقة من فيتامينات ومعادن-
بروز زيادة الوزن والبدانة وسوء التغذية رغم الوفرة يف بعض اجملموعات الفرعية -

 االجتماعية واالقتصادية

جيبويت، العراق، اليمن، 
جمموعة سكانية فرعية يف 
بلدان جملس التعاون 

ليجي، فلسطني)غزة(، اخل
 تونس

 نقص تغذية حاد لدى األطفال واألمهات- بلدان يف حالة طارئة
 انتشار واسع لنقص املغذيات الدقيقة من فيتامينات ومعادن -

 الصومال، السودان

إبراهيم عبد اجلليل، جنيب صعب، االستهالك املستدام من أجل إدارة أفضل للموارد يف البلدان العربية، املنتدى العريب للتنمية  :املصدر
 .140ص، 2015، لبنان، 08، البيئة العربية2015

لقد صنفت منظمة الصحة العاملية البلدان العربية يف أربع فئات، من حيث مراحل االنتقال التغذوي 
كل التغذية السائدة وعوامل اخلطر الرئيسية واألسباب األساسية لألمراض املزمنة. وجتدر اإلشارة إىل أن البلدان ومشا 

العربية الغنية مثل دول اخلليج معرضة نسبيا أيضا للعبء الثالثي والذي يعين به اجتماع نقص التغذية ونقص 
بدانة لدى السكان وأحيانا ضمن األسرة الواحدة، ويظهر املغذيات الدقيقة من فيتامينات معادن وزيادة الوزن وال

انتشار سوء التغذية بازدياد عدد األطفال املصابني بسوء التغذية يف املنطقة العربية وهي املنطقة الوحيدة يف العامل اليت 
وزن والبدانة ونقص تعرف ارتفاعا مطلقا ونسبيا معا يف سوء التغذية. وتفيد التقارير حاالت من تأخر النمو وزيادة ال
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املغذيات الدقيقة من فيتامينات ومعادن، مما جيعل هذه الدول مصنفة يف مراحل متقدمة من االنتقال التغذوي املعد 
 من طرف منظمة الصحة العاملية.

 حمددات املشكلة الغذائية.3.2.2

عن حديثة العهد نسبيا، فهي أيضا ناجتة  لعوامل مسببةإن األزمة الغذائية ال ميكن اعتبارها جمرد نتيجة 
مل حتدث هذه اإلخفاقات على صعيد يجيات التنمية على جبهات عديدة، سنوات من اإلخفاقات البنيوية السرتات

سياسات التنمية الوطنية فحسب وإمنا على الصعيد الدويل أيضا. ومبا أن األزمة الغذائية العاملية نامجة عن تفاعل 
من الظواهر القصرية والطويلة األجل، فمن احملتمل أن تتواصل إىل أجل غري حمدد، رغم تنفيذ تدابري تراكمي جملموعة 

قصرية األجل ما مل تعاجل بطريقة مناسبة وشاملة للعوامل اهليكلية الكامنة وراءها، وميكن تصنيفها إىل عوامل داخلية 
 1وأخرى خارجية.

 الداخلية احملددات.1.3.2.2
واملقصود باحملددات الداخلية احملددة للمشكلة الغذائية يف العامل هي العوامل ذات املنشأ احمللي وترجع     

 ألسباب حملية ذات تأثري مباشر وميكن تلخيصها يف: 

لعل من أهم العوامل املؤثرة على األزمة الغذائية العاملية هو العامل  املعدل املرتفع لزيادة عدد السكان:أوال: 
السكاين، ومعدالت النمو السكاين اليت أصبحت تفوق زيادة معدالت اإلنتاج الغذائي، خاصة يف الدول النامية واليت 

 3900 بنحو قدر سكان العامل 1974شهدت يف العقود األخرية تدنيا واضحا يف إنتاجها من الغذاء، ففي عام 
كما أن الزيادة السكانية كان هلا نتائج غري مباشرة 1957.2مليون نسمة عن عام  1100مليون نسمة أي بزيادة 

حيث تعمل على الضغط على األرضي خاصة الزراعية منها، واليت تلزم إلقامة املباين وشق الطرق وبناء املصانع 
راضي تضررا هي تلك احمليطة باملدن واليت كانت تزود املناطق احلضرية واملرافق العمومية واخلدمات املختلفة وأكثر األ

حباجتها من اخلضروات والفواكه، وكلما زاد ضغط اإلنسان على األراضي انكمشت الزراعة وتراجعت إىل املناطق 
  3عتها.اهلامشية ذات الرتبة القليلة اخلصوبة واليت تتطلب الكثري من اجلهد واملال من أجل استصالحها وزرا

مليارات نسمة  09مليارات نسمة، وأن هذا العدد سوف يصل إىل  07لقد وصل تعداد السكان حاليا إىل    
، وإذا استمر هذا التزايد يف عدد السكان فإنه سوف 2050مليار نسمة بعد  09.5ومن املتوقع أن يفوق  2050عام 

  2100.4مليار نسمة سنة  12يفوق 

                                                                 
أطروحة دكتوراه، كلية العلوم  -دراسة حالة اجلزائر–عبد الرزاق فوزي، األمهية االقتصادية واالجتماعية للصناعات الغذائية وعالقتها بالقطاع الفالحي  1

 .24، ص2007-2006االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

 .22، صمرجع سابق علي الفرا، حممد 2

 .26نفس املرجع، ص 3

   www.enoughmovement.comسيمونز، من أجل مستقبل ينعم باألمن الغذائي، على املوقع:  جيف 4

http://www.enough/
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 (2015-2000ومعدل النمو السنوي خالل الفرتة ) 2014عدد سكان العامل لسنة  (:10-2جدول رقم)

عدد السكان لسنة  املنطقة
 )مليون( 2014

توقع عدد السكان لسنة 
 )مليون( 2030

 معدل النمو السكاين
2000-2005 

 معدل النمو السكاين
2010-2015 

 2.0 2.2 481.3 373.1 البلدان العربية
 0.8 0.8 2.211.9 2.051.5 واحمليط اهلاديآسيا الشرقية 

 0.7 0.4 251.0 234.9 أوروبا وآسيا الوسطى
 1.1 1.3 711.1 618 أمريكا الالتينية والكارييب

 1.3 1.6 2.085.5 1.771.5 جنوب آسيا
 2.7 2.6 1.348.9 911.9 إفريقيا جنوب الصحراء

 1.1 1.2 8.424.9 7.243.8 العامل
Source : Human Devlopment Report 2015, Work for Human Devlopment, U.N.D.P, New York, 

2015, p237. 

إن الزيادة السكانية مبعدالت ال تتناسب ومعدالت النمو االقتصادي يف الدول النامية بصفة عامة والدول    
واإلسكان...وأن هذه الزيادة البد أن تأخذ العربية بصفة خاصة، هلا انعكاسات كثرية على ميادين خمتلفة منها الغذاء 

ا تأثري سليب على كل بعني االعتبار أثناء وضع اسرتاتيجيات وخطط التنمية مبا يتناسب معها، واليت يكون هل
موضوع النمو السكاين مرتبط بصورة مباشرة مبستويات استهالك املواد وباخلصوص املواد الغذائية منها، القطاعات. ف

بليون من السكان يف العامل ينتمون إىل طبقة املستهلكني. ومما ال شك فيه أن النمو  01.5ا يقارب إذ أن هناك م
السكاين يعترب من العوامل املؤثرة يف زيادة الطلب على الغذاء، فكلما زاد عدد السكان زاد الطلب على الغذاء من 

 أجل استمرارية العيش.

الداخلية من الريف إىل املدينة أحد املعوقات اجلوهرية أمام تطور النشاط الزراعي تعترب اهلجرة اهلجرة الداخلية: ثانيا: 
، يف الدول النامية، حيث تتزايد باستمرار معدالت اهلجرة نظرا لضعف مستوى اخلدمات األساسية يف الوسط الريفي

إىل م 1800امل سنة من سكان الع %02لقد ارتفعت نسبة سكان املدن من  من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية. 
يف الدول املتقدمة وما ال  %75يف هناية القرن احلادي والعشرين، ومبا يعادل  %50لتصل إىل م 1970سنة  37%

، ومن املتوقع أن تصل هذه النسبة يف م1985سنة  %31يف البلدان النامية بعدما كانت تقدر حبوايل  %35يزيد عن 
 %53.5وتبلغ حاليا نسبة سكان احلضر  1مليار نسمة. 04أي حوايل  %57ما يقارب م 2025الدول النامية حبلول 

 م2014من سكان العامل. واجلدول املوايل يبني نسبة سكان احلضر إىل إمجايل السكان لسنة 

 

 

                                                                 
 .25، صمرجع سابق ،دعبد السالم حممد السي 1
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 2014نسبة سكان احلضر إىل إمجايل السكان حسب املناطق لسنة (: 11-2جدول رقم)

 (%)2014نسبة السكان احلضر لسنة  )مليون( 2014عدد السكان لسنة  املنطقة
 58.1 373.1 البلدان العربية

 51.8 2.051.5 آسيا الشرقية واحمليط اهلادي
 60.9 234.9 أوروبا وآسيا الوسطى

 79.8 618 أمريكا الالتينية والكارييب
 33.7 1.771.5 جنوب آسيا

 37.8 911.9 إفريقيا جنوب الصحراء
 53.5 7.243.8 العامل

Source: Human Devlopment Report 2015, Work for human Devlopment, U.N.D.P, New York, 
2015, p237. 

نالحظ بأن سكان احلضر ميثلون نسب عالية يف معظم املناطق خاصة أمريكا الالتينية والكارييب تليها أوروبا وآسيا  
متقدمة تعتمد اقتصادياهتا على القطاع الوسطى، نظرا خلصوصية هذه املناطق على اعتبارها مناطق ذات دول 

يف حني القطاع الزراعي فيها يتميز بقلة اليد العاملة وتكنولوجيا عالية يف جمال املكننة الزراعية. أما بالنسبة  ،الصناعي
من سكاهنا ميثلون سكان احلضر ومنه فالقطاع الزراعي سوف يفقد الكثري من  %58.1للبلدان العربية فإن ما نسبته 

خاصة يف البلدان العربية اليت تعتمد على القطاع الزراعي كأحد مصادر الغذاء الرئيسية. ففي  ،يد العاملة الزراعيةال
البلدان العربية ال تتجاوز نسبة السكان الريفيون الذين حيصلون على املاء الصاحل للشرب وعلى الرعاية الصحية 

هذا إىل جانب تدين فرص العمل يف الوسط 1،على التوايل %30و %60و %50وخدمات الصرف الصحي عن 
الريفي نظرا لرتكز املشاريع التنموية يف الوسط احلضري وضعف مستوى األجور واملعيشة. وتسهم اهلجرة غري املدروسة 
من الريف إىل املدن يف إحداث تغريات جذرية كارتفاع كبري يف أجور األيدي العاملة الزراعية، وبالتايل زيادة تكاليف 

تاج الزراعي وتراجع االستثمارات الزراعية وتدين مستوى اإلنتاجية ومن هنا تظهر حدة تأثري العامل الدميغرايف يف اإلن
ارتفاع مستوى الطلب على الغذاء، حيث تؤدي إىل تزايد كبري يف عدد سكان املدن وحرمان القطاع الزراعي يف 

ي إىل تذبذب اإلنتاج الزراعي إذا مل يقابلها حتسن ملحوظ يف املناطق الريفية من اليد العاملة. فاهلجرة الريفية تؤد
 إنتاجية املزارعني وهو ما يؤثر على حتقيق األمن الغذائي. 

عمليات اإلنتاج  2008لقد جعلت أسعار الطاقة قبل األزمة الغذائية تكاليف الطاقة والوقود اإلحيائي: ثالثا: 
نتيجة الرتفاع تكلفة بعض املدخالت، مثل األمسدة والبذور ومبيدات الزراعي وجتهيز األغذية وتوزيعها أكثر كلفة 

اآلفات واستخدام اآلالت الزراعية والري وكذلك تكاليف النقل وعمليات التصنيع. فبينما تبلغ حصة الطاقة يف تكلفة 
ن النامية األكرب يف بعض البلدا %20و %08يف البلدان املتقدمة فإهنا تبلغ على سبيل املثال  %04إنتاج احملاصيل 

                                                                 
 .69، صبقا، مرجع س2015 صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد1
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حجما مثل الربازيل واهلند والصني، وبالتايل يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إىل زيادات كبرية يف تكلفة إنتاج األغذية يف 
 1البلدان النامية.

كما أدت صناعة الوقود اإلحيائي إىل نشوء صلة جديدة بني أسواق السلع وأسعار الطاقة والسلع الزراعية،      
فقد أدى االرتفاع املتواصل ألسعار الطاقة إىل زيادة الطلب على الوقود اإلحيائي وبالتايل ارتفاع أسعاره، وقد أدى 

كذلك تزايد   تاج الوقود اإلحيائي،مة كمواد أولية يف إنهذا بشكل مباشر إىل تزايد الطلب على احملاصيل املستخد
ا مم األخرى املشرتاة كمواد بديلة السلع الغذائية مناحملاصيل و حماصيل أخرى تتنافس مع هذه املواد األولية  الطلب على

 أدى إىل ارتفاع أسعار األراضي كنتيجة لكل ما سبق.

السلع الزراعية على الصعيد العاملي،  قويا لتزايد الطلب علىإلحيائي عامال لقد شكل الطلب على الوقود ا    
على  %0.6من القمح إلنتاج الوقود اإلحيائي، وتبلغ هذه النسبة  %01.4ستعمل االحتاد األورويب ما نسبته يفمثال 

من الوقود اإلحيائي يف م 2008مليار غالون يف عام  09أما يف الو.م. أ فإهنا تستخدم ما مقداره  2الصعيد العاملي.
، وأن استخدام الذرة إلنتاج اإلثانول قد تضاعف بني م2022مليار غالون عام  36قطاع النقل، ليتوقع أن ترتفع إىل 

من اإلنتاج احمللي للذرة يف الو.م.أ إلنتاج  %38( إذ خيصص ما مقداره 2008-2007( و)2006-2005الفرتة )
 3الوقود اإلحيائي.

يتأثر الطلب على املواد الغذائية بالدخل غري أن االرتباط بينهما ليس ثابتا يف  وى الدخل الفردي:حتسن مسترابعا: 
املعدل واالجتاه وإمنا يتغري تبعا الختالف مستوى الدخل، إذ ينفق القسم األكرب من الدخل املنخفض على الغذاء 

ء. إن أي زيادة يف دخول أفراد البلدان النامية بينما تنخفض النسبة املخصصة من الدخل املرتفع لإلنفاق على الغذا
ذات الشرائح االجتماعية الواسعة املتدنية الدخل والقريب من حد الكفاف سوف تكون مصحوبة بارتفاع مرونة 

 الطلب على الغذاء.
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .08، ص2008مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، معاجلة األزمة الغذائية العاملية، األمم املتحدة، نيويورك،  1

 .09، صنفس املرجع 2
3 Simone PFUDERER and Maria DEL CASTILLO, The Impact of Biofuels on Commodity Prices, DEFRA, 

Economie Group, 2008, p15. 
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 (الدوالر( حسب املناطق  )2014-2013الفرتة )نصيب الفرد من الناتج القومي خالل : (12-2)جدول رقم

 2014نصيب الفرد من الناتج القومي لسنة  2013نصيب الفرد من الناتج القومي لسنة  املنطقة
 15.722 15.817 البلدان العربية

 11.449 10.499 آسيا الشرقية واحمليط اهلادي
 12.791 12.415 أوروبا وآسيا الوسطى

 14.242 13.767 أمريكا الالتينية والكارييب
 5.605 5.195 جنوب آسيا

 3.363 3.152 إفريقيا جنوب الصحراء
 14.301 13.723 العامل

، 2014: املضي يف التقدم بناء املنعة لدرء املخاطر، نيويورك، 2014تقرير التنمية البشرية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  -املصدر:
 .161ص

-UNDP , Human development Report 2015, Work for Human Development, New York, 2015, 

P211. 

، 2014-2013من اجلدول نالحظ الفرق يف نصيب الفرد من الناتج القومي بني مناطق العامل لسنة للفرتة 
حيث أن أدىن متوسط سجل مبنطقة إفريقيا جنوب الصحراء تليها منطقة جنوب آسيا. هذا التدين يف نصيب الفرد 
من الناتج القومي سوف يؤدي زيادته مستقبال إىل زيادة الطلب االستهالكي وخصوصا على الغذاء، على اعتبار أن 

ائي بالدرجة األوىل. وترتاوح الزيادة امللموسة يف دخل أي زيادة يف الدخول املتدنية سوف توجه إىل االستهالك الغذ
 %60سنويا باألسعار اجلارية، يف حني ترتاوح مرونة طلب الدخل على الغذاء ما بني  %6.1و %5.3الفرد بني 

 %4و  %1.8يف البلدان النامية كما أن الزيادة يف الطلب على املواد الغذائية بسبب ارتفاع الدخل ترتاوح بني  %80و
 1يف الدول النامية.

أسباب هيكلية طويلة األجل أقل وضوحا لألزمة الغذائية العاملية تتسم  توجدقصور اإلنتاج الغذائي: خامسا: 
بنفس القدر من األمهية، وقد أدت إىل حدوث تأثري خطري على مدى توافر األغذية. هذه العوامل اهليكلية متس 

تاج أساسا جانب العرض خاصة الصعوبات اليت تواجهها العديد من البلدان النامية عند حماولة زيادة اإلن
واإلنتاجية الزراعيني لتلبية االستهالك الغذائي احمللي ومن أجل التجارة الدولية، وألسباب هذه األزمة يف اإلنتاج 
آثار عميقة على األمن الغذائي من حيث اإلنتاج واالستهالك والتجارة يف البلدان النامية. وتنبع هذه املشاكل إىل 

سببها يف النظر إىل قطاعي الزراعة واألغذية نظرة تعترب أهنما خيتلفان  حد كبري من التوترات املتأصلة اليت يكمن
عن أي قطاع اقتصادي آخر، وتثري هذه التوترات مشاكل مهمة على صعيد السياسات العامة، وهي مشاكل 

مة ينبغي معاجلتها بطريقة متوازنة حىت يتسىن معاجلة العوامل اليت سامهت يف حدوث األزمة الغذائية، وذلك خد
 ملصلحة مجيع املتضررين وتتمثل هذه املشاكل يف العوامل املوالية.

                                                                 
 .82، صابقمرجع س الرزاق فوزي،عبد  1
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اإلنتاج الزراعي حتكما كبريا يف العامل بصفة عامة والدول النامية  تتحكم العوامل الطبيعية يفعوامل طبيعية:  -1
  بصفة خاصة، ومنها البلدان العربية وتشمل العوامل الطبيعية جمموعة من العوامل تتمثل يف:

تعترب ظاهرة تصحر األراضي مشكلة عاملية تعاين منها الكثري من البلدان يف كافة أحناء  :األراضي الصاحلة للزراعة -أ
البلدان العربية أي  يف 2مليون كلم 13منها حوايل  2مليون كلم 46العامل، فقد بلغ جمموع األراضي املتصحرة يف العامل 

العامل. وتتصف أراضي البلدان العربية عموما خبصائص مناخية جافة أو من جمموع املناطق املتصحرة يف  %28حوايل 
شبه جافة، ومصادر حمدودة من املياه والغطاء النبايت إضافة الخنفاض اهلطول املطري وعدم انتظامه، ومتتد عرب الوطن 

 1العريب أكرب رقعة صحراوية يف العامل لدى تعاين البلدان العربية من ظاهرة التصحر.

من املساحة الكلية، ومتثل مساحة  %14.1مساحة األراضي القابلة للزراعة حبوايل ففي البلدان العربية مثال تقدر  
 69.8فقط من األراضي القابلة للزراعة، حيث بلغ إمجايل مساحة األراضي املزروعة حنو  %35األراضي املزروعة فعال 

لقد قدر معدل النمو السنوي للمساحة الزراعية الكلية ار. هكت 0.19مليون هكتار، ليبلغ نصيب الفرد منها حنو 
من  %90إضافة إىل اعتماد ، %2.3مقابل منو عاملي يقدر بنحو  2012-2000فقط للفرتة  %0.54العربية حنو 

ربية فقط وهي: السودان، املغرب، اجلزائر، مصر، العراق، تونس، دول ع 08لى النمو احملقق للمساحة املزروعة ع هذا
حيث إذا استمرت نفس الوترية يف االستخدام العريب للطاقات واملوارد الزراعية فإن فرص التوسع  2ريا والسعودية.سو 

 املستقبلي يف مساحة األراضي الزراعية يف معظم الدول العربية سوف تكون حمدودة باستثناء السودان.

يعاين اإلنتاج الزراعي يف العديد من األقاليم من اآلثار السلبية الرتفاع  املوارد املائية والظروف املناخية: -ب
درجات احلرارة وازدياد التقلبات يف درجات احلرارة والتغريات يف مستويات املتساقط من األمطار وتواترها، وازدياد 

البحار ومتلح األراضي القابلة  موجات اجلفاف والفيضانات وازدياد كثافة الظروف املناخية املتطرفة وارتفاع مستويات
للزراعة واملياه العذبة، ومع تكثف تأثريات تغري املناخ على الزراعة سيصبح من الصعب أكثر فأكثر زراعة احملاصيل 
وتربية احليوانات وإدارة الغابات وصيد األمساك بالطرق ذاهتا ويف األماكن ذاهتا كما يف املاضي. وختتلف آثار تغري 

لزراعة بشكل كبري ما بني األقاليم واحملاصيل، حيث ستصبح مواسم الزراعة أطول وأن املرتفعات العليا املناخ على ا
تشهد خسائر يف الغالت وترتاجع غالت الذرة يف معظم األقاليم، حيث ستتزايد اخلسائر تدرجييا يف ظل األحوال 

بوب آسيا وإفريقيا فهي ملحوظة أكثر يف جاملناخية األكثر تطرفا، يف حني أن اآلثار على غالت القمح منخفضة 
ومن مت سوف يرتك تغري املناخ من خالل تأثرياته على الزراعة آثار سلبية على األمن الغذائي جبميع  3جنوب الصحراء.

مليون شخص،   122ليبلغ  2030أبعاده، فقد يزيد تغري املناخ ذات التأثري العاملي من العدد املتوقع للفقراء حبلول عام 
  4.م2050مليون شخص إضايف معرض خلطر نقص التغذية بسبب تغري املناخ حبلول  50ما أن هناك ك

                                                                 
 . 52، ص2009مكتب اليونسكو اإلقليمي بالقاهرة، الظواهر الطبيعية حنو ثقافة الوقاية من كوارثها يف البلدان العربية، مصر،  1

 .80، ص2015 ملعهد العريب للتخطيط، تقرير التنمية العربية، اإلدارة االقتصادية واالجتماعية للنمو الشامل التشغيلي، الكويت،ا 2

 .06، ص2016منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة األغذية والزراعة، تغري املناخ والزراعة واألمن الغذائي، روما،  3

 .08نفس املرجع، ص 4
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تشري بعض الدراسات إىل أن اجلودة التغذوية للمحاصيل الغذائية الرئيسية قد تتأثر بفعل تغري املناخ حيث تشري  
أكسيد الكربون املتوقعة حبلول عام التقديرات إىل أن حبوب القمح عندما تزرع يف ظل مستويات عالية من ثاين 

أقل من الربوتينات، حيث تبلغ خسائر  %6أقل من احلديد و %5وأقل من الزنك  %9حتتوي على نسبة  2050
على التوايل، وقد تعاين الذرة من خسائر مماثلة يف املغذيات. وقد تتعرض سالمة الغذاء  %8و %5و %3األرز منها 

للخطر بفعل زيادة يف العوامل املمرضة اليت تنقلها األغذية وكذلك التلوث أو التغريات الكيميائية اليت تزيد من انتشار 
صارية والفيضانات تلحق باإلنتاج الزراعي يف كما أن ظاهرة اجلفاف واألمطار اإلع  1املركبات السامة يف األغذية.

 2من إنتاجها الزراعي الغذائي. %40البلدان اإلفريقية واآلسيوية خسائر معتربة تصل إىل 

أما فيما خيص املياه فيعد نقص املاء وسوء استغالل ما هو متاح يف أغلب الدول النامية من أهم العوامل املؤثرة  
ي، إذ تعرف الدول النامية عجزا يف تسخري التكنولوجيا للحفاظ على املوارد املائية من على اإلنتاج الزراعي الغذائ

التلوث والتبخر وحسن االستغالل إما للشرب أو الري وخاصة يف الوطن العريب، حيث تعترب مشكلة املياه ذات أبعاد  
قل بقاع العامل تلقيا للهطول املطري وهو من أ  ،كثرية فالوطن العريب يقع يف احلزام اجلاف وشبه اجلاف من العامل

من  %0.74من مساحة اليابسة إال أن كمية اهلطول املطري فيه ال تزيد عن  %10.6مبساحته اليت تصل نسبتها إىل 
مرة، وتقدر املوارد  14.3نسبة اهلطول املطري العاملي، أي أهنا أقل من املتوسط العاملي على وحدة املساحة حبوايل 

فقط من الكميات العاملية املتاحة  %0.9ومتثل  3مليار م 458.8املائية املتاحة لالستثمار يف الوطن العريب حبوايل 
 3.3مليار م 52970.8واملقدرة حبوايل 

ا قادرة على تأمني تشكل موارد املياه اجلارية األساس املوثوق به الذي ميكن االعتماد عليه يف التنمية املستدامة ألهن 
االحتياجات املطلوبة جململ النشاطات االقتصادية واخلدمية واالجتماعية وحتقيق األمن الغذائي، وتقدر كمية املياه 

 %60لكن هذه الكمية ليست بأغلبها من الوطن العريب، بل هناك ، 3مليار م 194.8اجلارية يف الوطن العريب بنحو 
يب مما جيعلها حتت رمحة الظروف الدولية واإلقليمية وقوانني االبتزاز السياسي منها قادمة من خارج الوطن العر 

من إنتاجيتها يف القطاعات االقتصادية األخرى، وهي تبلغ  %9.2إن إنتاجية املياه يف الزراعة ال تتجاوز  4واألمين.
بالدرجة األوىل إىل طرائق الري وهذا عائد  %60وكفاءة الري يف الوطن العريب ال تزيد على  %11.6عامليا حنو 

صحاري شديدة اجلفاف إذ يبلغ متوسط  %87منها  2كلممليون   14وتبلغ مساحة الوطن العريب 5وأنظمته يف الزراعة.
منها يف السودان وحده، ويتم خسارة أكثر  %50سنويا يهطل  3كلم2148كمية األمطار يف املنطقة العربية حوايل 

يت هتطل يف األراضي اجلافة واهلامشية من خالل التبخر، وتقدر مصادر املياه املتجددة من مياه األمطار ال %90من 

                                                                 
 .09، صمرجع سابق، تغري املناخ والزراعة واألمن الغذائي، 2016 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة األغذية والزراعة 1

 .33ص سابق،مرجع  عبد الرزاق فوزي، 2

 .560، ص2011، 4و3، العدد 27إبراهيم أمحد سعيد، أمهية االستثمارات يف األمن الغذائي العريب، جملة جامعة دمشق، اجمللد  3

 .561، صنفس املرجع 4

 .566، صنفس املرجع 5
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سنويا أكرب من نصفها من خارج املنطقة العربية، ويبلغ نصيب الفرد العريب من  3كلم  335يف الوطن العريب بنحو 
سنويا، ويتوقع  3م 8900سنويا باملقارنة مع املتوسط العاملي للفرد الذي يبلغ   3م 1100مصادر املياه املتجددة بنحو 

دولة عربية  15، كما أن هناك 2050سنويا للفرد حبلول عام  3م 547أن ينخفض هذا املؤشر يف الوطن العريب إىل 
جددة، ويتجاوز حجم الطلب على دولة يف العامل تعترب من األقل يف مصادر املياه احمللية العذبة املت 20مصنفة من بني 

من املصادر املتجددة بوثرية متصاعدة، يف املقابل يبلغ إمجايل العرض  %60منها  3كلم200املياه يف الوطن العريب 
 2025.1حبلول عام  3كلم  27.6ومن املنتظر أن يزداد ملواكبة الطلب إىل  3كلم 16.7احمللي من املياه بنحو 

تعترب الزراعة يف األراضي املطرية حمدودة جدا يف الدول العربية بسبب اخنفاض رطوبة الرتبة على العكس يف    
من اإلنتاج العاملي للغذاء،  %60من الزراعة تكون يف األراضي املطرية ومتثل أكثر من  %80باقي دول العامل، حيث 

 على الري املتمركز على األهنار واآلبار اجلوفية إىل جانب لذلك تعتمد زراعة احملاصيل يف الوطن العريب إىل حد كبري
االعتماد املتنامي على املياه اهلامشية ومياه الصرف واملعاجلة، والزراعة هي املستهلك األساسي األول للمياه يف الوطن 

 2حة.من إمجايل املياه العذبة املتا %83سنويا مبا يوازي   3كلم 146العريب مبعدل سنوي يقدر بنحو 

مما سبق ميكن القول بأن التغريات املناخية باإلضافة إىل نقص املياه حتدث آثارا كبرية على منو اإلنتاج الزراعي  
 الغذائي وعلى حياة املزارعني وعلى األمن الغذائي سواء على مستوى الفرد أو على املستوى القومي.

حتديات كثرية يف حتسني اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية يف  يواجه املزارعون يف البلدان النامية  عوامل تكنولوجية: -2
الزراعة، إذ ميكن التصدي لبعض هذه التحديات جزئيا من خالل تطويع التكنولوجيات احلديثة للزراعة، وميكن إجياد 

قص حل لتدين خصوبة الرتبة من خالل التسميد إما بالسماد الكيماوي أو العضوي لكن البلدان النامية تعاين من ن
التكنولوجيات احلديثة يف القطاع الزراعي، هناك نقص واضح يف استخدام التقنيات الزراعية احلديثة مما أدى إىل ارتفاع 
تكاليف اإلنتاج وضعف اإلنتاجية والكفاءة مقارنة مع املعايري العاملية، وباملوازاة هناك ضعف أيضا يف الصناعات 

حليواين مما أدى إىل تقليل القيمة املضافة لإلنتاج ومن مت العائد على االستثمار، التحويلية املرتبطة باإلنتاج الزراعي وا
 وتتمثل أهم النقاط املتعلقة باجلانب التكنولوجي يف:

يعكس مستوى اإلنتاجية يف القطاع الزراعي ملستويات التكنولوجية  استعمال حمدود لألمسدة واآلالت الزراعية: -
ة، خاصة على مستوى استخدام األمسدة الكيماوية أو اآلالت الزراعية، حيث ال تزال املطبقة واملستخدمة يف الزراع

األساليب التقليدية يف اإلنتاج حتتل مكانة كبرية يف الزراعة العربية مقابل استخدام حمدود للمبتكرات البيولوجية 
عدل استخدام اجلرارات الزراعية حوايل امليكانيكية ذات الدور املهم يف زيادة اإلنتاجية. فقد بلغ على سبيل املثال م

جرار على املستوى العاملي، من جهة أخرى ال يزال 20جرار لكل ألف هكتار يف الوقت الذي يصل فيه إىل 11

                                                                 
يف ظل تزاحم التحوالت  2016-2015الد العربية، استشراف اآلفاق االقتصادية العاملية والعربية اإلحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للب 1

 .36، ص2015واملتغريات،  اخلرطوم، 

 .37، صنفس املرجع 2
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كلغ للهكتار، يف حني يصل املتوسط  54استخدام األمسدة الكيماوية منخفضا على املستوى العريب إذ يقدر حبوايل 
غ للهكتار الواحد باستثناء كل من: مصر، األردن، سلطنة عمان، اإلمارات، السعودية، كل  96العاملي إىل حوايل 

وتتمثل أهم حتديات استخدام اآلالت  1الكويت والعراق واليت يفوق فيها استخدام األمسدة املعدالت العاملية.
رها بالكميات الكافية، فضال عن امليكانيكية واملواد البيولوجية يف الوطن العريب إما يف اجلهل بوجودها أو عدم توف

االرتفاع املتواصل يف أسعارها وعدم إملام املزارعني بالطرق الصحيحة وكيفية استعماهلا، وميثل هذا أهم األسباب وراء 
 الضعف احلاصل يف إنتاجية وتنويع املزروعات ومن مت حتقيق األمن الغذائي.

: يلعب البحث العلمي دورا مهما يف تطوير وتنويع الزراعة ضعف يف الكوادر العلمية والتقنية البحث الزراعي: -
وحتسني اإلنتاجية، فحسب بعض الدراسات أجرهتا "الفاو" بلغ عائد االستثمارات اليت أنفقت على البحوث الزراعية 

يف الواليات املتحدة األمريكية.  %65يف اليابان و %35مستويات عالية يف بعض الدول، فقد قدر سنويا بنحو 
تشمل البحوث الزراعية عدة ميادين كتقانات استنباط األصناف احملسنة من احملاصيل مثل اهلندسة الوراثية ومعاجلة و 

ونقل الشفرات الوراثية إلنتاج سالالت جيدة من الثروة احليوانية، كما تتضمن تقانات نظم الري وكذلك نظم الزراعة 
م من التطورات اليت شهدهتا بعض الدول العربية يف هذا اجملال يف احلديثة كالزراعة احملمية والطبيعية. وعلى الرغ

السنوات األخرية ووجود العديد من املؤسسات اليت تقدم اخلدمات الفنية والتقنية فإهنا إما غري كافية أو أن معظمها 
تطورة، وهكذا يبلغ متوسط كثافة يفتقر إىل الكوادر العلمية والفنية ذوي اخلربة العالية يف اجملاالت التطبيقية الزراعية امل

من مستواها يف  %45الكوادر الفنية العاملة يف البحث والتطوير حوايل ثلث الكثافة على املستوى العاملي، وحوايل 
من جهة أخرى يوجد فرق شاسع بني الدول العربية  2من مستواها يف الدول املتقدمة. %10الدول النامية وحوايل 
دعم املايل للبحث العلمي يف الزراعة، وبالفعل ترتاوح نسبة اإلنفاق على البحث العلمي يف هذا واملتقدمة فيما خيص ال

 3يف الدول العربية. %0.2من الناتج احمللي اإلمجايل للدول املتقدمة يف حني ال يتجاوز  %3و %2 القطاع بني

وتشغيل عناصر اإلنتاج من أراضي ومياه تؤثر العوامل االقتصادية تأثريا مباشرا على كفاءة  عوامل اقتصادية: -3
وأيدي عاملة، وهي تشمل مجيع السياسات االقتصادية والتنظيمية والسياسات السعرية وأجهزة وأنظمة التسويق، 
وتتميز مبرونتها عن العوامل الطبيعية وذلك بقابليتها للتغيري من وقت آلخر وكذا تأثرها بالتغريات الدولية. وتتميز 

قتصادية يف الدول النامية بضعف طرق وأساليب التسويق واخنفاض كفاءة القنوات واملسالك التسويقية، احملددات اال
 وكذلك ضعف اإلنتاجية مقارنة بالدول املتقدمة، ومن هذه احملددات جند:

ن إن سياسة حتديد أسعار املنتجات الزراعية يف أغلب الدول النامية تكون بصورة جربية دو  السياسات السعرية: -
االعتماد على األسس االقتصادية، كتكاليف اإلنتاج وأخطار الزراعة والعائد املناسب لتعويض جهود املزارعني مع 
حمدودية الدعم يف تعويض املزارعني مقابل فروق ختفيض األسعار، مما أثر سلبا على املعروض من اإلنتاج الزراعي 

ية تأخذ يف االعتبار العالقات التشابكية بني مكونات والغذائي وخاصة وأن هذه السياسة ليست شاملة بل جزئ
                                                                 

 .16، ص2015، الكويت، 13، السنة 121املعهد العريب للتخطيط، جسر التنمية، التنمية يف القطاع الزراعي واألمن الغذائي العريب، العدد  1

 .17ص مرجع سابق، املعهد العريب للتخطيط، جسر التنمية، التنمية يف القطاع الزراعي واألمن الغذائي العريب ، 2

 نفس املرجع. 3
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أما فيما خيص الدول العربية فقد مارست  1القطاع الزراعي نفسه أو بينه وبني القطاعات االقتصادية والعامل اخلارجي.
ليت تعرتي العديد من أمناط السياسات السعرية اهلادفة إىل إنشاء املناخ املناسب لقطاع اإلنتاج، وتقليل التقلبات ا

األسعار والدخول املزرعية يف حالة ما إذا كانت األسعار طليقة. وقد اتبعت العديد من الدول العربية على غرار الدول 
النامية سياسة التحديد اجلربي ألسعار السلع الغذائية خاصة األساسية منها يف حماولة للحد من آثار التضخم على 

ديد أسعار بعض املنتجات الزراعية أدت إىل اإلضرار هبا وبالتايل التخلي عن القطاعات االستهالكية، لكن عملية حت
 زراعتها. 

إن التسويق الزراعي يف الدول النامية يتميز بصورته البدائية إذ أنه يعاين من مشاكل وعيوب كبرية  أجهزة التسويق: -
ة يف األسواق وعدم توافر احلد األدىن من حتول دون وصوله إىل املستوى املطلوب، ومن تدين نوعية املنتجات املعروض

الشروط الفنية، ونقص كبري يف اخلدمات التسويقية املتوافرة يف جمال البحوث التسويقية ودراسات األسواق والعجز يف 
الكفاءات التسويقية املؤهلة مما يؤدي إىل عدم بناء قدرات املزارعني املتعلقة باإلنتاج على االحتياجات الفعلية 

واق احمللية، أو أسواق التصدير وارتفاع نسبة الفاقد نتيجة عدم املعرفة الكافية لدى املزارعني باألساليب املناسبة لألس
لعمليات ما بعد احلصاد من تعبئة وختزين وغياب اإلرشاد التسويقي يف اجملال الزراعي. وتتميز مالمح النظام التسويقي 

 2تالية: الزراعي يف الدول العربية باملواصفات ال

  عدم القدرة على شراء واستخدام القدر الكايف من التكنولوجيا الزراعية الذي ميكن أن يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية
 وحتسينها نظرا لضخامة تكاليفها؛

  ال تزال اخلدمات املرافقة للتسويق الزراعي العريب غري مكتملة أو أهنا حديثة بسبب التكاليف الكبرية اليت ال
ؤسسات الزراعية لكل دولة منفردة أو حىت القطاع اخلاص على حتمل نتائجها وتكاليفها االقتصادية تستطيع امل
 واإلدارية؛

  كما أن حجم التبادل التجاري الزراعي بني الدول العربية منخفض جدا وهو ما ينعكس سلبا على حجم
 بالشأن الزراعي.االستثمارات الزراعية اليت ميكن التفكري يف تنفيذها من طرف املهتمني 

إن عنصري االستثمار والتمويل يف القطاع الزراعي مها من  عوامل متعلقة باالستثمار والتمويل الزراعيني: -4
العوامل اهلامة يف هذا اجملال، كون القطاع الزراعي يتميز إىل حد بعيد مبخاطر عالية، فاملزارعون عند ممارسة نشاطاهتم 

ميكن التخلص منها، إذ يقومون باإلنفاق على اإلنتاج الزراعي وحيرمون فرتة من الزمن  الزراعية يقيدون بقيود طبيعية ال
إىل حني جين احملصول وبيعه. لذلك البد من متكني املزارعني يف الدول النامية من احلصول على األموال الالزمة 

قدرات االقرتاض والتمويل وسوء  والكافية لزراعتهم انتظارا لبيع احملصول، وتتميز كثري من الدول النامية بضعف
ختصيص وتوزيع ما هو متوفر منها. ففي البلدان العربية مثال: جند بأن الشركات العربية العاملة يف جمال الزراعة الغذائية 
بشكل خاص تعاين بصورة كبرية يف فرتة األحداث يف الدول اليت شهدت التغيري كما أهنا عانت بشكل غري مباشر يف 

                                                                 
 . 48، ص1982املنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة معوقات إنتاج حماصيل احلبوب اإلسرتاتيجية يف الوطن العريب، اخلرطوم،  1

 .22، 21صص ، 2000، دار وائل للنشر، 1عبيدات حممد، التسويق الزراعي، ط 2
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بية األخرى. إذ يواجه االستثمار اخلاص يف القطاعات الزراعية وقطاعات التصنيع الغذائي يف الدول العربية الدول العر 
عددا من املعوقات وخاصة يف الدول العربية ذات اإلمكانيات الزراعية اخلصبة، وبصورة عامة ميكن حتديد أبرز 

 1الصعوبات واليت تعترب كمحددات لألمن الغذائي يف:

وهذا ملصلحة النشاطات االقتصادية الريعية يف ظل نقص التشريعات  يف السياسات والنظم الضريبية:احملاباة  -
والقوانني الالزمة لتوفري األرضية التشريعية املناسبة، وهناك تفاوت كبري يف هذا اجملال بني الدول العربية حيث تعترب 

ة املناسبة للقطاع اخلاص السيما يف قطاع الصناعات اإلمارات من الدول اليت توفر البيئة االستثمارية والتجاري
 الغذائية.

وقصور اإلرشاد الزراعي يف ظل غياب متطلبات التنمية الريفية املتكاملة،  ضعف البىن املؤسسية والداعمة: -
االختبارات تماد واملطابقة، فعملية الوفاء بواالفتقار إىل الدعم املناسب يف جمال اجلودة واملعايري واملختربات واالع

واملعايري هي عملية مكلفة ال تستطيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على حتمل تكاليفها، فعلى سبيل املثال فإن 
مليون  1.5بينت أن تكلفة إقامة خمترب للحليب ومشتقاته يف لبنان تبلغ  2005دراسة أعدهتا األسكوا عام 

 دوالر.

مؤسسات الصغرية واملتوسطة والقيود املالية على االستثمارات الزراعية، من جراء قصور التمويل لل العقبات املالية: -
 وعلى عمليات التحويل وهوامش التكلفة املرتفعة بسبب تعدد الضرائب والرشوة.

إن الشركات العربية  الشركات الزراعية: معدم تأهيل القوانني التجارية الوطنية لتحرير التجارة العربية البينية أما -
 القطاع الزراعي واملعنية بالتجارة العربية البينية يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ترصد العديد العاملة يف

 2من املعوقات واليت تقف عوائق وحمددات أمام تصدير منتجاهتا الزراعية وتتمثل يف:

  :52.81طول مدة العبور%. 

  :51.69ارتفاع كلفة النقل يف بلد املنشأ%. 

 47.19ات الدخول: صعوبة مس%. 

  :46.07القيود الفنية%. 

  :44.94القيود املالية%. 

  :38.20عدم توفر اإلعفاء اجلمركي الكامل%. 

  :32.58قيود الرتاخيص%. 

  :24.72السيطرة على األسعار%. 

  :21.35االحتكار%. 

  :20.22مراقبة الكميات%. 

                                                                 
 . 17، صمرجع سابقالتجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، حنو مقاربة جديدة لتحقيق األمن الغذائي العريب،  اإلحتاد العام لغرف 1

 .69، صنفس املرجع 2
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  :16.85رسوم مماثلة%. 

النسبية للقيود على التجارة العربية البينية كأحد احملددات اهلامة يف جمال متويل  متثل النسب الواردة أعاله األمهية 
وتسهيل عمل املؤسسات العاملة يف اجملال الزراعي واملعنية بالتجارة العربية البينية، وهي متثل نسبة الردود السلبية 

 عريب آلخر ومن شركة ألخرى. للشركات العربية الزراعية واليت تتباين وختتلف أمهيتها النسبية من بلد

تعترب املوارد البشرية العنصر احلاكم والفاعل يف عملية التنمية وهي يف نفس الوقت غاية التنمية  عوامل بشرية: -5
وهدفها النهائي، ومن مت فإن أمهية املوارد البشرية ال تتمثل يف كمها العددي وإمنا تتجاوزه إىل أبعاد خمتلفة تتمثل يف 

هتا االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومدى استقرارها وقدرهتا على اإلنتاج. يقدر عدد سكان الوطن خصائصها ومسا
مليون نسمة سكان ريفيون يشكلون حنو  169.86مليون نسمة منهم حوايل  412حبوايل  2016العريب عام 

من إمجايل السكان، وتعترب معدالت النمو السكاين يف الوطن العريب مرتفعة نسبيا  وتشكل إحدى  41.23%
التحديات اليت تواجه جهود التنمية لتحقيق األمن الغذائي العريب املستدام، إذ يقدر املعدل السنوي لنمو السكان يف 

على مستوى العامل. وبالرغم من ذلك  %1.25مقارنة حبوايل  %2.2حنو  2016-2001الوطن العريب خالل الفرتة 
فإن اإلحصائيات تشري إىل أن أعداد سكان الريف العريب إىل إمجايل السكان بدأت يف التناقص منذ منتصف 
السبعينات، ويرجع ذلك بصفة رئيسية إىل ارتفاع معدالت اهلجرة من الريف إىل احلضر، بسبب اختالل التوازن 

والريفية كما أنه اخنفضت اليد العاملة يف جمال اإلنتاج الزراعي بشكل ملموس نتيجة  التنموي بني املناطق احلضرية
لألسباب السالفة الذكر، وتتفاوت نسبة العاملني يف القطاع الزراعي إىل إمجايل عدد العاملني يف الدول العربية إذ تصل 

لقمر، موريتانيا والسودان على يف كل من جيبويت، ا %48.6و %49.6و %67.9و %72.7تلك النسبة إىل حوايل 
يف اليمن، عمان، املغرب، مصر، اجلزائر، تونس، وسوريا،  %18.7و %35.7التوايل. يف حني ترتاوح تلك النسبة بني 

ولقد  1يف األردن، العراق، السعودية، اإلمارات، ليبيا، لبنان، الكويت، قطر والبحرين. %0.6و %5.6وترتاوح بني 
عام  %20.6 الزراعة إىل إمجايل القوى العاملة يف القطاعات االقتصادية األخرى حوايل بلغت نسبة العاملني يف

، ويعود سبب هذا الرتاجع إىل هجرة القوى العاملة يف الزراعة إىل القطاعات 2005عام  %26.4مقابل  2013
ألنشطة األخرى، إذ يرتاوح االقتصادية األخرى نظرا لتدين دخل العامل الزراعي باملقارنة مع مستويات الدخل يف ا

 2أضعاف متوسط دخل العامل يف القطاع الزراعي. 5-3متوسط دخل العامل يف القطاعات غري الزراعية بني 

إن العوامل السياسية كالنزاعات العنيفة وانعدام األمن واالستقرار السياسي هلا تأثري مباشر على  عوامل سياسية: -6
نتيجة مباشرة هلذه األسباب السياسية حيث يعد  الغذائيحتقيق األمن الغذائي، حيث ميكن أن يكون النعدام األمن 

ثال ميكن أن تكون الزيادات املفاجئة وغري املتوقعة من بني العوامل اليت تتسبب بنزاع سياسي أو تعمقه. فعلى سبيل امل
يف أسعار األغذية، أو خفض أو إلغاء اإلعانات للمواد الغذائية األساسية عامال حمفزا الضطرابات أهلية وسياسية. 

حني خفضت حكومات يف  2011على غرار النقمة االجتماعية والعنف السياسي الذين اتسم هبما الربيع العريب منذ 
                                                                 

 .68ص مرجع سابق، ،2015يب املوحد ي العر صندوق النقد العريب، التقرير االقتصاد 1

 .نفس املرجع 2
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شرق األدىن الدعم املخصص للخبز، من جهة أخرى ميكن أن تفوق الوفيات النامجة عن النزاعات بفعل انعدام ال
األمن الغذائي واجملاعة تلك الناجتة عن العنف، وتعطل النزاعات السياسية السبل املعيشية يف املناطق الريفية واحلضرية 

غرية، وهي عامل مسبب للجوع كما أهنا تؤثر على األمن وتؤثر على اإلنتاجية الزراعية ألصحاب احليازات الص
الغذائي والتغذية بأشكال عدة. ولقد اتسمت مجيع حاالت انعدام األمن الغذائي الشديد واجملاعة يف القرن اإلفريقي 
منذ مثانينات القرن املاضي ببعض أشكال النزاعات حيث حتولت أزمات األمن الغذائي إىل جماعات ساحقة، وعلى 

وتؤثر  1كنتيجة مباشرة للنزاعات. 2009و 2004ألف حياهتم بصورة سنوية بني عامي  55لصعيد العاملي خسر حنو ا
األزمات السياسية على األمن الغذائي والتغذية من خالل توافر األغذية والوصول إليها واستخدامها وميكن لتعطيل 

عكس سلبا على توافر األغذية، وخالل األزمات تتأثر كثريا إمكانية إنتاج احملاصيل الزراعية وتربية املاشية والتجارة أن ين
وصول السكان إىل الغذاء بسبب النزوح وتعطيل سبل كسب العيش أو حني تسلب األراضي، كما ميكن أن يتأثر 

ت استخدام األغذية بالتغريات داخل األسر ويف العالقات اجملتمعية وديناميكيات السلطة من جراء تقدمي اخلدما
 بصورة غري منصفة.

 احملددات اخلارجية.2.3.2.2

إن العوامل اخلارجية ملشكلة الغذاء يف الدول النامية من التحديات الرئيسية اليت تواجه اجملتمع الدويل     
باملكاسب اليت ينطوي عليها اقتصاد عاملي أكثر ترابط، وقد أبدت بلدان نامية عديدة التزامها باعتماد أساليب 

لنظام متعدد األطراف متكبدة يف ذلك تكاليف باهظة جديدة يف عامل العوملة وذلك عن طريق اندماجها السريع يف ا
ولكن الفوائد اليت جنتها هذه البلدان حىت اآلن مل تكن يف مستوى توقعاهتا وباخلصوص  2يف كثري من األحيان.

األسباب ذات الصلة باملشكلة الغذائية اليت تعاين منها الدول النامية، فيتطلب تصحيح االختالل املوجود وقيام 
ن املتقدمة ببذل املزيد من اجلهود إلتاحة إمكانية التخفيف من حدة استرياد املواد الغذائية وهذا ملساعدهتا على البلدا

 التكيف مع املقتضيات الصارمة للنظام التجاري املتعدد األطراف، وميكن حصر هذه العوامل يف: 

تلعب الشركات العابرة  ذائية األساسية يف العامل:احتكار الشركات الغذائية العاملية إلنتاج وجتارة املواد الغأوال: 
للقارات )متعددة اجلنسيات( دورا هاما يف تعميق مشكلة الغذاء اليت تعاين منها جل الدول النامية، حيث تستحوذ 

من اإلنتاج الزراعي الغذائي العاملي وهو ما يعادل ثلثي رقم  %50شركة فالحية غذائية عابرة للقارات على حنو  100
ومتارس  3املبيعات العامة يف األسواق العاملية، وهي بذلك تتحكم يف مدخالت اإلنتاج الزراعي وخمرجاته يف آن واحد.

الشركات العابرة للقارات تأثريها على الزراعة وإنتاج الغذاء من خالل دعمها لتغلغل الرأمسال األجنيب وحتويل اهلياكل 
الدول الرأمسالية وشركاهتا العمالقة، كما تقوم هذه الشركات باحتكار وتسويق الزراعية اليت تستثمر هبا حنو احتياجات 

                                                                 
 .38، صمرجع سابق، 2015، حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 1

 .39ص ابق،مرجع سعبد الرزاق فوزي،  2

 .09، ص1991، 149العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد عبد القادر الطرابلسي، مشكلة إنتاج الغذاء يف الوطن العريب، جملة املستقبل  3
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ملت على استبدال العديد من املنتجات الغذائية اليت عوتوزيع املنتجات الزراعية األولية الغذائية كاملطاط والقمح، كما 
 السلع الغذائية األساسية.حيتاجها السوق احمللي مبنتجات وسلع جتارية تنتج للسوق العاملي بعيدا عن 

: إن املعونات الغذائية يف اإلطار العاملي انعكاسات املعونات الغذائية على األمن الغذائي يف الدول الناميةثانيا: 
وذلك خالفا للطبيعة اإلنسانية اليت قد  1الراهن الذي تشقه التناقضات وتتحكم فيه املصاحل جيعلها هدية مسمومة،

رنا على اجلوانب الظاهرة ملثل هذه املعونات أو إىل ما قد حياول أن يضيفه عليها أصحاهبا من ترتاءى إذا ما اقتص
شعارات ملغومة كشعار "غذاء السالم"، وختفف يف بعض احلاالت هذه املعونات من حدة النقص يف إنتاج احلبوب 

طبيعية واحلروب، وتتيح توفري جزء وتسهل تقدمي مساعدة عاجلة للسكان الذين يعانون من اجملاعة بفعل الكوارث ال
من األموال الضرورية لسائر فروع االقتصاد غري أن هلا عواقب سلبية يف األمد الطويل على التنمية االقتصادية 
واالجتماعية للدول النامية. إن اهلدف الرئيسي لتقدمي املعونات الغذائية من طرف الواليات املتحدة األمريكية أو 

املشرتكة إىل دول العامل الثالث هو تنشيط صادراهتا من املنتجات الغذائية وغري الغذائية مقابل السوق األوروبية 
تكريسها تبعية الدول املتلقية هلا، وتتجلى التبعية من خالل خلق املعونة الغذائية طلبات جديدة ال تلىب إال من طرف 

ون اخلارجية، وتعمل على تغيري العادات االستهالكية الدول املاحنة هلا وتشكل أحد املسالك اليت ترتاكم عربه الدي
 2واألذواق لصاحل املواد الغذائية املمنوحة.

لقد حدث تغري أساسي يف دور املنظمات واملؤسسات الدولية ووظائفها يف ظل  تغري دور املنظمات الدولية:ثالثا: 
مناء والتعمري واملسمى حاليا البنك العاملي الذين أحداث العوملة السائدة، فدور صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإل

برزا بشكل مقبول يف دعم سياسات التنمية يف البلدان النامية منذ نشأهتما وحىت عقد السبعينات من القرن املاضي 
ارة  أخذا يف الرتويج إىل سياسات اخلصخصة وإعادة هيكلة االقتصاديات، هذا إضافة إىل إنشاء  املنظمة العاملية للتج

كبديل التفاقية اجلات وخضوع الزراعة إىل أحكامها يف إطار اتفاق الزراعة، ولقد هدفت برامج التصحيح اهليكلي 
املقرتحة من طرف هذه املنظمات الدولية إىل تدعيم القطاع اخلاص ورفع األسعار عند اإلنتاج، وختفيض الدعم على 

ال تتمتع أن املنتجات الزراعية  ى أسعار االستهالك، كمادعم علاملدخالت الزراعية وختفيض املساعدات الغذائية وال
قيق األمن بأي شكل من أشكال احلماية القانونية يف ظل أحكام املنظمة العاملية للتجارة، كل هذا أثر سلبا على حت

عن االستعمال الواسع  تدرجييا باملزارعني إىل التخلي -األسباب السالفة الذكر - حيث أدتالغذائي للدول النامية، 
ملدخالت اإلنتاج الزراعي مما أثر على مستوى اإلنتاج واإلنتاجية، إضافة إىل ارتفاع أسعار السلع الزراعية وبالتايل 

 3ارتفاع فاتورة الغذاء املستورد.

 
                                                                 

أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري  -دراسة حتليلية وسياسات عالجها-بن ناصر عيسى، مشكلة الغذاء يف اجلزائر 1
 .57، ص2005قسنطينة، اجلزائر، 

 .60، 59نفس املرجع، ص ص 2

 .118، ص1996، اخلرطوم، 1996املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب  3
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 املستدام تأثري توسيع جتارة السلع الزراعية على األمن الغذائي.3.2

نتجات الزراعية والغذائية قد منت بسرعة خالل العقود األخرية، حيث أصبحت إن التجارة العاملية للم    
البلدان تشارك أكثر فأكثر يف هذه التجارة سواء من جانب التصدير أو من جانب االسترياد، حيث جعل التجارة 

توافر الغذاء يف البلدان تعمل لصاحل األمن الغذائي يشكل حتديا رئيسيا أمام الدول. فاالنفتاح يف التجارة كفيل بزيادة 
املستوردة ويفرض ضغطا لتخفيض أسعار السلع االستهالكية من جهة، ولكنه من جهة أخرى ميكن لالعتماد على 
األسواق الدولية أن جيعل البلدان عرضة لصدمات السوق قصري األجل مما يؤدي إىل تقليص إمدادات الغذاء وارتفاع 

ومن مت تؤثر التجارة الدولية والسياسات التجارية على  خالل باألمن الغذائي.أسعار السلع االستهالكية ومن مت اإل
أسعار السلع وتوافر هذه السلع حمليا، وعلى توافر عناصر اإلنتاج كاليد العاملة وهلا انعكاسات على إمكانية احلصول 

والتغذية وجمموعات السكان  على األغذية، وميكن أن تؤثر أيضا على هيكلة السوق واإلنتاجية واستدامة املوارد
املتعددة بأشكال خمتلفة، إال أن تقييم أثرها على األمن الغذائي معقد جدا. واالنفتاح التجاري له تأثري على الدول 
املستورة من خالل التأثري على القطاع اإلنتاجي الزراعي احمللي املنافس لالسترياد خاصة يف املراحل األوىل للتحول 

ن له تأثري أيضا على البلدان املصدرة إذ أنه مع ازدياد مستويات التصدير فإنه سوف يعمل على اهنيار الزراعي، كما أ
 األسعار وهبذا ميكن أن تكون التجارة العاملية للسلع الزراعية مفيدة أو مضرة لألمن الغذائي. 

 اجتاهات التجارة الدولية يف السلع الزراعية.1.3.2

عاملية لألغذية بشكل متسارع خالل العقد املاضي، ومن املتوقع ملعدالت النمو أن لقد منت قيمة التجارة ال  
إىل أقاليم مصدرة صافية لألغذية، فيما تتحول أقاليم أخرى  بعض األقاليم أكثر فأكثرتواصل ارتفاعها مع حتول 

ا حبسب السلعة واإلقليم. ولقد بصورة متزايدة إىل أقاليم مستوردة صافية للغذاء، وخيتلف هيكل التجارة اختالفا كبري 
واصلت التجارة باملنتجات الزراعية توسعها مدفوعة بالطلب املرتفع السيما يف االقتصاديات الناشئة وكادت قيمة 

، فيما زادت الصادرات الزراعية حوايل 2012-2000الصادرات الزراعية أن تزيد عن الثالث أضعاف بني العامني 
ومع توقع ثبات استمرار الطلب العاملي على املنتجات الزراعية يف  1رتة نفسها.من حيث احلجم خالل الف 60%

العقود املستقبلية يتوقع هلذا النمو أن يتواصل أيضا، وتشري التوقعات الزراعية املشرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف 
التباعد املتنامي يف اجتاهات امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة يف تبعات التفاعل بني العرض والطلب بأن 

 .2023أن يتزايد من اآلن وحىت العام  2000صايف التجارة باملنتجات الزراعية حبسب األقاليم منذ عام 

ففي الدول النامية ال تزال متثل جمموعة مستوردة للسلع الغذائية بالدرجة األوىل رغم ما حققته بعض األقاليم  
لسلع الزراعية، حيث برز إقليم أمريكا اجلنوبية كقوة غذائية جديدة مسجال منو يف صايف امن منو يف صايف التجارة يف 

إىل  2011ليصل عام  2011-2005خالل الفرتة  %15الصادرات الغذائية مبعدل سنوي متوسط قدر حبوايل 
يرجع هذا النمو بالدرجة ومن املتوقع أن يسجل هذا اإلقليم توسعا كبريا ومستمرا يف التجارة الصافية للغذاء، و ، 26%

                                                                 
1 FAO, Trade and Development, Trends and the Role of WTO, Recent, Rome, 2014, p10. 



................................................الغذائية األزمة وطبيعة املستدام العريب الغذائي األمن إشكالية: الثاين الفصل  

94 

 

األوىل إىل زيادة الفائض من األغذية لدى كل من الربازيل واألرجنتني واللتان سجلت معدل منو يف الصادرات الغذائية 
على التوايل، يف حني تواصل الواردات  %15و %17معدل سنوي متوسط قدر حبوايل  2011-2005ما بني 

منو تدرجييا لكون النمو لسكاين املرتفع لديها يتخطى إمدادات األغذية الصافية إلفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
احمللية، حيث يعد إقليم الشرق األدىن ومشال إفريقيا مستوردا صافيا بسرعة متزايدة ألن اإلنتاج الزراعي فيها ال جياري 

  1الطلب.

ة صافية للغذاء أو كمصدرة صافية وقع ألقاليم كثرية أن تزيد من اعتمادها على التجارة إما كمستوردتمن امل 
، مدفوعة بشكل 2007للغذاء، وقد كانت آسيا أسرع املستوردين الصافني منوا مع تسجيل زيادة حادة بعد عام 

خاص ببلوغ الصني مصاف املستوردين الصافني فيما خيص العديد من السلع الزراعية، أما أوروبا الشرقية و آسيا 
 االسترياد الصايف إىل التصدير الصايف.الوسطى ففي طور االنتقال من 

ساسية حسب األقاليم للعام توقعات امليزان التجاري من حيث احلجم جملموعة من السلع األ(:13-2جدول رقم )
 (األلف طن) 2023

آسيا واحمليط  إفريقيا السلعة/اإلقليم
 اهلادي

أمريكا الالتينية والبحر  أوروبا
 الكاريييب

أمريكا 
 الشمالية

متقدمة يف بلدان 
 أوقيانوسيا

بلدان متقدمة 
 أخرى

 8299- 18329 46206 7074- 45788 49963- 44987- القمح
 2637- 299 2419 1192- 1368- 21083 18053- األرز

 19595- 4154 53574 21795 30402 63999- 22851- احلبوب اخلشنة
 5185- 2921 58323 57748 11469- 98449- 2493- البذور الزيتية

 4912- 2669- 8963 49715 19586- 27206- 4461- دقيق الربوتينات
 1147- 2224 42 3341 1110- 2105- 877- حلم البقر

 40- 1032 71- 9 140- 790- 53 حلم األغنام
 1729- 57 4710 3677 -877 5234- 2192- الدواجن
 2769- 220- 3406- 2015 1822- 9625 3323- األمساك

 112- 28- 125 1398 7- 1418- 43 مسحوق السمك
 30- 12- 4 296 189- 124- 56 زيت السمك

 39- 476 98 22- 80 413- 161- الزبدة 
 365- 518 318 284- 879 633- 219- اجلنب

 95- 642 826 367- 640 1241- 387- احلليب خايل الدسم
 21- 1656 4 46- 379 1372- 618- احلليب كامل الدسم 

 2279- 386- 235 8362 2366- 5447 8775- النباتيةالزيوت 
 4475- 3636 4511- 38337 591- 17342- 11684- السكر 
 741 1035 2562 927 48 7164- 1620 القطن

Source: FAO, The state of Agricultural Commodity Markets 2015-2016, Rome,  2015, P07. 

                                                                 
 .113صمرجع سابق، ، 2012منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة األغذية والزراعة  1
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من اجلدول نالحظ بأن التباينات كبرية ما بني األقاليم ففي إفريقيا جند أن كل السلع األساسية يف حالة من 
االسترياد الصايف عدا بعض املنتجات غري األساسية مثل حلم الغنم  ومسحوق السمك وزيت السمك، ومن املتوقع 

وخاصة بالنسبة للمنتجات األعلى قيمة، وباملقابل يف  أن تزداد حدة يف العقد املقبل -حالة االسترياد–هلذه احلالة 
أمريكا الالتينية معظم السلع األساسية يف حالة من التصدير الصايف خصوصا احلبوب اخلشنة والسكر، يف حني تعد 

انا، آسيا أكرب األقاليم من حيث االستهالك لكافة السلع الغذائية باستثناء األمساك اليت تتسم مبسار جتاري أكثر اتز 
حيث تبقى معظم السلع يف حالة استرياد صايف عدا بعض املنتجات اليت تتميز بفائض طفيف مثل األرز والزيوت 
النباتية. ومن املتوقع لالقتصاديات اآلسيوية السريعة النمو أن تستمر يف متثيل احلصة األكرب من الزيادة يف االستهالك 

سيؤدي النمو السكاين إىل زيادات ملحوظة يف االستهالك اإلمجايل على الرغم اإلمجايل العاملي للغذاء،  أما يف إفريقيا 
 حفنة من من أن نصيب الفرد يف اإلقليم أقل بكثري مما هو عليه عامليا. وترتكز الصادرات من السلع الزراعية عموما يف

تحدة األمريكية واإلحتاد األورويب الواردات تتوزع على كبري من الدول، ويتوقع للواليات املالبلدان واألقاليم بينما 
والربازيل البقاء يف صف كبار املصدرين، مع تركز بعض الصادرات بنسب كبرية يف بلد دون اآلخر كما يف حال 
السكر يف الربازيل الذي يشكل أكثر من نصف صادرات السكر حول العامل، أو احلبوب اخلشنة يف الواليات املتحدة 

الصادرات العاملية، وتتحول كل من كازاخستان واإلحتاد الروسي وأوكرانيا إىل دول األمريكية حيث تشكل ثلث 
من جممل صادرات  %22مصدرة بصورة كبرية للحبوب خاصة القمح، ويتوقع حلصة البلدان الثالث بلوغ نسبة 

اطر املرتبطة بعقبات وللتجارة الدولية يف السلع الزراعية أمهية حيوية يف ختفيف املخ 2023.1القمح يف العامل عام 
اإلمداد اليت قد تنتج عن االعتماد على اإلنتاج احمللي دون سواه، لكن الرتكيز على عدد قليل من املوردين قد يتسبب 

 بأنواع أخرى من املخاطر مثل تلك النامجة عن التبين املفاجئ وغري املتوقع إلجراءات جتارية.

ا إىل شرائح يف أحيان كثرية إذ ال تتأثر أمناط التجارة العاملية من السمات األخرى لألسواق العاملية تقسيمه 
فقط بالعوامل األساسية للسوق والقواعد التجارية الدولية، وإمنا تتأثر أيضا بدرجة متزايدة بعوامل أخرى أقل بروزا، 

د توسع عدد الرتتيبات فهناك حصة متزايدة من التجارة الدولية متارس من خالل االتفاقيات الثنائية واإلقليمية، وق
ومن الرتتيبات اإلقليمية   2يف الوقت احلاضر. 262إىل أكثر من  1990ترتيب يف عام  20التجارية من أقل من 

الكربى جند شراكة  التجارة واالستثمار عرب األطلسي املعقود بني اإلحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية، 
قليمية بني رابطة أمم جنوب شرق آسيا وبني شركاء إقليميني آخرين إذ متثل أكثر من الشراكة االقتصادية الشاملة اإل

ثالث أرباع الناتج احمللي اإلمجايل العاملي وثلثي التجارة العاملية عرب احلد من عدد األطراف املعنيني والرتكيز على 
لتجارية اإلقليمية إىل إرساء أحكام التكامل جماالت االهتمام اإلسرتاتيجية لألطراف ذات الشراكة. ومتيل الرتتيبات ا

التجاري واالقتصادي أعمق من االتفاقيات األخرى فتستمد منافع كبرية من إزالة احلواجز غري اجلمركية وموائمة املعايري 
 وتيسري التجارة، بدال من خفض التعريفات اجلمركية وغريها من احلواجز الرمسية اليت تعرتض دخول السوق. 

                                                                 
ية والصاحل العام، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة أسواق السلع الزراعية، التجارة واألمن الغذائي: حتقيق توازن أفضل بني األولويات الوطن 1

 .07، ص2015روما، 

2  FAO, The state of Agricultural Commodity Markets 2015-2016, Rome,  2015, p08. 
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 اخللفية النظرية لعالقة األمن الغذائي بالتجارة الدولية.2.3.2

إن تنوع التعاريف واملؤشرات احملتملة اليت ختص كل من األمن الغذائي والتجارة تعكس الصعوبات يف الربط  
جارة وبني مفهوم األمن الغذائي الذي ينطوي على مزيد من األبعاد، ويف السنوات تبني املفهوم متعدد األبعاد لل

ألخرية اجتهت اآلراء املتعلقة باإلسرتاتيجية  املنبثقة من التجارة الدولية الرامية إىل حتقيق األمن الغذائي ينقسم تدرجييا ا
إىل فريقني متناقضني، إذ كان يعترب البعض التجارة يف السلع الزراعية خطرا على األمن الغذائي للدول فيما يعتربها 

لسلع الزراعية كفرصة تربز بشكل رئيسي يف األوساط االقتصادية الكالسيكية البعض فرصة. وفكرة التجارة يف ا
اجلديدة وترتكز على حتقيق األرباح من التجارة اليت توقعتها نظرية التجارة، مستعينة مبفهوم امليزة النسبية وتدعو هذه 

تقرار يف القطاع مقابل التكاليف الفرضية إىل االنفتاح التجاري كسبيل لتخفيف االحنرافات وتعزيز الكفاءات، واالس
ز التخصيص يفحتالنامجة عن محاية التجارة، وتعترب هذه الفرضية أن األمن الغذائي يعتمد على قوى السوق من أجل 

األكثر كفاءة للموارد وبالتايل زيادة الكفاءة يف إنتاج الغذاء الذي يؤثر على النمو االقتصادي واملداخيل واملزيد من 
فيحسن من توافر الغذاء وإمكانية احلصول عليه. وميكن تلخيص فكرة التجارة كفرصة لتحقيق األمن فرص العمل، 

 الغذائي يف النقاط األساسية التالية:

 االقتصاد املنتج حيفز املنافسة على أساس امليزة النسبية؛ -

 التخصص يؤدي إىل زيادة الكفاءة اإلنتاجية؛ -

 النمو االقتصادي؛الكفاءة تزيد إنتاج األغذية وتعزز  -

 زيادة إمداد األغذية املتداولة جتاريا حبرية تؤدي إىل اخنفاض األسعار وزيادة فرص احلصول على األغذية؛ -

 النمو االقتصادي يرفع الدخل كما حيسن فرص احلصول على األغذية. -

أما فكرة التجارة يف السلع الزراعية كخطر على حتقيق األمن الغذائي فتنشأ من جمموعة من التخصصات العلمية  
االجتماعية األخرى وعن العلوم الزراعية االيكولوجية، وهي ترتكز على أن الزراعة ليست جمرد قطاع اقتصادي وإمنا 

وفريها، وتطرح هذه الفرضية نظرة بديلة إىل األمن الغذائي أيضا مزود للسلع العامة اليت تعجز األسواق وحدها عن ت
مبنية على الطبيعة متعددة الوظائف اليت تتسم هبا الزراعة يف اجملتمع، والقيم املتعددة اليت ترتبط بتلك الوظائف املتنوعة 

اعة أكثر حملية وعلى ما يؤدي إىل أخذ تكاليف حترير التجارة بعني االعتبار، فتكون النتيجة تركيزا كبريا على زر 
املزارعني أصحاب احليازات الصغرية ونظم الزراعة ذات التنوع البيولوجي. ومؤيدو هذه الفكرة يدعون إىل ختفيض 
جذري لالعتماد على التجارة الدولية من أجل تلبية احتياجات األمن الغذائي دون القضاء عليها بالكامل. وينطوي 

 .هناك أيضا نقاط ضعف وتناقضاتكن هذين املنهجني على حجج  مقنعة ول
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 املكونات الرئيسية والقيود املتعلقة بفرضيات التجارة نسبة إىل األمن الغذائي املستدام(: 14-2جدول رقم )

 نقاط الضعف املكونات الرئيسية الفرضية
التجارة 

باعتبارها 
فرصة 
لألمن 

 الغذائي

املتمثلة االستناد إىل النظرية الكالسيكية للتجارة  -
يف امليزة النسبية، اليت تدل على أن زيادات 
الكفاءة من خالل انفتاح التجارة تزيد من 
اإلمدادات الغذائية عامليا ووطنيا على حد السواء، 
ما يفضي إىل مزيد من توافر الغذاء وبأسعار 

 مقبولة.

اعتبار التجار بأشبه حبزام للنقل يساعد على  -
 ي عرب البلدان.توزيع النقص والفائض بالتساو 

اإلشارة إىل كيفية التأثري السليب للقيود التجارية  -
 على األمن الغذائي.

 

نظرية امليزة النسبية على افرتاضات غري مثبتة يف تستند  -
االقتصاد العاملي اليوم: أي رأس املال واليد العاملة يتسمان 
بقدرة كبرية على التنقل بني البلدان من خالل سالسل القيمة 

 العاملية.

  ولكن غالبا ما تتميز الشركات غري الوطنية بدرجة عالية من
 الرتكيز؛

  القطاع الزراعي غري مرن كما أن تنقل اليد العاملة الزراعية
 ورأس املال متدين؛

  العوامل اخلارجية مبا فيها التأثريات البيئية للزراعة املتخصصة ال
 تنعكس يف أسعار األغذية؛

 األولوية للظروف على املدى القصري بدال  امليزة النسبية متنح
 من التحول اهليكلي على املدى الطويل؛

 .متنح األولوية ملكاسب الكفاءة بدال من األهداف االجتماعية 
 ةالتجار 

باعتبارها 
خطر على 

األمن 
 الغذائي

اإلشارة إىل السيادة وحقوق الدول واجملتمعات  -
وسياساهتا بتقرير شكل نظمها الغذائية اخلاصة هبا 

 املتعلقة باألمن الغذائي؛

اإلشارة إىل الوظائف املتعددة املرتبطة بقطاع  -
 الزراعة اليت تشكل سلعا  عامة؛

اإلشارة إىل املخاطر املرتبطة بالتجارة احملررة من  -
القيود يف الزراعة، السيما يف حالة التحرير غري 

 املتساوي للتجارة عرب البلدان املختلفة.

 جلميع البلدان؛ يت ليس ممكناالكتفاء الذا -

قد تكون لتدابري احلماية تأثريات خارج أراضي البلد املعين   -
 كفيلة باإلخالل باألمن الغذائي لآلخرين؛

حق املزارعني باالختيار يتضمن أيضا خيار إنتاج وتصدير  -
 حماصيل ريعية؛

التحديات اليت تضمن أن تنتج الزراعة صغرية النطاق غذاء   -
 عامل آخذ أكثر فأكثر حنو التحضر؛ كافيا للجميع يف

عدم املعاجلة اجليدة ملسائل التوزيع والتغذية ففي غياب املنافسة  -
 اخلارجية متيل أسعار األغذية إىل االرتفاع فتضر بالفقراء؛

قد تكون اإلمدادات أكثر تقلبا مع عدم التعويض على  -
 الرتاجع يف اإلنتاج احمللي بواسطة اإلمدادات اخلارجية.  

Source: FAO, The State of Agricultural Commodity Markets 2015-2016, Rome,  2015, P21. 

بعض العناصر املشرتكة بني االجتاهني واليت ميكن العمل على تشجيعها لتكون أكثر اجيابية على األمن  توجد 
 -اعتبار التجارة فرصة لألمن الغذائي، واعتبارها خطرا على األمن الغذائي -الغذائي، على سبيل املثل يركز االجتاهان

حتقيق األمن الغذائي، إال أن اخلالف بينهما يتمثل يف درجة على أمهية االعتماد على الذات يف اإلنتاج الزراعي ومنه 
االعتماد على التجارة اخلارجية للسلع الزراعية، وإىل أي مدى  جيب على السياسات الغذائية احمللية للدولة أن تتضمن 

 تدابري كفيلة بتقييد التجارة.
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ن خالل ثالث عوامل متداخلة رئيسية إن التأثريات املباشرة للتجارة على مؤشرات األمن الغذائي تكون م 
وهي اإلمداد اإلمجايل من األغذية، ومدخول األسرة وخدمات احلكومة، ويشكل اإلنتاج وصايف التجارة جزءا ال 
يتجزأ من اإلمدادات الغذائية احمللية اليت بدورها حتدد ما يعرف بتوافر الغذاء. فضال عن اآلثار املباشرة للتجارة يتأثر 

ذية أيضا بالتغريات احلاصلة على مستوى اإلنتاجية وبتكوين احملصالت الزراعية وبنية السوق اليت قد تنتج  موردو األغ
معظمها على ريع األنشطة ألغذية ومدخول األسرة اليت تقوم يف كلها عن التغريات يف األمناط التجارية، أما أسعار ا

لشرائية للمستهلكني، وهو ما حيدد قدرهتم على احلصول على املعنية مثل الزراعة واألجور والتحويالت فتحدد القوة ا
الغذاء، تتأثر تلك املكونات مجيعها بالتجارة إذ تؤثر يف إعادة ختصيص املوارد عرب األنشطة اإلنتاجية والعائدات إىل 

ية لتطبيق برامج عوامل اإلنتاج، وحتدد العائدات احلكومية والقدرات املؤسسية إتاحة املوارد وآليات التنفيذ الضرور 
وتلك املوجهة إىل املنتجني  -أي احلماية االجتماعية والتعليم....-األمن الغذائي مبا فيها تلك املوجهة للمستهلكني

. وللقطاع العام دور حموري يف رعاية -املشرتيات احلكومية، اخلدمات اإلرشادية، تكوين املخزونات الغذائية....–
قر من خالل إعادة توزيع الدخل مما يؤثر على توافر األغذية كما يف قدرة احلصول عليها، التنمية الزراعية ومعاجلة الف

ويستوجب استقرار اإلمدادات الغذائية أداء مستداما ملؤشرات التوافر واحلصول واالستفادة من الغذاء على أفق زمين 
 أطول.  

  املستدام ائياألمن الغذ رة الدولية للسلع الزراعية مبحاورعالقة التجا.3.3.2

تعدد اآلثار احملتملة للتجارة ل الزراعية واألمن الغذائي معقدة نظرا لعالقة بني التجارة اخلارجية للسلعتعترب ا     
األمن الغذائي، وعمليا تزداد العالقة تعقيدا نتيجة لبعض العوامل يف  اجيابية أو سلبية على كافة حماور سواء كانت

يتحكم يف التجارة اخلارجية العاملية إىل األسواق احمللية.  األسواق احمللية واليت حتول دون نقل التغريات من األسواق
حمللية وأن خيفض يف واألمن الغذائي جمموعة من العوامل، إذ ميكن أن حيفز حظر صادرات احلبوب اإلمدادات ا

األسعار على املدى القصري ويعود ذلك بالنفع على املستهلكني، ولكن يرتتب عنه تبعات سلبية على املزارعني الذين 
ينتجون ألجل التصدير. كما تؤثر القيود املفروضة على الصادرات أو الواردات إىل إحداث تقلبات يف األسعار على 

يص رسوم االسترياد إىل خفض أسعار األغذية بالنسبة للمستهلكني ولكن ميكن أن املستوى العاملي، كما يؤدي تقل
 يضغط ذلك على دخل املزارعني الذين ينافسون يف الواردات والذين قد يتأثر أمنهم الغذائي بصورة سلبية.

 املستدام األربعة لألمن الغذائي ية يف السلع الزراعية على احملاورتأثري حترير التجارة اخلارج.1.3.3.2

إن اآلثار املمكنة لتوسيع وحترير التجارة اخلارجية يف السلع الزراعية على احملاور األربعة لألمن الغذائي، ميكن   
 تفسريها يف النقاط املوالية.

ويكون من خالل تأثري التجارة يف اإلنتاج الزراعي والغذائي وحتدد مدى توافر الغذاء على  توافر األغذية:أوال: 
املستوى احمللي، وتؤثر التجارة أيضا يف كيفية توزيع اإلمدادات الغذائية على املستوى الدويل، وهنا جيب التفريق ما إذا 
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كماله، ففي حال أدت التجارة اخلارجية يف السلع كانت الواردات الغذائية تساهم يف تنحية اإلنتاج احمللي أم است
، كما أن الواردات الغذائية قد توافر الغذاء بصورة عامة الزراعية إىل تنحية اإلنتاج احمللي فإن ذلك يعمل على تقليل

لكني تكمل توافر الغذاء حمليا دون تنحية اإلنتاج احمللي فتستجيب للطلب املتزايد حني يرتفع الدخل، وتتيح للمسته
إمدادات إضافية ال تكون متوافرة حمليا. ومع تزايد انفتاح البلدان على التجارة الدولية للسلع الزراعية تصبح أكثر 
عرضة للتغريات املفاجئة يف األسواق الزراعية العاملية، كما أن االعتماد على كميات كبرية من االسترياد سوف يعرقل 

مية يف حال كان القطاع معرض بشكل متكرر ملستويات متقلبة من الواردات. تطور القطاع الزراعي يف البلدان النا
وحىت لو كان االرتفاع يف الصادرات مؤقتا بطبيعته فهو قد يعرقل اإلنتاج احمللي يف حال مل يكن املنتجون جمهزون 

ء كميات أكرب من جتهيزا مناسبا لتحمل خماطر السوق، وميكن لتنامي عائدات التصدير أن متكن املنتجني من شرا
املنتجات الغذائية أكثر تنوعا، إضافة إىل أنه على املستوى احمللي بوسع العائدات الناجتة عن تصدير احملاصيل الريعية 

 أن تساعد على التعويض عن اآلثار السلبية الرتفاع فاتورة استرياد األغذية يف فرتات ارتفاع أسعارها.

إن احلصول على الغذاء الذي حتدده بالدرجة األوىل القدرة الشرائية للمستهلكني يتأثر  احلصول على الغذاء:ثانيا: 
بالتجارة الدولية يف السلع الزراعية من خالل تأثريها على مستويات النمو والدخل واألسعار والفقر، ومن شأن الفرص 

خم الغذائي أن تيسر احلصول على الغذاء، الكبرية للعمل وحتقيق الدخل إىل جانب أسعار األغذية املناسبة وقلة التض
فاحلصول على الغذاء يعتمد كثريا على مستوى استقرار معدل النمو الناتج عن التجارة املوسعة. وميكن حتليل احلصول 
املستقر على الغذاء على املستوى احمللي وعلى مستوى األسرة والفرد، فعلى املستوى احمللي يعتمد احلصول على الغذاء 

متغريات مثل الدخل احمللي والناتج اإلمجايل احمللي والتمويل اخلارجي من التجارة، واالحتياطي األجنيب، أما على على 
مستوى األسرة والفرد فيعتمد احلصول على الغذاء على العالقة بني دخل األسرة والفرد وتكلفة االحتياجات باحلد 

لى وجه اخلصوص يف حتديد قدرة احلصول على الغذاء فهي متيل األدىن لألسرة والفرد. وتؤدي األسعار دورا مهما ع
إىل أن تكون أكثر تقلبا من الدخل، وبوسع التغريات املفاجئة يف األسعار أن تؤدي إىل تداعيات حادة على قدرة 

العوامل األسر على تغذية أنفسها، والتجارة اخلارجية يف السلع الزراعية هي أحد العوامل احملددة لألسعار فيما أن 
األخرى مثل تدابري التسويق احمللية، النقل،توافر التخزين وباألخص الظروف املناخية احمللية أن تؤثر يف الغالل، فهي 

 تستطيع أن متارس آثار مهمة على األسعار اليت يدفعها املستهلكون أو يتلقاها املنتجون.

نا جبوانب التغذية إذ أن التنوع الغذائي يرتبط بنواتج وتتعلق االستفادة من الغذاء ه االستفادة من الغذاء:ثالثا: 
التغذية احملسنة واليت حتسب من خالل القياسات البشرية مثل التقزم واهلزال، ولقد سامهت التجارة اخلارجية يف السلع 

اج الغذائي يف كثري الزراعية يف تعظيم توافر األغذية بل أهنا زادت التنوع يف إمدادات الغذاء املتاحة لالستهالك، فاإلنت
من الدول النامية أقل تنوعا من توافر األغذية مبا يشمل الواردات أيضا، ولذلك ميكن اعتبار أن التجارة اخلارجية يف 

العادات االستهالكية اليت ب لكن ترتبط هذه التجارةالسلع الزراعية تؤدي يف املتوسط إىل نظم غذائية أكثر تنوعا و 
لصحة يف البلدان النامية. فالتجارة تؤدي دورا مهما من خالل ختفيض األسعار وزيادة توافر متارس تبعات كربى على ا

جمموعة منوعة من األغذية غري الصحية وكذلك الغنية بالسعرات احلرارية وقليلة املغذيات واليت تزخر بالدهون املشبعة 
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أين تكون أكثر عرضة إىل نظم غذائية غري  واألمالح مقارنة باألغذية الصحية، ويتعلق األمر بالدول األقل دخال
صحية مع اخنفاض يف أسعار الغذاء.فمثال يف الربازيل والصني واهلند أدت زيادة إنتاج واستهالك الزيوت النباتية 
والتغريات املرتبطة بإصالح السوق إىل إدراج البلدان الثالث يف السوق العاملية لزيت فول الصويا، فهو إضافة إىل 

ه يف الطبخ يستعمل أيضا يف األغذية اجملهزة من خالل اهلدرجة وهي عملية تولد الدهون املتقابلة اليت تزيد من استعمال
وبإمكان التجارة أن تؤثر أيضا يف سالمة املنتجات املخصصة  1خطر اإلصابة بأمراض الشريان التاجي للقلب.

ىل األسواق احمللية عرب الواردات، األمر الذي جعل االستهالك البشري إذ تزيد من خماطر دخول األغذية امللوثة إ
فرض ضوابط أكثر صرامة على سالمة الغذاء من خالل وضع  املية واملنظمات غري احلكومية تعمل علىاملنظمات الع

لجودة وللصحة والسالمة ختص املنتجات الغذائية، مما جيعل التجارة اخلارجية يف السلع الزراعية تعمل يف لمعايري 
 جتاه االجيايب.اال

التقلب يف األسواق الزراعية بيرتبط استقرار اإلمدادات من الغذاء ارتباطا وثيقا  استقرار اإلمدادات من الغذاء:رابعا: 
العاملية، وحىت لو أدت التجارة اخلارجية يف السلع الزراعية إىل تسريع وثرية النمو فقد يعاين الفقراء يف حال ارتبط النمو 

لب، ويف حال زاد احتمال وقوع األزمات مع التأثريات السلبية لذلك على دخل الفقراء والتوظيف مبزيد من التق
واسرتاتيجيات سبل املعيشة، وميكن لإلنتاج احمللي يف بعض البلدان أن يكون أكثر تقلبا مما هو يف معظم البلدان 

ع املخاطر املرتبطة بعثرات اإلنتاج سواء تعلق األمر عامليا، وهنا ميكن للتجارة اخلارجية يف السلع الزراعية أن تتيح جتمي
بالظروف املناخية أو النزاعات أو من السياسات عرب خمتلف املوردين، وميكن للتجارة اخلارجية يف السلع الزراعية أن 

ألغذية تلعب دورا اجيابيا يف استقرار الغذاء من خالل تأمني هامش اإلمداد الضروري لتحقيق االستقرار يف أسعار ا
وكمياهتا يف حال إنتاج البلدان حمليا جلزء من األغذية املستهلكة. وعموما ميكن تلخيص أهم اآلثار احملتملة االجيابية 

 لألمن الغذائي يف اجلدول املوايل.األربعة  ية يف السلع الزراعية على احملاوروالسلبية للتجارة اخلارج

 املستدام التجارة اخلارجية للسلع الزراعية على حماور األمن الغذائياآلثار احملتملة لتحرير (: 15-2جدول رقم)

 اآلثار السلبية اآلثار االجيابية احملاور
التجارة الواردات وتزيد من كمية الغذاء املتاح حتفز  - توافر الغذاء

 ومن تنوعه أيضا؛

ميكن للتخصص الناتج أن يؤدي إىل زيادة إنتاج  -
 الكفاءة؛األغذية من خالل املكاسب يف 

املنافسة اخلارجية ميكن أن تؤدي إىل التحسينات  -
يف اإلنتاجية من خالل حتسني االستثمار 

 والبحوث والتطوير وتداعيات التكنولوجيا.

للغذاء فإن األسعار  ةبالنسبة للبلدان املصدرة الصافي -
األعلى يف األسواق الدولية حتول جزء من اإلنتاج كان 

لي إىل الصادرات فتخفض متاح سابقا لالستهالك احمل
 من توافر األغذية على الصعيد احمللي.

بالنسبة للبلدان املستوردة الصافية للغذاء فإنه قد مييل  -
املنتجون احملليون غري القادرين على منافسة الواردات إىل 
خفض إنتاجهم احمللي مما سيقلل من اإلمداد احمللي 

ية يف والتخلي عن آثار مضاعفة مهمة لألنشطة الزراع
 املناطق الريفية

                                                                 
1 FAO, The state of Agricultural Commodity Markets 2015-2016, Rome,  2015, p 30. 
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احلصول على 
 الغذاء

بالنسبة للبلدان املستوردة الصافية للغذاء ترتاجع  -
 أسعار األغذية حني ختف احلماية على احلدود؛

من املمكن أن ترتاجع أسعار األغذية املستوردة  -
 وأسعار املدخالت الزراعية أيضا؛

يف القطاعات التنافسية من املمكن أن ترتفع  -
نتيجة وصول أكرب للصادرات إىل املداخيل 

 األسواق العاملية؛

منافع توسيع التجارة على مستوى االقتصاد  -
الكلي من خالل منو الصادرات والتدفق الوارد 
لالستثمار األجنيب املباشر وتدعيم النمو وارتفاع 

 معدالت العمالة ومنه حتفيز املداخيل.

د ترتفع بالنسبة للبلدان املصدرة الصافية للغذاء فإنه ق -
 األسعار احمللية للمنتجات القابلة للتصدير؛

العمالة واملداخيل يف منافسة حساسة مع الواردات فقد  -
ترتاجع القطاعات مع انتقال بعض املنتجني إىل خارج 

 قطاع الزراعة؛

قد حيصل توزيع غري متساو للمكاسب من خالل  -
تطورات حمدودة يف حماصيل التصدير على حساب 

بأصحاب احليازات الصغرية للمحاصيل  اإلنتاج اخلاص
 الغذائية.

االستفادة من 
 الغذاء

بوسع زيادة تنوع ألغذية املتوافرة بفضل االسترياد  -
أن تعزز نظاما غذائيا أكثر اتزانا وأن ترضي 

 األذواق والتفضيالت املختلفة؛

قد تتحسن سالمة األغذية وجودهتا يف حال   -
تقدما  كانت للمصدرين نظم رقابة وطنية أكثر

 أو يف حال طبقت املعايري الدولية بشكل صارم.

كثريا ما يرتبط االعتماد الكبري على األغذية املستوردة  -
بزيادة استهالك األغذية األرخص مثنا واألكثر جتهيزا، أين 

 تكون عالية السعرات احلرارية وقليلة القيمة التغذوية؛

اضي من شأن منح األولوية للسلع املصدرة أن حيول األر  -
واملوارد املنتجة لألغذية التقليدية واألصيلة اليت تكون 
أفضل عادة من وجهة النظر التغذوية إىل أغذية موجهة 

 للتصدير أقل قيمة غذائية.  
استقرار 

اإلمداد من 
 الغذاء

ختفف الواردات من التأثري املومسي على توافر  -
 األغذية وأسعارها بالنسبة للمستهلكني؛

ختفف الواردات من احتمال قصور يف اإلمداد  -
 ناتج عن خماطر اإلنتاج احمللية؛ 

أسواق سطحية بدال أسواق عميقة إذ أن األسواق  -
العاملية أقل عرضة للصدمات الناجتة عن 

 السياسات واملناخ.

من شأن قطع االلتزامات خبصوص السياسات التجارية أن  -
طي مع صدمات يضيق احليز السياسايت الرامي إىل التعا

 األسواق قصرية األجل؛

ضعف املصدرين إزاء التغريات يف السياسات التجارية  -
 حلظر التصدير؛

القطاعات يف املراحل األوىل من التنمية تكون حساسة  -
 لصدمات األسعار واالرتفاعات احلادة يف االسترياد.

 .34ص، 2015، روما، 2015منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل املصدر: 

اآلثار االجيابية والسلبية لتحرير جتارة السلع الزراعية على األمن الغذائي، فدعاة حترير  يلخص اجلدول أعاله   
مة حملاربة اجلوع، وهلا أمهيتها من خالل توفري طعام رخيص يف التجارة يرون أن التجارة وحتريرها يعد أحد األسلحة اهلا

ووفقا هلذا االجتاه  1البلدان اليت تأخذ باحلماية، وتعزيز االقتصاد العاملي واملساعدة يف انتشال ماليني البشر من اجلوع.
مية على حساب الكثريين، فإن احلواجز التجارية التعريفات اجلمركية واإلعانات تفيد بوجه عام جمموعة صغرية قوية حم

                                                                 
، 42لد جون ناش، دونالد ميشيل، كيف ميكن للتجارة األكثر حرية أن تساعد يف إطعام الفقراء، جملة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدويل، اجمل 1

 .34، ص2005، 1العدد
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يف حني حيقق احلد منها استخدام املوارد استخداما أكثر كفاءة، وزيادة الكفاءة معناه أن تتمكن اجملتمعات من إنتاج 
مزيد من السلع اليت يريدها املستهلكني يف إطار مواردهم احملدودة، مما يؤدي إىل رفع مستوى الرفاهية االجتماعية أين 

حتسني تغذيتهم وصحتهم. من جهة أخرى يرى نقاد حترير التجارة بأن النموذج املؤيد لتحرير التجارة  يستطيع الفقراء
ال يراعي بدرجة كافية نقائص السوق وعدم اإلنصاف يف عالقات القوة اليت حتكم عملية التفاوض متعدد األطراف، 

ية ال يفيد إال كبار املزارعني األكثر توجها إىل يلحق الضرر باألمن الغذائي ألن حترير التجارة الدول هإذ يقولون أن
التصدير ويؤدي إىل عرقلة اإلنتاج احمللي واسع النطاق، وتركيز حجمه وهتميش صغار املزارعني وخلق حاالت من 
البطالة والفقر، كما يرون أن حترير التجارة ال ينطوي على أي ضمان الستفادة اجلميع حىت على املدى الطويل، 

ن أشد أفراد اجملتمع فقرا وضعفا هم الذين يعانون يف الواقع من اختالل السوق الناتج عن عملية حترير قائلني أ
  1التجارة.

من األمثلة على أن حترير التجارة  الدولية للسلع الزراعية وتوسيعها أعطى نتائج وآثار اجيابية جند أن حترير    
ج اجيابية بالنسبة للنمو، واحلد من الفقر وحتقيق األمن الغذائي، وأدت التجارة الزراعية يف الصني أسفر عن حتقيق نتائ

التجارة اليت استثمرت يف النمو بوترية سريعة دورا مهما يف ذلك، ويف نيجرييا أيضا سامهت اإلجراءات املتعلقة بتحرير 
د من السعرات احلرارية بصورة كبرية، التجارة يف حتسني احلوافز املقدمة إىل منتجي السلع الزراعية، إذ ارتفع متناول الفر 

كما أن االنفتاح التجاري أدى إىل حتفيز النمو الزراعي والنمو االقتصادي الشامل على حد السواء، واالنتقال من 
أين أعطى حترير التجارة نتائج  لشيلي، ومثال من البريو أيضا حماصيل تقليدية إىل منتجات أكثر رحبية للتصدير يف ا

ى األمن الغذائي من خالل التحوالت املؤسسية واالقتصادية الرامية إىل تعزيز املبادرات املشرتكة بني اجيابية عل
يف املقابل ظهرت نواتج حترير وتوسيع التجارة يف املنتجات اص حتت غطاء االنفتاح التجاري. القطاعني العام واخل

ومجهورية تنزانيا املتحدة، ففي غواتيماال رغم أن إجراءات  الزراعية سلبية وخميبة لآلمال يف غواتيماال وكينيا والسنغال
أثر سلبا على حتقيق  -اخنفاض سعر النب–االنفتاح أدت إىل إنتاج متنوع حملاصيل أكثر رحبية إال أن عوامل خارجية 

يف جمال القضاء األمن الغذائي، ويف كينيا أدى التنسيق احملدود يف ترتيب السياسات التجارية إىل إبطاء عملية التقدم 
على اجلوع، أما يف السنغال أدت نتائج توسيع التجارة يف السلع الزراعية إىل نتائج خمتلطة، فعلى الرغم من تراجع 
معدل انتشار نقص التغذية باإلمجال إال أن األسر اليت تعيلها نساء أصبحت أكثر عرضة النعدام األمن الغذائي، 

نساء يف الريف من حيث عدم إمكانية الوصول إىل عناصر اإلنتاج وما إىل ذلك حيث أن القيود اليت تواجهها هذه ال
أن تؤدي إىل عدم قدرهتن على امتالك التكنولوجيا اجلديدة، أو االستفادة من وفرات احلجم أن حتسن من تنافسيتهن 

دوره يف انعدام ب ن أن يساهملدان النامية ما ميكوهو ما يؤدي هبن إىل التخلي عن مزارعهن أو بيعها يف العديد من الب
      2أمنهن الغذائي.

 
                                                                 

 .03، ص2005: التجارة الزراعية والفقر، روما، 2005ة لألمم املتحدة، حالة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراع 1

 .34، ص، مرجع سابق2015م األمن الغذائي يف العامل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة انعدا 2
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 املستدام حمددات العالقة بني حترير التجارة واألمن الغذائي.2.3.3.2

ميكن النفتاح التجارة أن يسهم يف حتسني األمن الغذائي لدول ما كما أنه قد تكون تكاليفه مرتفعة بالنسبة     
إذ ليس من السهل يف الواقع العملي حتديد حجم واجتاه العالقة بني لدول أخرى مما يؤثر على أمنها الغذائي، 

سياسات حترير التجارة اخلارجية اخلاصة بالسلع الزراعية واألوضاع اخلاصة حلاالت انعدام األمن الغذائي يف الدول 
ية يتوقف على الظروف النامية، فالتحديد الدقيق للعالقة بني حترير التجارة الدولية واألمن الغذائي يف الدول النام

 اخلاصة لكل بلد، وحتكمه جمموعة من العوامل منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي.

 1وميكن تلخيصها يف: العوامل الداخلية:أوال: 

مزايا نسبية مهمة يف بعض قطاعات اإلنتاج الذي يدخل يف التجارة اخلارجية خصوصا قطاع مدى امتالك الدولة  -
ومدى متكنها من تقنيات التغليف والتعبئة واإلعالن والرتويج وغري ذلك من الوسائل الضرورية اإلنتاج الزراعي، 

 للنفاذ إىل األسواق اخلارجية؛

درجة التطور االقتصادي للدولة وخاصة درجة التصنيع اليت أحرزهتا وانعكاسه على مستوى اإلنتاجية والكفاءة  -
 خاصة القطاع الزراعي؛االقتصادية يف القطاعات االقتصادية األخرى و 

مدى انفتاح االقتصاد احمللي ومن مت درجة االعتماد على التجارة اخلارجية تصديرا واستريادا، وخصوصا درجة  -
االعتماد على الذات يف توفري االحتياجات الغذائية للدول، وما إذا كانت الدولة تعتمد على االسترياد الصايف 

دى جلوء الدول إىل فرض صايف لبعض املنتجات، ويتصل ذلك مب ا مصدرللمنتجات الزراعية والغذائية أو أهن
 تعريفات مجركية أو قيود أخرى للحد من الواردات؛

اإلمكانات االقتصادية للدولة ومن مت قدرهتا على متويل االستثمارات يف البنية األساسية والبحوث والتطوير  -
ية لتحويل الفرص احملتملة لالستفادة من حترير التجارة والتعليم والتسويق، وغري ذلك من االستثمارات الضرور 

 الدولية إىل فرص فعلية؛

مدى قدرة االقتصاد الوطين على التكيف ومدى قابلية السياسات االقتصادية للتغيري استجابة للتغريات يف البيئة  -
 االقتصادية الدولية.

  2: وميكن إجيازها يف العوامل التالية:العوامل اخلارجيةثانيا: 

موقف الدول املشاركة يف الغات أو املنظمة العاملية للتجارة، فالدول األعضاء تتمتع ببعض املزايا مثل االنتفاع من  -
التخفيضات اجلمركية، وإزالة القيود على التجارة والتعرض ملا قد يرتتب على ذلك من آثار سلبية،أما الدول غري 

                                                                 
، 135ص ص ، 1995إبراهيم العيسوي، الغات وأخواهتا: النظام اجلديد للتجارة العاملية ومستقبل التنمية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،  1

136. 

 .137، 136ص ص، ، مرجع سابقإبراهيم العيسوي 2
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االتفاقيات إال أهنا تعاين من بعض اآلثار السلبية كارتفاع األسعار األعضاء فهي وإن كانت غري ملزمة مبا ورد يف 
 العاملية للمنتجات؛

عضوية الدولة يف ترتيبات جتارية وإقليمية كمناطق التجارة احلرة واالحتادات اجلمركية وغريها من الرتتيبات اليت تتيح  -
 للدولة مزايا ال تتمتع هبا الدول غري األعضاء؛

مدى التعديالت املطلوب إدخاهلا على هيكل التعريفات اجلمركية والرتتيبات التجارية القائمة، وكذلك بعض  -
 النواحي األخرى كالدعم وحترير األسعار الداخلية وحترير أسواق الصرف وما إىل ذلك. 
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 الفصل خالصة

إن مصطلح األمن الغذائي تعبري شاع استخدامه منذ بداية السبعينات من القرن املاضي عند اتساع نطاق أزمة  
وبروزها على الساحة الدولية بشكل مل يسبق له مثيل، ونتيجة لذلك أخذت الدول املنتجة  1972الغذاء العاملية عام 

توفري الغذاء لسكان العامل اآلخذ يف التزايد بصورة كبرية، للغذاء من اإلفراط يف استنزاف املوارد الطبيعية من أجل 
فكان ال بد من التفكري يف حق األجيال املستقبلية من الغذاء من طرف املنظمات الدولية فظهر مفهوم جديد على 

  آن واحد.املستوى الدويل أال وهو األمن الغذائي املستدام الذي يهتم حبق األجيال احلالية واملستقبلية من الغذاء يف

إن عدم كفاية اإلنتاج الغذائي بالدول الرئيسية املنتجة للغذاء  قصد تلبية االحتياجات الداخلية وتصدير الفائض  
من الغذاء خاصة املواد الغذائية األساسية، نتيجة العديد من العوامل إذ ميثل التغري املناخي أمهها؛ تسبب يف حدوث 

، ما جعل الدول النامية خاصة يف إفريقيا، آسيا وأمريكا 2011و 2008لغذاء لسنة أزمات غذائية عاملية مثل أزمة ا
الالتينية تتعرض إىل العجز الغذائي احلاد إما بنقص الكميات من الغذاء، أو بنقص التغذية من املغذيات الدقيقة 

 الضرورية لنمو اإلنسان.

منها ما هو داخلي ميكن التحكم فيه جزئيا ومنها ما هو تتحكم يف املشكلة الغذائية العاملية العديد من العوامل  
فيضانات أهم احملددات تغري املناخ من جفاف و  تضافر اجلهود الدولية، وميثل عاملخارجي ال ميكن التحكم فيه إال ب

على  كن التحكم فيها، إضافة إىل العامل األمين على املستوى الداخلي واإلقليمي والذي كان بليغ األثراليت ال مي
 أشكال سوء التغذية خاصة باملناطق الفقرية حمدودة الدخل.

 



 

 الفصل الثالث
لمواد الغذائية الااملية ل عسااراألآثار التغري يف  

 األعساعسية على البلدان الاربية
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 البلدان العربية   ية األساسية على لمواد الغذائالعاملية ل  سعار األالفصل الثالث: آاثر التغري يف   

 متهيد 

البلدان    لقد تسببت األزمات الغذائية ف    تباينت اآلاثر املتوقعة و   ،املعتمدة على الوارداتآاثر عميقة على 
ان، وأتثرت البلدان ملحوظا بني خمتلف األقاليم وفرادى البلد لصدمات أسعار الغذاء على عدد انقصي التغذية تباينا  

البلدان ال متتلك املستوردة الصافية للغذاء أكثر من غريها نتيجة لتأرجح األسعار ف األسواق الدوليةالعربية   ، فهذه 
ومل يكن أمامها   ،ة سوى القليل من االحتياطات وليس لديها من موارد امليزانية ما يكفي لشراء األغذية أبسعار مرتفع

وظهرت عموما ثالث جمموعات رئيسية من البلدان متيزت بقدرهتا على احلد من   حتمل تبعات األزمة الغذائية،  سوى
التدابري  البلدان استخدمت مجلة من  تبعاهتا، فاجملموعة األوىل من  التخفيف من آاثرها أو حتمل  صدمة األسعار أو 

شبكات أمان وحترير املخزون، ومسح ذلك لبلدان هذه اجملموعة حبماية أسواقها  مشلت فرض قيود على التجارة وإنشاء  
. أما اجملموعة الثانية من البلدان فقد استفادت من ارتفاع األسعار ابلنظر اابت الدولية ف األسعارالغذائية من االضطر 

ا تلك  ف  الفقراء  أغلبية  للغذاء،إىل  صافون  ابئعون  هم  ال  لبلدان  اجملموعة  على أما  تعتمد  بلدان  من  فتتألف  ثالثة 
رتفاع أسعار حيث أتثرت هذه البلدان بصورة متفاوتة اب  ،العربية عموما   ت ف حصوهلا على الغذاء مثل البلدان الواردا

إذ   العاملية  خمزوانت كافيالغذاء  لديها  يكن  مالية مل  موارد  متتلك  ومل  الغذائي   ة  لألمن  محاية كافية  توفري  من  متكنها 
 للفقراء. 

 التالية:   لعناصر التطرق ف هذا الفصل إىل ا  سيتم

 ؛تطورات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية •

 ؛األسباب الكامنة وراء ارتفاع أسعار املواد الغذائية •

 بات أسعار املواد الغذائية األساسية؛اإلجراءات املتخذة على املستوى العاملي والعريب ملواجهة تقل •

 أوضاع األمن الغذائي ف البلدان العربية. انعكاسات تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية على •
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 سية تطورات األسعار العاملية للمواد الغذائية األسا.1.3  

راجع جزئيا إىل أن املستهلكني ف خمتلف أحناء ذلك  و   ف أسعار الغذاء مبثابة صدمة لقد كان االرتفاع احلاد  
العامل كانوا قد أصبحوا معتادين على فكرة الغذاء الرخيص، حيث أن القفزة احلادة ف أسعار السلع الغذائية ابلدوالر 

ذروهت بلغت  اليت  من األمريكي  األول  النصف  ف  لألس ،  2008  ا  حاد  ارتفاع  أهم  أبهنا  توصف  أن  منذ ميكن  عار 
سبب هذا التطور اختالل التوازن بني العرض والطلب ف كثري من أسواق السلع قد كان  القرن املاضي، ف  سبعينات

أسعار  احلاد ف  لالرتفاع  معقولة  أخرى  تفسريات  إجياد  ميكن  الزيتية، كما  والبذور  احلبوب  الرئيسية السيما  الغذائية 
كة الرئيسية لزايدة أسعار األغذية من جانب العرض تكون الطلب ابلدرجة األوىل، إذ أن القوى احملر الغذاء إىل جانب  

يتبعها  اليت  النقص ف اإلنتاج وبتدابري السياسات مثل سياسات تقييد الصادرات  عادة قصرية األمد، وتتعلق أبوجه 
الرئيس والبلداناملتعاملون  األغذي  يون.  أسعار  ف  ابلتقلبات  أتثرت كثريا  النامية  الدول  من  خالل العربية كغريها  ة 

 . 2011و  2008الصدمتني  

 األساسية   االجتاهات العاملية ألسعار املواد الغذائية.1.1.3

فيما -لقد اخنفضت أسعار السلع الغذائية ف األسواق العاملية اخنفاضا كبريا منذ مطلع ستينات القرن املاضي  
السبعينات بلغتها ف  القرن    -عدا ذروة  األول من  العقد  مطلع  أدىن مستوى هلوحىت  إىل  تدنت  عندما  مث احلايل،  ا 

قبيل    2008وحىت منتصف    2006، بعدها اجتهت إىل الصعود منذ  2006  وحىت   2003ازدادت بوترية بطيئة منذ  
اال  لتعاود  السنة  تلك  من  الثاين  النصف  بني هبوطها ف  ما  ابلنسبة  2011-2010  رتفاع  تدرجييا  بعدها   لتنخفض 

الغذائية،   السلع  التصاعدي األمر الذي أدى إىل   2017  ف ملعظم  الغذائية االجتاه  السلع  أخذت الكثري من أسعار 
االضطراابت ف  األشخاص، هذه  مليارات  يكفي إلطعام  ما  توفري  الغذائي على  االقتصاد  قدرة  بشأن  القلق  ازدايد 

 أسعار الغذاء حتكمها العديد من العوامل وخاصة ما تعلق ابرتفاع األسعار. 

 الغذاء يف سبعينات القرن املاضي   أزمة.1.1.1.3

بنسبة قدرها    النامية  البلدان  احلبوب ف  إنتاج  ارتفع  املاضي  القرن  اللذين سبقا أزمة سبعينات  العقدين  ف 
مكاسب كبرية ف اإلنتاجية وحدثت زايدة ف مساحات األراضي اليت جرى حصد   وأدت الثورة اخلضراء إىل،  % 80

العاملي   1972  ولكن ف  حماصيله، األغذية  إنتاج  املعمورة واخنفض  احملاصيل ف خمتلف أحناء  السيئ  الطقس  أصاب 
طن مليون   24مليون طن ف الوقت الذي كان حيتاج فيه العامل إىل   33عاما، حيث اخنفض مبقدار   20ألول مرة منذ 

على صعيد سنة التالية لعبت هزة جديدة ف ال  1إضافية لتلبية احتياجات السكان الذين كانت أعدادهم تتزايد بسرعة. 
السلع   أسعار  ارتفاع  إشعال  دورها ف  شكل العرض  ما  أضعاف  أربعة  مبقدار  النفط  أسعار  ارتفعت  فقد   الغذائية، 

اليت للثورة اخلضراء  مبيدات األعشاب واستخدامات ،  على مبيدات اآلفاتكان جناحها يعتمد كثريا    هتديدا حقيقيا 

 
 .11، ص2009، روما، 2009حالة أسواق السلع الزراعية   األمم املتحدة لألغذية والزراعة،منظمة  1
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مشتقة من النفط، ومل جتد بلدان انمية كثرية بعد تسديد فواتري وارداهتا   حيث أهنا   لنيرتوجني أساسهااألمسدة اليت ميثل ا
الغلة  والعالية  املكثفة  الزراعة  تستلزمها  اليت كانت  الكيميائية واملغذايت  املواد  القليل لشراء  النفط إال  الغذاء من  من 

وفرية تشتد احلاجة إليها كثريا ف البلدان الغنية من أجل جتديد  انتظر العامل بقلق حصاد حماصيل  1974فيها، وف عام 
أن كندا واإلحتاد السوفيايت سابقا والوالايت املتحدة األمريكية وقطاعا  يل أزمة األسعار املتنامية، غري املخزوانت ونزع فت

الطقس. سوء  نتيجة  ضئيلة  حماصيل  إال  مل حيصد  آسيا  من  السنة كان  كبريا  تلك  هناية  من ف  العامل  احتياجات  ت 
يوما   26عاما، حيث كانت تعادل ما يكفي من إمدادات حلوايل    22احلبوب قد بلغت أدىن مستوى هلا ف غضون  

مل  يكفي  مبا كان  مقارنة  عام    95دة  فقط  األمريكية   1، 1961يوما  املتحدة  الوالايت  أن حكومة  الوضع  عقد  ومما 
ماليني طن من البذور الغذائية معظمها إىل اإلحتاد السوفيايت سابقا خوفا من أن يؤدي هذا البيع   10حظرت تصدير  

 عام الضخم إىل تفاقم تضخم أسعار األغذية حمليا، وقد ظلت أسعار معظم املواد الغذائية بعد الذروة اليت بلغتها ف 
مل توضع تقديرات رمسية لعدد الوفيات اليت حدثت   أوائل مثانينات القرن املاضي، حيث  مرتفعة ابستمرار حىت   1974

 ماليني شخص.  05يث تشري التقديرات غري الرمسية مبا يبلغ  حبكنتيجة مباشرة لألزمة الغذائية العاملية ف السبعينات 

االجتاه االقتصادي وحىت السياسي إضافة إىل االجتماعي   1974أخذت أزمة الغذاء لعام  من جهة أخرى    
بسبب تزايد السكان مبعدالت عالية ما   1974-1972وذلك إثر النقص الكبري ف احملاصيل الزراعية خالل الفرتة  

  1975-1960أدى إىل تزايد الطلب على الغذاء من جهة واخنفاض املعروض منه عامليا من جهة أخرى، ففي الفرتة  
  05إىل   1987بليون نسمة  أي بنسبة الثلث لريتفع الحقا سنة  04بليون نسمة إىل   03ارتفع عدد سكان العامل من 

الفرتة عن    بليون نسمة ف حني مل  الغذاء خالل تلك  العاملي من  القمح   لقد اخنفض ف  2. % 05يزد اإلنتاج  حمصول 
د ليرتدى من جديد فيما ازداد إنتاج السلع الغذائية نوعا ما ولكنه عا  1973  ف  ،% 05واألرز بنسبة    % 02بنسبة  

كان القمح ،    1972    الغذائية ف بدايةة للمنتجات  قد تغريت احلالة بشكل حاد ف األسواق العاملي، ف1974بعد ف  
يباع   اجلودة  العالية  النوعيات  للطن  64حبوايل  املستورد من  فرباير    دوالر  السعر    1974وحبلول شهر    237إىل  قفز 

غذائية وأتثرت أسعار السلع الغذائية األساسية على حنو متماثل، وارتفع الرقم القياسي العام للمنتجات ال  دوالر للطن 
كما اخنفض املخزون املدور من القمح لدى املصدرين األساسيني ،  % 19بنسبة    1974إىل    1971ف التجارة من  
أما جمموع املخزون   ،1974  مليون طن سنة   21إىل    1970  مليون طن سنة  62دمة بشكل كبري من  من الدول املتق 

وتدهور الوضع إىل أقصى حد ممكن ف إفريقيا   3مليون طن.   70مليون طن إىل    131املدور من احلبوب تقلص من  
  1972  مليون طن ف   346لدان النامية من  والبلدان كثيفة السكان وجنوب شرقي آسيا، وازداد استرياد احلبوب ف الب

 . 1974  مليون طن ف  488إىل  

 
 . 11، مرجع سابق، ص2009حالة أسواق السلع الزراعية   األمم املتحدة لألغذية والزراعة،منظمة 1
 .28عبد القادر رزيق خمادميي، مرجع سابق، ص 2
 . 365، 364، ص ص 1992املعاصرة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، علي حممد تقي عبد احلسني القزويين، األزمات االقتصادية للرأمسالية  3
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لسنة   العاملية  الغذاء  أزمة  ف    1974-1972متيزت  متثلت  األبعاد  من  االجتماعي مبجموعة  لألزمة   البعد 
ويتميز البعد االجتماعي للموارد  ف األزمة الغذائية بظاهرة االستقطاب العاملي من انحية إمكانيات تلبية احلاجات 

ملوارد الغذائية حيث يالحظ وجود فائض من ا  .الغذائية للبشرية، وذلك بني البلدان الرأمسالية املتطورة والبلدان النامية
 . لدى اجملموعة األوىل وعجز هائل لدى البلدان النامية، وتتسع هذه الفجوة مع مرور الزمن

كما أن مشروع الثورة اخلضراء ف الدول النامية فإنه مل يليب اآلمال املعول عليها إىل حد كبري، حيث أظهرت   
األزمة الغذائية ضيق وعدم متانة القاعدة االقتصادية واالجتماعية للثورة اخلضراء وضعف القاعدة املادية التقنية والتبعية  

واألمسدة   التكنولوجيا  استرياد  ال إزاء  الرأمسالية. من  ف    دول  املايلأما  البعد  املشكلة   جمال  وأتزم  احتدام  أدى  فقد 
الغذائية إىل ارتفاع حاد ف أسعار املنتجات الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الغذاء ف السوق الرأمسالية العاملية إىل ما 

عن   الفرتة    % 40يزيد  ويتلخص  1974-1970خالل  السياسي.  ف   البعد  الغذائية  املشكلة  لتفاقم  األساسي 
السياسي    Credoاالستخدام املتعاظم إلمدادات الغذاء كوسيلة للضغط السياسي على البلدان النامية، ولعل ميثاق  

األمريكية املتحدة  الوالايت  احلاكمة ف  لوزير   للدوائر  التايل  التصريح  يتجلى ف  للضغط  الغذائية كوسيلة  املسألة  ف 
:" ال يوجد يف العامل املعاصر إال نوعان من السلطة، مها سلطة النفط وسلطة أربل ابتس  قبألمريكي األسالزراعة ا

الغذاء اليت هي أكثر جربوات من سلطة النفط، وهلذا السبب ابلذات يصبح الغذاء أكثر أمهية يف تعاملنا مع ثلثي 
  10سببا النعقاد أول مؤمتر عاملي حول التغذية، وبعد    1974قد كانت األزمة الغذائية  لسنة  ف    1سكان املعمورة". 

مت إثبات الفشل التام الذي آلت إليه كل   1986أكتوبر    16أايم فقط من الذكرى الثانية عشر من انعقاده أي ف  
رفع   أساسا حول  واليت متحورت  الدولية،  اجملموعة  عليه  اليت أمجعت  الغذائي مبقدار  ااألهداف  سنواي    % 04إلنتاج 

  800أصابت اجملاعة حوايل    1986  ف العامل لكن النتيجة أنه ف للتخلص هنائيا من شبح اجملاعة    1985وحتديد سنة  
 مليون شخص معظمهم ف إفريقيا. 

 2017-2000تقلبات أسعار الغذاء خالل الفرتة  .2.1.1.3

سنة  من  والغذاء  للزراعة  املتحدة  األمم  ملنظمة  األغذية  أسعار  مؤشر  استعراض  سيتم  املوايل  اجلدول  من خالل 
 2مؤشرات جزئية وهي:  05، والذي يتضمن  2017إىل غاية   2000

 واخلنزير؛أنواع من اللحوم وهي الدواجن، البقر، الغنم   04مؤشر أسعار اللحوم: يتم حسابه من متوسط أسعار   -

الزبد واللنب اجملفف كامل الدسم، اللنب اجملفف منزوع الدسم   ة مؤشر أسعار منتجات األلبان: ويتكون من تسعري  -
 واجلنب؛

 
 .36 -34، ص ص1992علي حممد تقي عبد احلسني القزويين، النماذج االقتصادية العاملية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1

2 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/ 
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الذرة،  مؤشر أسعار احلبوب:   - تسعرية أرز  حيث جتمع ف أربع   16وحيتسب هذا املؤشر من تسعرية صادرات 
 ويل للحبوب؛ تسعريات ومؤشر سعر القمح الصادر من اجمللس الد 

 زيوت نباتية خمتلفة؛  10مؤشر أسعار الزيوت النباتية: ويتكون من تسعرية   -

 مؤشر أسعار السكر: مؤشر مصاغ من أسعار اتفاقية السعر الدولية.  -

للفرتة   السلع  هذه  من  العاملية  ابلصادرات  مرجحة  املؤشرات كلها  هذه  أن  العلم  واعتبارها    2004-2002مع 
 التقلب ف األسعار من هذه السلع مبا جاء فيها.كسنة أساس يتم مقارنة  

 2017-2000مؤشر منظمة األمم املتحدة للغذاء والزراعة ألسعار األغذية خالل الفرتة  (  1-3)  جدول رقم: 

مؤشر أسعار  السنة 
 األغذية 

مؤشر أسعار 
 اللحوم

مؤشر أسعار منتجات 
 األلبان

مؤشر أسعار 
 احلبوب

مؤشر أسعار الزيوت  
 والدهون 

مؤشر أسعار 
 السكر 

2000 91.1 96.5 95.3 85.8 69.5 116.1 
2001 94.6 100.1 105.5 86.8 67.2 122.6 
2002 89.6 89.9 80.9 93.7 87.4 97.8 
2003 97.7 95.9 95.6 99.2 100.6 100.6 
2004 112.7 114.2 123.5 107.1 111.9 101.7 
2005 118 123.7 135.2 101.3 102.7 140.3 
2006 127.2 120.9 129.7 118.9 112.7 209.6 
2007 161.4 130.8 219.1 163.4 172 143 
2008 201.4 160.7 223.1 232.1 227.1 181.6 
2009 160.3 141.3 148.6 170.2 152.8 257.3 
2010 188 158.3 206.6 179.2 197.4 302 
2011 229.9 183.3 229.5 240.9 254.5 368.9 
2012 213.3 182 193.6 236.1 223.9 305.7 
2013 209.8 184.1 242.7 219.3 193 251 
2014 201.8 198.3 224.1 191.9 181.1 241.2 
2015 164 168.1 160.3 162.4 147 190.7 
2016 154.9 151.4 136.1 150.3 156.9 230.9 
2017 174.6 170.1 202.2 151.6 168.8 227.3 

Source : http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/ 

االرتفاع من  مؤشر أسعار األغذية إن   بلغ أقصاه ف   2004-2003  بدأ ف  بزايدة قدرها   2008  إىل أن 
بنسبة  2004  نقطة مقارنة ب  88.7 أواخر  2004  عن  % 78.7، أي  االخنفاض ف  بدأ ف    2009و   2008  مث 

رغم أن ،  % 14.2وبنسبة    2008  نقطة عن   28.6طة بزايدة قدرها  نق  230إىل    2012-2011  ليعاود االرتفاع ف
خنفاض إال أن هذا اال   2012   االخنفاض بدءا منمؤشر أسعار األغذية ملنظمة األمم املتحدة للزراعة والغذاء أخذ ف

 ارتفاع أسعار الغذاء إىل غاية ف ظل االرتفاع الكبري ألسعار األغذية مل يكن كافيا للقضاء على اآلاثر السلبية لصدمة  
ها بدءا ، لتواصل األسعار اخنفاض2011  عن  % 28.7نقطة أي مبا نسبته    66، أين اخنفضت األسعار حبوايل  2015

 . 2015  من

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/
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اللحوم   - اللحوم هو اآلخر شهد    04املتضمن    مؤشر أسعار  ني الرتفاع األسعار حيث سجلت صدمتأنواع من 
 ، لينخفض أواخر 2004عن    % 40ومبا نسبته    2004  نقطة عن  46ة أي بزايدة قدرها  نقط  160.7حوايل    2008
نقطة أي مبا نسبته   23حبوايل    2012-2011لريتفع مؤشر أسعار اللحوم مرة أخرى خالل الفرتة    2009و   2008

ف  % 14.37 األسعار  صدمة  حىت و   2008  عن  االرتفاع  السعر  يواصل  ف   2014  لكن  املؤشر  يبدأ  بعدها  مث 
 االخنفاض. 

حبوايل    2008  مة عظمى فليبلغ قي  2004  ا املؤشر ف االرتفاع بدءا من بدأ هذ   األلبان ومنتجاهتا:أسعار  مؤشر  -
نسبتها    2004  نقطة مقارنة ب   99.5 بزايدة  أواخر  % 80أي  لينخفض  املؤشر،  قيمة  ويعاود   2009و   2008ف 

ويعاود   2012مث لينخفض ف    2008نقاط عن    6بزايدة قدرها    2011ليبلغ أقصاه ف    2010االرتفاع بدءا من  
لينخفض املؤشر    2011  نقطة مقارنة ب  13.2و   2008  نقطة مقارنة ب   19.2بزايدة قدرها    2013  االرتفاع ف 
 . 2015  انطالقا من

كانت  2011ولكن صدمة    2011و  2008  اآلخر صدميت ارتفاع األسعار خالل : شهد هو  مؤشر أسعار احلبوب-
 ليبلع قيمة عظمى ف  2004احلبوب ف االرتفاع انطالقا من    األقوى مثل ابقي املؤشرات، حيث بدأ مؤشر أسعار 

مث يبدأ املؤشر ف االخنفاض ف   2004  عن  % 116.7، أي مبا نسبته  2004  نقطة عن   125بزايدة قدرها    2008
  2008  نقاط عن   08بزايدة قدرها    2011  صورة أكرب خالل صدمة األسعار ليعاود االرتفاع ب   2009و   2008أواخر  

 .2017يبدأ املؤشر ف االخنفاض تدرجييا من سنة ألخرى إىل غاية   2011  ، وبعد 2008  عن % 3.45ه  أي مبا نسبت

 ليبلغ أقصاه ف   2004لدهون ف االرتفاع انطالقا من  : بدأ مؤشر أسعار الزيوت وامؤشر أسعار الزيوت والدهون-
  2008مث يبدأ ف االخنفاض ف أواخر    % 102.7أي مبا نسبته  ،  2004  نقطة مقارنة ب   115زايدة قدرها  ب  2008
عن    % 11.9أي مبا نسبته    2008  نقطة عن  27بزايدة قدرها    2011  نقطة ف  254.5غ قيمة أكرب حوايل  مث ليبل

 يبدأ املؤشر ف االخنفاض تدرجييا. 2011  ، وبعد 2008صدمة  

  مث   2006نقطة ف    209.6  ليبلغ حوايل   2004  خر ارتفاعا ف قيمته بدءا من: شهد هو اآلمؤشر أسعار السكر-
  159.3ي بزايدة قدرها  نقطة أ  368.9حبوايل    2011  مث ليبلغ أقصاه ف  2008ينخفض بعدها ليواصل ارتفاعه ف  

بدأ املؤشر ف االخنفاض الطفيف   2011  ، وبعد2006عن    % 76، وهو ما ميثل نسبة زايدة قدرها  2006  نقطة عن 
 . 2015  نقطة ف   190.7إىل أن اخنفض إىل   من سنة ألخرى

من اجلدول اخلاص مبؤشرات أسعار الغذاء العاملية ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة نالحظ أبن هناك 
، وعليه سوف 2017  إضافة إىل الزايدة الطفيفة ف   2011وأزمة    2008أزمتني الرتفاع أسعار املواد الغذائية مها أزمة  

كانت األقوى من حيث ارتفاع أسعار املؤشرات   2011ىل كل حالة على حدة مع املالحظة أن أزمة  يتم التعرض إ
 وآاثرها أقصى على االقتصادايت النامية. 
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  2008لألغذية ف سنة    لقد تصاعد ارتفاع األسعار العاملية   :2008حتليل أزمة ارتفاع أسعار الغذاء لسنة  أوال:  
مما أدى إىل زايدة انعدام األمن الغذائي، وأدى إىل احتجاجات حبيث حتول إىل طفرة تضخم ف خمتلف أحناء العامل  

عنيفة بل وأدى إىل تزايد املخاوف بشأن األمن الدويل، ورمبا كانت إفريقيا هي األشد تعرضا لذلك ولكن املشكلة  
مؤشر   ارتفع  ولقد  عاملية.  قدرها  كانت  بنسبة  الغذاء  ألسعار  والزراعة  لألغذية  املتحدة  األمم  عام   % 7منظمة  ف 

  ، 2008واستمرت تلك الزايدة وتسارعت ف النصف األول من سنة    2007ف عام    % 27وبنسبة قدرها    2006
  2008ومنذ ذلك احلني اخنفضت أسعار السلع الغذائية ابطراد ولكنها ما زالت ف أعلى مستوايهتا، ففيما يتعلق بعام 

وأعلى   2007عما كان عليه سنة    % 24ظل مؤشر أسعار الغذاء ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة أعلى بنسبة  
 1. 2006عما كان عليه عام   % 57بنسبة  

 2008-1961مؤشر منظمة األمم املتحدة ألسعار الغذاء خالل الفرتة  (:  1-3شكل رقم )

 
 ( 1-3)من إعداد الباحثة ابالعتماد على معطيات اجلدول  : املصدر

  2006هت بعد ذلك إىل الصعود منذ  مث اجت  2006  وحىت  2003عار بوترية بطيئة منذ  لقد ازدادت األس
ألسعار خالل قد قدرت نسب الزايدة ف االنصف الثاين من السنة نفسها. ف   ، قبيل هبوطها ف 2008  وحىت منتصف

من األول  و  % 97بنحو    2008  الربع  والدهون  النباتية  ومنتجاهتا كما   % 58وللحبوب    % 87للزيوت  لأللبان 
لدهون استمرت أسعار اللحوم والسكر ف الزايدة ولكن بنسب أقل، وتعترب سلع احلبوب والسكر والزيوت النباتية وا

 . 2006ا ف أسعارها نسبيا منذ أواخر  من السلع اليت شهدت ارتفاعا مستمر 

 

 

 
1 FAO, The State of Food Insecurity in the World, How Does International Price Volatility Affect Domestic 

Economies and Food Security ? 2011, Rome, 2011, p12. 
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التغريات ف مؤشرات أسعار السلع األساسية ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة خالل الفرتة (:  2-3شكل رقم )
2000-2008 . 

 
 ( 1-3العتماد على معطيات اجلدول ): من إعداد الباحثة اباملصدر

للتجارة    2007  ففي شيكاغو  األسعار مبجلس  وفول –ارتفعت  واألرز  للقمح  العاملية  القياس  أسعار  وهي 
ن كما سجلت أسعار األلبا   1،  % 80وأسعار فول الصواي بنسبة    % 90حيث ازدادت أسعار القمح بنسبة    -الصواي

بسبب زايدة   % 200و  % 80وتراوحت تلك الزايدة ما بني    2007  مقارنة ب  2008ومنتجاهتا زايدة كبرية خالل  
وسجلت  املاشية،  أسعار  ارتفاع  عنه  جنم  ما  وهو  احليواين  اإلنتاج  تكلفة  رفع  ذلك  على  ترتب  العلف، كما  أسعار 

على مدى ثالث   %181ولقد سجلت أسعار القمح ارتفاعا قدر بنحو  .  % 10أسعار الدواجن زايدة أيضا مقدارها  
بنحو  2008-2007-2006أعوام   الغذائية بصفة عامة  للمواد  العاملية  ارتفاع األسعار  خالل ذات    %83، ويقدر 

  2008  مليار دوالر ف   169جز غذائي حنو  الفرتة، ف حني كان متوقع لفاتورة استرياد الغذاء للبلدان اليت تعاين ع 
لع الغذائية تباينا كبريا من سلعة ولقد تباين معدل الزايدة ف أسعار الس  2. 2007  عن قيمتها ف   %40وبزايدة قدرها  

ألخرى، فقد زادت على وجه اخلصوص األسعار الدولية للسلع األساسية كاحلبوب والبذور الزيتية ومنتجات األلبان 
والسكر واللحوم زايدة أكرب بكثري من زايدة أسعار املنتجات االستوائية كالنب والكاكاو واملواد اخلام كالقطن واملطاط، 

صادراهتا قد أخذت ف التزايد   إيراداهتاالبلدان النامية املعتمدة على صادرات هذه املنتجات االستوائية    لذلك وجدت 
 األساسية.ا من املواد الغذائية  ولكن مبعدل أبطأ بكثري من تزايد كلفة وارداهت

 

 
مشرت  1 عمل  ورقة  العربية،  الدول  العربية،  جامعة  الدول  واالجتماعي وجامعة  االقتصادي  للمجلس  وآخرون،  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  مقدمة من  كة 

 .02، ص2009األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية وأتثريها على مستوى معيشة املواطن العريب، اخلرطوم، تداعيات ارتفاع 
 . نفس املرجع 2
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ية الزراعية ارتفاعا حادا مرة أخرى بداارتفعت أسعار السلع  لقد  :2011حتليل أزمة ارتفاع أسعار الغذاء لسنة اثنيا: 
 . 2008ف  حيث ارتفعت أسعار مجيع السلع أكرب مما كانت عليه   2011 لتبلغ أقصاها ف ،2010  من

 2017-2008تطور مؤشرات أسعار لسلع الغذائية األساسية خالل الفرتة  :  (3-3)شكل رقم
 

 
 ( 1-3)من إعداد الباحثة ابالعتماد على معطيات اجلدول   املصدر: 

الرئيسية، وأدى تدين مستوايت املخزون إىل نقص       الزراعية كافيا ف مناطق اإلنتاج  مل يكن إنتاج احملاصيل 
معززا للطلب على الغذاء.   كان اإلمدادات املتاحة حيث أن تعاف وتنامي النمو االقتصادي ف االقتصادايت النامية  

اإلنتاجية، فقد ارتفعت تكلفة الطاقة ف هذه الفرتة ارتفاعا  هناك عالمات تشري إىل زايدة تكلفة اإلنتاج وتباطؤ منو  
كبريا ما صاحبه ارتفاع ف تكلفة العلف احليواين املستخدم هلا، كما تزداد ضغوط املوارد خاصة تلك املتعلقة ابملياه 

 تغريات املعروض حجم اإلنتاج و   فقد شهد . يد من مناطق اإلنتاجة ف العد يلزراعاف حني تتناقص األراضي  واألراضي،
 . العاملي  ف ظل تنامي االقتصادايت النامية وازدايد الطلب على الغذاء كنتيجة للزايدة السكانية على املستوى

 ( مليون طن) 2014-2009من احلبوب خالل الفرتة  عامليا (: حجم اإلنتاج واملعروض  2-3جدول رقم: )

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات 
 احلبوب

 2570.17 2523.9 2294.3 2341.2 2248 2259.9 اإلنتاج 
 3208.4 3085.4 2862.9 2889.2 2821.4 2795.3 املعروض

 القمح 
 732.2 713 656.7 698.1 650.6 684.4 اإلنتاج 
 929.2 896.1 860.6 903.6 860.2 864.4 املعروض

 البذور اخلشنة 
 1313.7 1316.5 1149 1159.8 1130.9 1121.9 اإلنتاج 

 1618.8 1538 1371.2 1375.4 1373.8 1361.9 املعروض
 األرز

 494.3 494.5 488.7 483.4 466.9 453.6 اإلنتاج 
 660.6 651.3 631.2 610.3 587.5 569 املعروض

outlook.org/data/index.html.-http://statistics.amis:  ourceS 
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اجلدول   حمسوسا  من  اخنفاضا  شهد  عامة  احلبوب  من  اإلنتاج  أن  سنيت  نالحظ  بني    2010-2009ما 
سنة  2012-2011و خالل  اخنفض  حيث  نسبته    2012،  سنة    % 2مبا  ابلنسبة 2011عن  احلال  وكذلك   ،

سنيت   بني  ما  اآلخر  هو  اخنفض  احلبوب  من  نسبته    2012-2011للمعروض  أن .  % 0.9مبا  جند  اجلدول  ومن 
مما يعين أبنه يتم تدعيم اإلنتاج من احلبوب عند   2014-2009املعروض من احلبوب يفوق اإلنتاج منه خالل الفرتة  

املنت الرئيسية  البلدان  ف  املخزون  من  هو العرض  تناقص مستمر  احلبوب ف  من  املخزون  فإن  وابلتايل  للحبوب،  جة 
-2011اآلخر. أما ابلنسبة للقمح ابعتباره عنصر مهم من احلبوب فقد شهد تراجعا ف اإلنتاج كذلك ما بني سنيت  

إال أن   وعلى الرغم من تدعيم اإلنتاج ابملخزون من القمح عند عرضه ف األسواق العاملية،  % 5.9مبا نسبته    2012
نسبته   مبا  الفرتة  نفس  خالل  تراجع  منه  اإلنتاج .  % 4.75املعروض  ف  تراجع  شهدت  اخلشنة  احلبوب  أن  كما 

سنيت   خالل  منها  نسبته    2012-2011واملعروض  سلعيت   % 0.3و   % 0.93مبا  من  العكس  وعلى  التوايل،  على 
مليون    488.7مليون طن إىل    483.4كمية  القمح والبذور اخلشنة فإن األرز شهد ارتفاعا طفيفا ف اإلنتاج من ال

مليون طن أي مبا نسبته    631.2مليون طن إىل    610.3طن وهو ما جعل املعروض منه يعرف ارتفاعا هو اآلخر من  
 مع استخدام جزء منه من املخزون من األرز.  % 3.4

سنة     بعد  الغذاء  أسعار  مؤشر  اخنفاض  سبب  والزيوت   2011يرجع  والسكر  احلبوب  أسعار  اخنفاض  إىل 
بسبب وفرة احملصول مع قلة الطلب، وارتفاع قيمة الدوالر األمريكي ولكن رغم االخنفاض ف األسعار العاملية ابلنسبة 

االقتصاد العاملي وأسواق الطاقة والعمالت تلقي   للعديد من السلع الغذائية األساسية فإن الشكوك اليت ما تزال تغلف 
 1. 2011بظالهلا على املستقبل، هلذا كان االخنفاض ف مؤشرات أسعار السلع الغذائية األساسية طفيفا بعد سنة  

سنة    كما    منذ  هلا  مستوى  أدىن  إىل  تقريبا  األساسية  السلع  مجيع  أسعار  نتيجة 2008اخنفضت  وذلك   ،
إمدادات   وفرة  النفط ف  أسعار  تراجع  ولقد ساهم  لألغذية،  الوفري  واملخزون  املتوقعة  الغالت  التحسن ف  الستمرار 

، وهي كلها عوامل 2015رة واألرز عام  وكذلك وفرة احملصول من القمح والذ   2014املعروض العاملي من الغذاء لسنة 
تكاليف  تراجع  من  يستفيد  والغذاء  الزراعة  قطاع  ومازال  العاملية،  الغذائية  السلع  احلاد ألسعار  اهلبوط  على  تساعد 

النفط ف سنة   نتيجة الخنفاض أسعار  والنقل والذي كان  الكمياوية والوقود  الغذاء   2014األمسدة  بقاء أسعار  مع 
نزلت   2015-2012رغم من الزايدات اليت طرأت ف اآلونة األخرية على أسعار النفط. ففي الفرتة  مستقرة على ال
إال أن وصول ظاهرة النينو وارتفاع قيمة    % 6وكذلك أسعار الذرة    % 14وتراجعت أسعار األرز    % 18أسعار القمح  

، ومن العوامل األخرى اليت أدت إىل 2017تفاع أسعار الغذاء خالل سنة  الدوالر والزايدة ف أسعار النفط أدت إىل ار 
أسعار  دعم  سياسات  ف  والتطورات  احليوي  الوقود  صناعة  أجل  من  الذرة  على  الطلب  الغذاء  أسعار  على  التأثري 

  2.األرز

 
 https://news.un.orgاملوقع الرمسي لألمم املتحدة  1
 www.albankadawali.orgاملوقع الرمسي للبنك العاملي:   2
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وهذا   قد ف   االرتفاع  والزراعة ف  لألغذية  املتحدة  األمم  ملنظمة  العاملية  الغذاء  أسعار  مؤشرات  مجيع  أخذت 
راجع إىل جمموعة من العوامل خاصة بكل مؤشر، ابلنسبة ملؤشر أسعار احلبوب فلقد اكتسبت أسعار كل من القمح 

اطر املتصلة ابألحوال اجلوية السيما ف الوالايت واحلبوب اخلشنة واألرز زمخا كبريا خالل األشهر األخرية بسبب املخ 
ى دعم األسعار، ف حني استمرت التوقعات بشأن اخنفاض املزروعات ية واملبادالت التجارية القوية علاملتحدة األمريك

الدولية   الذرة  أسعار  دفع  األرجنتني ف  اجلفاف ف  جراء  اإلنتاج  تراجع  ظل  األمريكية ف  املتحدة  الوالايت  حنو ف 
االرتفاع، ومن جهة ارتفعت أسعار األرز عقب جولة جديدة من املشرتايت العامة من قبل أندونيسيا وإطالق مناقصة 

الفليبني. املوايل يبني حجم اإلنتاج من واجل  استرياد حكومية من جانب  الفرتة    دول  حسب    2018- 2014خالل 
 . تقديرات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 ( ليون طن )م 2018-2014حجم اإلنتاج واملعروض من احلبوب خالل الفرتة  (:  3-3جدول رقم )

 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات 
 السوق العاملية للحبوب 

 2610.02 2650.7 2614.9 2543.8 2570.2 اإلنتاج 
 3426.58 3433.5 3358.7 3258.2 3208.5 املعروض

 السوق العاملية للقمح 
 754.1 757.2 759.7 734.4 732.2 اإلنتاج 

 1031.6 1015.7 996.3 951.2 929.2 املعروض
 السوق العاملية للحبوب اخلشنة 

 1344.6 1388.9 1354 1317.7 1343.7 اإلنتاج 
 1712.4 1744.1 1693.7 1646.4 1618.8 املعروض

Source : http://statistics.amis-outlook.org/data/index.html 

  2614.9مقارنة حبوايل   2017مليون طن عام   2650.7تشري التقديرات إىل أن حجم إنتاج احلبوب قد بلغ  
عام   طن  إىل  2016مليون  راجعة  الزايدة  وهذه  حتسن ،  أدى  حيث  األمريكية  املتحدة  والوالايت  وكندا  األرجنتني 

األحوال اجلوية إىل تعزيز التوقعات ابلنسبة حملاصيل الشتاء والربيع على التوايل، وتشري التقديرات الرمسية من اهلند إىل 
  757.2إىل    مليون طن  759.7. ف حني أن حمصول القمح قد اخنفض من  أن حمصوهلا كان أعلى مما كان متوقعا

مليون طن وعلى العكس من ذلك تشري التقديرات إىل أن احملصول العاملي من احلبوب   2.5مليون طن أي حبوايل  
، ويتوقع أن ينخفض اإلنتاج 2016مليون طن عام    1354مقارنة    2017مليون طن عام    1388.4اخلشنة قد بلغ  

سنة   اخلشنة  احلبوب  من  طن  1344.6إىل    2018العاملي  من   مليون  ف كل  الرفيعة  الذرة  إنتاج  خفض  بسبب 
النصف األول من  الرفيعة خالل  الذرة  العاملي من  اإلنتاج  األمريكية، وقد جرى خفض  املتحدة  السودان والوالايت 

وهو ما يعكس مليون طن مع إجراء مراجعات كربى ابلنسبة للصني،    1046بشكل طفيف ليصل إىل    2018العام  
املساحات ف ظل حت  استمرار تقلص  املتوقع أن يؤدي  الربازيل حيث من  املزارعني إىل حماصيل مرحبة أكثر، وف  ول 

http://statistics.amis-outlook.org/data/index.html
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ومن املتوقع أن يعوض هذا   2018الطقس اجلاف إىل كبح املساحات املزروعة والغالل حملاصيل املوسم الثاين من العام 
 وأوكرانيا والوالايت املتحدة األمريكية.الرتاجع بعض الشيء حتسن توقعات الغالل ف اإلحتاد الروسي  

لسنة     اإلنتاج  االخنفاض ف  فبعد  بنسبة    2017أما ابلنسبة لألرز  اإلنتاج  يرتفع  أن  أي إىل   % 1.3يتوقع 
مليون طن عامليا، وتعكس هذه الزايدة بشكل أساسي حتسن التوقعات ابلنسبة إىل اهلند وزايدة طفيفة   511.3حوايل  

 . 2017مقارنة بسنة   2018ف توقعات اإلنتاج ف الربازيل لسنة  

ابلنسبة     النباتية أما  الزيوت  أسعار  العام    ملؤشر  خالل  ارتفاعه  ف   2017فيعود  املسجلة  التطورات  إىل 
لنخيل والصواي ودوار الشمس، وتراجعت عروض األسعار الدولية لزيت النخيل جراء تباطؤ الطلب مع أسواق زيوت ا

حتقيق مكاسب إنتاج مومسية ف جنوب شرق آسيا، ف غضون ذلك استمر اخنفاض إنتاج زيت الصواي وعلى العكس 
اال على  عمل  مما  التصدير  إمدادات  تقلص  جراء  الشمس  دوار  أسعار  استقرت  ذلك  مؤشر من  الطفيف ف  رتفاع 

 أسعار الزيوت والدهون. 

بسبب الطلب القوي على الواردات ابلنسبة    2017ارتفاعا لسنة    مؤشر أسعار األلبان ومنتجاهتا كما شهد  
ف نيوزيالندا   إىل مجيع منتجات األلبان جنبا إىل جنبا مع خماوف األسواق الدولية بشأن الكميات املتاحة للتصدير

 عقب تسجيل اخنفاض أكرب مما كان متوقعا. 

اللحوم وسجل   بينما   مؤشر أسعار  ارتفاعا طفيفا بسبب ارتفاع أسعار حلوم األبقار واخلنزير بصورة طفيفة 
ظلت أسعار األغنام والدواجن مستقرة، كما أنه أدى اخنفاض الصادرات من اللحوم من األمريكيتني إىل ارتفاع أسعار 

  2017وم األبقار بشكل طفيف. وعلى العكس من ابقي املؤشرات اليت شهدت ارتفاعات طفيفة ف قيمها لسنة  حل
، وهذا بسبب وفرة اإلمدادات ف سوق 2016شهد اخنفاضا طفيفا ف قيمته مقارنة بسنة    مؤشر سعر السكرفإن  

ا تسبب تراجع قيمة العملة الربازيلية )الرايل( كم  .اتيلندا واهلند   السكر خاصة ابلنسبة إىل مستوى اإلنتاج القياسي ف 
إحداث  وابلتايل  السكر  صادرات  تعزيز  إىل  وابكستان  اهلند  ف  حكومية  دعم  تدابري  مع  األمريكي  الدوالر  مقابل 

 . ضغوط إضافية أدت إىل اخنفاض سعره ف األسواق العاملية

 وكذلك احلال ابلنسبة لباقي السلع الغذائية اضا ف ظل هذا التذبذب ف اإلنتاج العاملي للحبوب ارتفاعا واخنف
ومع الزايدة السكانية وتزايد الطلب على الغذاء، عوامل كلها أدت إىل زايدة طفيفة ف األسعار العاملية للسلع الغذائية 

 . 2016-2015مقارنة ابالخنفاض ف األسعار للسنوات   2017لسنة  

 

 

 



. ............................... العربية  البلدان  على  األساسية الغذائية   لموادالعاملية ل  سعاراأل  يف  التغري آاثر : الثالث   الفصل  

119 
 

 2017-2016مؤشر منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ألسعار الغذاء خالل الفرتة  (:  4-3شكل رقم )

 
La source : AMIS Market Monitor, FAO and All, No 48, 2017, P09 

مقارنة   2017مؤشر أسعار الغذاء قد ارتفع إىل أقصى قيمة له خالل سنة  نالحظ من الشكل البياين أبن  
قمح األمريكي حيث وصل معدل سعر طن ال ملي  املستوى العا  على   أسعار القمح   ارتفاع  ، وذلك بسبب2016بسنة  

االرتفاع كاندوالرا  250إىل   الرئيسية،    ، هذا  املنتجة  البلدان  احملصول ف  التوقعات حيال  تدهور  السيما ف نتيجة 
مما كما تسببت التقارير إبمكانية كبح االحتاد الروسي لصادرات القمح    ،االحتاد األورويب بفعل الطقس اجلاف واحلار

بشكل تراجعت  التصدير  أسعار  أن  غري  أكثر.  األسعار  ارتفاع  دعم  ف  املومسي   كبري  ساهم  احلصاد  بسبب ضغط 
الروسي رمسيا  وكذلك  الراهنفرض قيود على ص  بسبب رفض االحتاد  الوقت  القمح خالل  سجلت أسعار و   .ادرات 

 %، ووصل معدل3حيث قفز سعر الذرة املرجعية األمريكية أبكثر من    2017ف    لذرة على املستوى الدويل ارتفاعا ا
املتعلقة ابلطقس اجلاف ف املناطق الزراعية في البداية أسفرت املخاوف  ف1.  دوالرا  162الذرة األمريكية إىل  سعر طن  

دعم   عن  القمح  أسعار  عروض  وارتفاع  األمريكية  املتحدة  الوالايت  داخل  الطلب   ،األسعارارتفاع  الرئيسية  أن  إال 
والرب  األرجنتني  من  املبيعات  تباطؤ  وجه  ف  أيضا القوي  الزايدة  هذه  ف  أسهمت  عروض   ،ازيل  ارتفاع  جانب  إىل 

 طقة البحر األسود متبعة بذلك أسعار التصدير األمريكية.األسعار من من

 األساسية يف البلدان العربية   ملواد الغذائيةأسعار ااجتاهات  .2.1.3

تؤثر األسعار بصورة مباشرة على إمكانية حصول الفرد على الغذاء وخباصة عند الفئة ذات الدخل احملدود، 
أسعار معظم السلع الغذائية حنو التصاعد على املستوى العريب كما هو احلال وتشري اإلحصائيات إىل استمرار اجتاه  

املستو  العاملي، على  أت   ى  ابلبلدان فقد  الغذائية  السلع  أسعار  شهدهتا   ثرت  اليت  والتقلبات  الزايدات  مبختلف  العربية 
 . 2008األسعار العاملية منذ العام  

 

 

 

1prices/detail/ar/c/1153588/ -prices/international-http://www.fao.org/giews/food  
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-2008ألرقام القياسية لبعض السلع الغذائية الرئيسية ف الوطن العريب خالل الفرتة  (: ا4-3جدول رقم )
2017 

 2017 2016 2015-2010 2009 2008 اجملموعات السلعية 
 151.6 146 200 101 114 احلبوب

 168.8 163.8 192.8 108 122 الزيوت النباتية 
 227.3 256 273.8 138 138 السكر 
 202.2 153.8 200.8 126 135 األلبان

 199 172.5 186.4 205 199 اللحوم احلمراء
 169 156 168 233 211 اللحوم البيضاء  

 154 146 144.9 179 189 األمساك 

 . 25ص، اخلرطوم، 2010املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب  -: املصدر
 . 70ص، اخلرطوم، 2017املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب  -

  2008مقارنة بسنة    2009من اجلدول نالحظ أبن أسعار معظم السلع الغذائية الرئيسية قد اخنفضت سنة  
أثناء أزمة الغذاء، هذا االخنفاض جاء جراء اخنفاض األسعار على املستوى العاملي بسبب اإلجراءات املتخذة على 
املستويني العاملي والعريب للتخفيف من حدة األزمة الغذائية، عدا سلعة اللحوم بنوعيها احلمراء والبيضاء فقد شهدت 

أما اللحوم البيضاء فقد ارتفعت   % 3ر اللحوم احلمراء بنسبة  ، حيث ارتفع سع2009أسعارها ارتفاعا طفيفا سنة  
حيث ارتفعت األرقام القياسية  2010، غري أنه ما لبثت أن عاودت األسعار لالرتفاع بدءا من سنة  % 10.42بنسبة  

العوامل،  من  جملموعة  منها كمحصلة  املخزون  ونقص  عامليا  األسعار  الرتفاع  الغذائية كنتيجة  السلع  معظم  ألسعار 
نتيجة  الغذاء  على  الطلب  ارتفاع  وكذلك  الرئيسية،  اإلنتاج  مناطق  بعض  املناسبة ف  غري  املناخية  الظروف  وخاصة 

قة وتغري أمناط االستهالك، ورفع الدول املنتجة للسلع الغذائية الرئيسية الدعم عن الصادرات للزايدة السكانية املتالح 
 ر التصدير ف بعض احلاالت خوفا من عدم تلبية الطلب احمللي. منها أو حظ

املي ونظرا لرتاجع األسعار ملعظم السلع الغذائية الرئيسية تراجع الرقم القياسي ألسعار الغذاء  على املستوى الع
، أي بنسبة اخنفاض تقدر 2015-2010ملتوسط الفرتة    % 195.3مقارنة بنحو    2016ف سنة    % 174.6بنحو  
وذلك بسبب تراجع األرقام القياسية ألسعار احلبوب، السكر، الزيوت واللحوم. إال أن الرقم القياسي   % 10.6بنحو  

الغذاء   بنحو  لألسعار  ارتفع  قد  العريب  ابلوطن  بنسبة    % 198.19إىل    % 146.03لمستهلك  بنحو أي  ارتفاع 
نتيجة ارتفاع األرقام القياسية ألسعار معظم السلع الغذائية الرئيسية مثل احلبوب،الزيوت النباتية، األلبان،   % 35.72

بنسبة   البيضاء واألمساك  اللحوم  احلمراء،    % 5.47و   % 8.3،  % 15.36،  % 31.46،  % 3.05،  % 3.83اللحوم 
الرتتيب،   املو على  العاملي. واجلدول  املستوى  الغذاء على عكس ما هو حاصل على  القياسي ألسعار  الرقم  يبني  ايل 

 . 2017-2010املستهلك ف البلدان العربية خالل الفرتة  
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 . 2017-2010: الرقم القياسي ألسعار الغذاء للمستهلك ابلبلدان العربية خالل الفرتة  (5-3جدول رقم )

 2017 2016 2015-2010متوسط الفرتة  الدولة 
 110.78 111.24 109.34 األردن 
 951.35 807.27 440.33 سوري 
 97.03 112.83 112.29 العراق 

 105.17 111.35 104.34 فلسطي 
 102.55 98.94 94.81 لبنان

 103.48 102.29 95.09 اإلمارات 
 155.18 153.63 142.06 البحرين 

 143.13 146.75 135.6 السعودية 
 103.04 102.48 100.41 عمان
 101.11 99.19 97.58 قطر 

 107.62 107.95 96.67 الكويت 
 146.2 138.51 117.05 تونس 
 217.7 207.4 168.63 اجلزائر
 126.78 126.77 118.95 املغرب

 107.18 103.98 90.07 موريتانيا 
 165.96 162.8 150.17 جزر القمر

 114.49 112.4 103.78 جيبوت 
 514.03 501.49 347.1 السودان

 313.89 226.38 150.29 مصر
 198.19 185.92 146.03 الوطن العرب 

 . 71ص، اخلرطوم، 2017: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب  املصدر
 www.worldbank.org:  واملوقع الرمسي للبنك العاملي

للمستهلك   الغذاء  ألسعار  القياسي  الرقم  أبن  نالحظ  اجلدول  يف –من  عليه  يعتمد  مؤشرا  أصبح  الذي 
الغذاء على  املواطني يف احلصول  التضخم وابلتايل مقدرة  املعيشة ومستويت  ابلوطن   -قياس مستويت غالء 

أي بنسبة   %198.19إىل    %146.03، من حنو  2015-2010قد ارتفع مقارنة مبتوسط الفرتة    2017العريب لسنة  
بنحو   تقدر  حنو   % 35.72ارتفاع  من  الفرتة  نفس  خالل  العاملي  املستوى  على  اخنفاضه  من  الرغم  على  وذلك 

ف   % 0.8بينما على مستوى الدول العربية فقد ارتفع هذا املؤشر بنسب تراوحت ما بني  ،  %174.6إىل    195.3%
قد بلغ الرقم القياسي ألسعار الغذاء ف.  %13.59عراق بنسبة  ف سوراي، ف حني اخنفض ف ال   %116.05وفلسطني  

بنحو    2017للمستهلك سنة   مث مصر  السودان  مث  على    %313.89و  %514.03،  %951.35أقصاه ف سوراي 
الرتتيب، وذلك بسبب السياسات االقتصادية والنقدية اليت اختذهتا كل من السودان ومصر مثل حترير سعر الصرف 
ابإلضافة إىل الوضع األمين الراهن ف سوراي. كما أن هناك استقرار ف املؤشر ف العديد من الدول العربية مثل العراق، 
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تانيا والكويت حيث تراوح الرقم القياسي ألسعار الغذاء للمستهلك هلذه قطر، لبنان، عمان، اإلمارات، فلسطني، موري
 .  %107.62و %97.03الدول ما بني  

سنيت   ارتفاعها  بعد  األغذية  أسعار  اخنفاض  األساسية   2011و  2008ورغم  العوامل  من  العديد  أن  إال 
الكامنة وراء ارتفاع األسعار ال تزال قائمة، وميكن للعوامل اهليكلية مثل النمو السكاين وزايدة الدخل وارتفاع حجم 

التارخيية   معدالهتا  إىل  األسعار  حيول  أن  األسعار  اخنفاض  دون  احليوي  الوقود  على  ف –الطلب  الغذاء  أزمة 
يؤدي ثبات ارتفاع األسعار وزايدة التقلبات إىل تعريض البلدان العربية للمخاطر، نظرا العتمادها   ، كما -السبعينات

تتالءم مع خصوصية هناك عوامل أخرى  ، حيث  الشديد على األسواق الدولية للسلع من أجل احلصول على الغذاء
 1اليت تؤدي إىل تعميق تقلب األسعار وارتفاعها فيها ومنها: الوطن العريب،  

 وتعترب،  املستوردة األغذية على  الكبري العتماده نظرا الدولية، السلع  أسواق  لتقلبات عرضة العربية  البلدان  تعد  •
 احلرارية   السعرات من األقل على   % 50 البلدان   تلك معظم وتستورد  العامل ف احلبوب  مستوردي   أكرب العربية  البلدان 

 . تستهلكها اليت
البلدان العربية     الكبري االعتماد يثري •  يؤديحيث    الغذائي  األمن بشأن  خماوف األغذية واردات علىمن طرف 

 ابلسعر يتعلق وفيما ت،واإلمدادا األسعار من كل بشأن   املخاوف  زايدة إىل الدولية السلع  أسواق  على االعتماد
 مخسة   متثل اإلمدادات  انحية  ومن ، القطرية املوازانت وعلى األسرة على هائلة ضغوطا األغذية أسعار  ارتفاع  ميارس

 ف  العاملية  التجارة  حركة من %73  -املتحدة والوالايت األورويب  واالحتاد  وكندا وأسرتاليا األرجنتني -مصدرة  جهات
 هذه ف  اجلارية األحداث على  كبري  حد  إىل يعتمد  أصبح املستوردة احلبوب على  احلصول  أن  إىل يؤدي مبا،  احلبوب
 ا.هب العربية البلدان  وعالقات البلدان 

 اهليكلية اجلوانب  خالل من  األسعار ف املفاجئة  األخرية  الزايدة ف تساهم اليت والطلب العرض عوامل فهم يتم •
 حجم وزايدة  اإلمدادات نقص  جتاه للغاية حساسا نظاما ختلق اليت والدورية اهليكلية  القوى ف وتتمثل ة،والدوري

 تزداد أن  ميكن اليت املتوقعة غري والسرعة األسعار ف مفاجئة  مستقبلية زايدات حدوث إمكانية إىل يؤدي مبا الطلب،
 وبصفة العربية  األسر تستطيع  وال  .والطلب العرض من كل ف املرونة لعدم نظرا كبرية مشكلة تعترب األغذية  أسعار  هبا

 فإهنم ذلك من وبدالة،  املرتفع لألسعار استجابة ختفضه أو الغذائي  استهالكها بسرعة تغري أن  منها الفقرية خاصة
 لألسعار استجابة بسرعة  إنتاجهم  زايدة الزراعيون  املنتجون  يستطيع  وال،  ميزانيتهم ف أخرى تضحيات بعمل  يقومون 
 .الزراعية التكنولوجيا تطور وبطء الزراعي لإلنتاج  املومسية الزمنية  للفرتات نظرا املرتفعة

 أو العرض  ف نسبيا ضئيل تغري أي فان  ولذلك  العاملي  اإلنتاج من ضئيال قدرا تستقبل العاملية احلبوب أسواقإن   •
 %6و القمح من  العاملي اإلنتاج من فقط %18تصدير يتم ، حيثاألسعار ف هائلة تقلبات إىل يؤدي سوف الطلب

 البلدان  بعض قامتولقد  .احمللي املستوى على املتبقية النسبة استهالك يتم بينما 2األرز، من العاملي اإلنتاج من فقط
 توفري من تتمكن أال خشية  الصادرات حبظر 2008لسنة    األسعار  ف االرتفاع ذروة ف واألرز،  للقمح املصدرة الرئيسية

 
1 The World Bank, FAO, IFAD, Improving Food Security in Arab Countries, New York, 2009, pp1, 6. 

 . 02، ص2009البنك العاملي وآخرون، حتسني األمن الغذائي ف البلدان العربية، نيويورك، 2
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إن عمليات احلظر أثرت   ة.العاملي   األسواق  ف السلع  أسعار ارتفاع سرعة ف احلظر عمليات وسامهت ،ملواطنيها  الغذاء
الغذاء  الغذاء، حيث زادت تكاليف احلظر من ارتفاع أسعار  العربية نظرا الستريادها كميات كبرية من  البلدان  على 

 العاملية األسعار ف التذبذابت حدة ازدادت كلما  العاملي  اإلنتاج من أقل بقدر حيظى السوق كان  فكلما حمليا،
 . األسعار ف مستقبلية صدمات  حدوث  انيةإمك  وارتفعت

 إصالح أدى  ، حيث والطلب العرض  لتقلبات  األسعار حساسية إىلعامليا وعربيا   ن املخزو  معدالت اخنفاض يؤدي •
العربية     السياسات  إىل مباشرة مدفوعات بتقدي  األسعار دعم  استبدال  مثل األخرية، السنوات  خاللابلبلدان 
 العاملي اإلنتاج حجم اخنفاض  جانب إىل ملخزون ا  معدالت اخنفاض ويساهم   املخزون  حجم  اخنفاض  إىل املزارعني،

 عرضة أكثر فورية سلع  سوق إجياد ف الطلب، حجم ف  املتواصلة والزايدة  الدولية  احلبوب  أسواق إىل يصل الذي
 حينما قائمة األسعار ف مفاجئ   ارتفاع حدوث إمكانية تظل  ،العاملي  املخزون  زايدة  ورغم.  واالختالل للتقلبات
 .%30 إىل 25  معدل   من أقل إىل املخزون  حجم ينخفض

 تقلبات  زايدة  طريق عن استقرارها وعدم العاملي  اإلنتاج  من األسواق نصيب اخنفاض ف املناخ تغري يساهم سوف •
 تعرض إمكانية تزايد  املناخ لتغري العاملية  النماذج تتوقع ب. و احلبو  من العاملي اإلنتاج اخنفاض وإمكانية احلبوب إنتاجية

 األقاليم تعرض تكرار مدى  ف   العربية البلدان  يواجهها اليت املخاوف إحدى وتتمثل،  والفيضاانت للجفاف العامل أقاليم
 احلراري  االحتباس  أتثري  حول إجراؤها يتم اليت البحوث تعترب وال ت.والفيضاان  للجفاف  للحبوب املصدرة الرئيسية

 ج. اإلنتا  متوسط  ف  زايدة حدوث إمكانية على  أدلة  فهناك ذلك ومع  هنائية؛ حبواث احلبوب إنتاج متوسط على
 للديزل  الرئيسي املكون  مبثابة البرتول يعد إذ    البرتول   أسعار تغري مع  التارخيية الناحية من الغذائية السلع  أسعار تتغري •

 ارتفاع مع أيضا األغذية  نقل تكلفة وتزداد .الزراعية املدخالت عناصر من أساسيني عنصرين ميثالن اللذين واألمسدة،
 دوالر  50 من أكثر إىل البرتول أسعار ارتفاع عند  أنه إىل  احلديثة الدراسات إحدى تشري ذلك ومع  د،الوقو  سعر

 دوالر،  50 من أقل إىل  البرتول برميل سعر ينخفض وعندما سواي تتحرك الغذائية والسلع  البرتول  أسعار فإن  للربميل
 عن مبعزل  الظروف، معظم ف   البرتول منتجو يصبح سوف مث  ومن،  واألغذية البرتول أسعار بني العالقة تنقطع 

 السلع أسعار وارتفعت البرتول أسعار اخنفضت ما إذا  ذلك  ومع  ة.الغذائي السلع  أسعار ف حتدث اليت الزايدات
العربية  للبرتول املنتجة الدول  تصبح  سوف الغذائية، الدول    ف  مستقبلي ارتفاع أي متويل على قدرة أقل خاصة 
 أسعار تؤثر أن  وميكن،  الشديد  ابجلفاف  اإلقليم ويصاب البرتول أسعار تنخفض حينما  احلال  يكون  مثلما األسعار،

 حتويل إىل  يؤدي  الذي احليوي، الوقود على الطلب حجم زايدة خالل من السلع   أسعار   على  أيضا املتزايدة البرتول
 .وقود إىل غذائية  مواد من والسكر  احلبوب

 استرياد على  قدرهتا من حيد  مبا االئتمان، على  البلدان  بعض حصول إمكانية من أيضا املالية األزمة حتد  أن  ميكن •
 ف وخاصة  األغذية   جتارة  حركة  من تبطئ سوف فإهنا ال، أم الغذاء إنتاج من حتد  املالية  األزمة  كانت سواء األغذية
 بعض تواجه  سوف االئتمان، بتقييد  لألغذية املصدرة والبلدان   الدولية  األغذية شركات تقوم وحيث.  النامية البلدان 
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 املخاوف أحد   ذلك  ويعد  ن.الدي خالل من  احلبوب واردات متويل ف صعوبة احملدودة املالية املوارد ذات العربية  البلدان 
 .املستقبل ف الواردات على متزايدة بصورة  العربية البلدان  تعتمد  أن   املتوقع  من أنه حيث اخلطرية،

 والتحضر السكاين النمو معدالت تعد ،  العربية  للبلدان  الغذائي األمن خماطر من والطلب العرض عوامل تزيد  •
 أيضا العرض  قيود وتعد .  األغذية على الطلب حجم من تزيد  وسوف ،العربية البلدان  ف  نسبيا قوية الدخل ف والنمو
  على  الشديدة للمنافسة نتيجة آخر، مكان  أي من أكرب  بصورة  العريب والعامل العربية البلدان  معظم ف ملزمة قيودا

  .احلبوب من إنتاجها زايدة  على البلدان  هذه قدرة من حيد  مبا واملياه، للزراعة الصاحلة األراضي من  حمدودة كميات
 األسعار حساسية زايدة إىل املناخ وتغري للحبوب العاملي اإلنتاج من  الدولية األسواق  نصيب  اخنفاض يؤدي سوف

 إىل الغذائية والسلع  البرتول أسعار بني العالقة  ف احملتمل االنقطاع يؤدي وقد  ب.والطل العرض عوامل ف للتقلبات
 ف املفاجئة املستقبلية  الزايدات مسايرة على قدرهتا من واحلد  للبرتول، املنتجة للبلدان  املايل  التوازن ف تدهور حدوث
 أن  املؤكد  من ولكن منخفضة؛ أو مرتفعة ستكون  لألغذية  العاملية األسعار كانت إذا ما معروفا وليس،  األسعار
 .املستقبل ف األغذية  وكميات أسعار لتقلبات عرضة ستظل  العربية البلدان 

، العامل بلدان   بقية من أسرع بصورة العربية  البلدان   ف األغذية على الطلب حجم تدفع  اليت اهليكلية العوامل  تزداد  •
 معدل وهو ؛2008للفرتة اليت سبقت أزمة الغذاء  %1.7 بنسبة العربية البلدان  كل ف السكاين  النمو  معدل يقدر إذ

 من أسرع بصورة  العربية  البلدان  ف السكان  تعداد  يزداد وال لنفس الفرتة،    %1.1غ  البال العاملي املعدل من  كثريا أكرب
 العاملي املتوسط العربية  البلدان  ف  الدخل منومعدل   ويتجاوز ا،أيض الشرائية قوهتم تزداد بل  فحسب،  آخر مكان  أي

 احلضر سكان  ازداد  حيث  العربية  البلدان  ف أيضا التحضر معدل ويزدادف نفس الفرتة،    %3  مقابل  %3.4 بنسبة
 . %2.2 البالغ  العاملي  املتوسط يتجاوز مبا ،2006 – 1990الفرتة ف % 3 بنسبة
 موارد  من %75 حنو على احلصول يتمحيث    العربية البلدان ف الزراعة أمام خاصا حتداي  واألراضي املياه قيود متثل •

 % 30 إىل 1   بني ترتاوح  بنسبة مقارنة استغالهلا يتم كما الطبيعي،  النظام خالل من لالستغالل  القابلة املتجددة املياه
 يكاد ال  مث   ومن .القدمية  اجلوفية املياه مثل متجددة غري مصادر استغالل يتم  املناطق بعض ففي  ،األخرى األقاليم ف

 بطئا أكثر للزراعة  الصاحلة األراضي ف التوسع  ويعد  .العربية البلدان  معظم  ف  املياه استخدام لزايدة إمكانية أي يوجد 
 لزراعة الصاحلة  الزراعية األراضي مساحة ازدادت فقد   السودان  وابستثناء،  العاملي املستوى على عنه العربية البلدان  ف

 وعلى.  السودان   حالة ف   2005و 1995 عامي بني فيما  %6.7و   سنواي  %1.7  مبعدل دائمة  بصفة احملاصيل
 املياه قيود إىل  وابإلضافة   % 2.3بنسبة احملاصيل لزراعة الصاحلة   الزراعية األراضي مساحة ازدادت  العاملي املستوى

و العامل أحناء بقية ف عنه  العربية  البلدان  ف بطئا أكثر احلبوب  غالت ف النمو معدل كان  واألراضي،   ازداد  قد ، 
 على%21.5ة  بنسب مقارنة العربية، املنطقة ف %14.5 بنسبة2007 و 1990 عامي بني فيما احلبوب غالت متوسط
 .العاملي املستوى
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 األساسية   األسباب الكامنة وراء ارتفاع أسعار املواد الغذائية   .2.3

إن التقلبات ف أسعار املواد الغذائية على املستوى العاملي كان نتيجة ألسباب كثرية ومتداخلة أدت جمتمعة 
املضاربة  وعمليات  املناخية  األجل كاألحوال  قصرية  الظواهر  إىل  فإضافة  الغذاء،  على  والطلب  العرض  اختالل  إىل 

طويلة أخرى  ظواهر  هناك  فإن  وغريها،  احليوي  الوقود  وأمناط   وإنتاج  الدميوغرافية  األمناط  تغري  عن  انمجة  األجل 
نتائج  هلا  واليت كان  متعددة  جبهات  على  التنمية  السرتاتيجيات  البنيوية  اإلخفاقات  من  سنوات  وعن  االستهالك 
عميقة، هذه اإلخفاقات مل حتدث على صعيد سياسات التنمية الوطنية فحسب بل على الصعيد الدويل أيضا. مبا أن 

قلبات انمجة عن تفاعل تراكمي جملموعة من الظواهر القصرية والطويلة األجل فمن احملتمل أن تتواصل إىل أجل هذه الت
إىل  العاملي  املستوى  على  الغذائية  املواد  أسعار  تقلبات  إىل  أدت  اليت  الرئيسية  األسباب  تقسيم  وميكن  حمدد،  غري 

 ليه وأسباب إضافية أخرى.    أسباب تتعلق ابلطلب على الغذاء، أسباب تتعلق ابلعرض ع

 األسباب الرئيسية من جانب الطلب .1.2.3

تتسم هذه العوامل واليت سامهت ف ارتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية أبهنا قليلة وبطيئة احلدوث كما   
عض الدول، النمو أهنا متوقعة ف معظم األحيان، وهي عوامل هيكلية طويلة األجل ومنها النمو االقتصادي اجليد لب

 السكاين املتزايد والتحول االستهالكي ف بعض الدول النامية.

 النمو االقتصادي اجليد .1.1.2.3
لقد شهدت دول عديدة ف العامل منو اقتصادي ال أبس به خالل السنوات األخرية ف آسيا، حيث حققت كل    

الناتج احمللي احلقيقي لكل منهما مبعدل قدره من الصني واهلند   اقتصادية مل يسبق هلا مثيل حيث زاد  معدالت منو 
  34دولة من بني    22سنواي، وحققت    % 6ره  سنواي، كما متتعت دول جنوب الصحراء اإلفريقية مبعدل منو قد   % 9

ويرجع هذا النمو االقتصادي ف هذه الدول إىل السياسات االقتصادية اليت  1. % 16إىل    % 5دولة منوا يرتاوح ما بني  
التجارة  منظمة  والتزامات  أحكام  من  استفادهتا  وحجم  الدول،  هذه  ف  والتجاري  االقتصادي  االنفتاح  وإىل  تبنتها 

ال شك أن النمو االقتصادي اجليد ف مثل هذه الدول قد ترتب عنه زايدة ف الدخل الوطين مما انعكس العاملية، و 
إجيااب على معدالت دخول األفراد فزادت قدرهتم الشرائية مما يعين زايدة الطلب على السلع الغذائية وهو عامل من 

 2الرتفاع ف هذه الدول.عوامل ارتفاع أسعارها، حيث تتصف مرونة الدخل على هذه السلع اب
 
 

 
1 OCDE, La hausse des Alimentaires, Causes et Conséquences, p09.  Disponible sur : 

http://www.ocde.org/dataocde/11/57/40926060.pdf  
ة ضمن امللتقى الدويل عبد الكري جابر شنجار العيساوي، أسباب األزمة الغذائية العاملية ودورها ف تعميق العجز ف التجارة، الزراعة العربية، مداخلة مقدم  2

ا التحدايت  العريب،  الغذائي ابلعامل  األمن  إشكالية  الغذائية، جامعة سكيكدة،  السادس حول  للمواد  العاملية  األسعار  تقلبات  ، 2011ملستقبلية ف ظل  
 .14ص
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 النمو السكاين املتزايد .2.1.2.3

يزداد عدد سكان العامل مبعدالت متسارعة نظرا لتحسن املستوى املعيشي والصحي للسكان ف العديد من      
مليار نسمة عام   6.1وصل هذا العدد  إىل    1950مليار نسمة عام    2.5الدول، فبينما مل يتجاوز عدد سكان العامل  

مليارات نسمة ومن املتوقع   7ولقد وصل تعداد السكان حاليا إىل    2007مليار نسمة ف عام    6.3، مث إىل  2000
، وإذا استمر هذا التزايد ف السكان فإنه 2050مليار بعد    9.5وأن يفوق    2050مليارات نسمة عام    9أن يبلغ  

وال شك فيه أن هناك عالقة طردية بني عدد السكان وحجم الطلب   1. 2100مليار نسمة عام    12سوف يفوق  
غذاء، ومن جانب آخر تشهد كثري من دول العامل ارتفاعا سنة بعد أخرى ف نسبة التحضر واليت تعين مواصلة على ال 

يعيش أن  يتوقع  واملدن، حيث  احلضرية  املناطق  إىل  والزراعية  الريفية  املناطق  من  الداخلية  اهلجرة  من   % 61  مسرية 
املدن واملناطق احلضرية حىت سنة   العامل ف  التحضر تعين ف كثري من احلاالت حتسن ، وار 2030سكان  نسبة  تفاع 

مستوى الدخل واملستوى املعيشي والصحي، اخنفاض اإلنتاج الزراعي بسبب هجرة اليد العاملة الزراعية، وزايدة الطلب 
  2على الغذاء وهو ما يعمل على رفع أسعارها. 

 التحول االستهالكي يف بعض الدول النامية .3.1.2.3

املرتفعة أتيت   ط الغذائي، وعلى مستوى االيراداتارتفاع اإليرادات األسرية يؤدي إىل تنوع أكرب ف النمإن       
حصة متزايدة من النظام الغذائي األسري من األغذية غري األساسية مثل املنتجات احليوانية املصدر، الزيوت النباتية،  

على مس حتتوي  اليت  اجلاهزة  واألطعمة  اخلضار  استهالك الفاكهة،  ويرتفع  وامللح،  والسكر  الدهون  من  عالية  توايت 
اللحوم واألمساك ومنتجات األلبان ارتفاعا قواي ابالقرتان ابرتفاع الدخل، فمثال ابلنسبة للبلدان اآلسيوية واإلفريقية فإن 

من   من    % 50أكثر  وأكثر  الريفية،  املناطق  حصة كب  % 60ف  ينفقون  سكاهنا  من  احلضرية   املناطق  من ف  رية 
ف مشال الصني ومعظم أحناء إفريقيا حيث يعترب الدخن والذرة الرفيعة   3ميزانيتهم اخلاصة على األغذية غري األساسية. 

القمح ف  الصني وجزئيا إىل  األرز والقمح ف مشال  اإلنتاج واالستهالك إىل  املستهلكة، حتول  التقليدية  احلبوب  من 
وإىل اإلفريقي،  واجلنوب  إفريقيا  األلبان شرق  ومنتجات  واألمساك  للحوم  وابلنسبة  إفريقيا.  غرب  ف  والقمح  األرز   

والزيوت الصاحلة لألكل والفاكهة واخلضار فقد ارتفع االستهالك اليومي للفرد من الربوتينات من مصادر حيوانية ف 
، ومن املتوقع أن يبلغ 2011غراما عام    20إىل    1961غرامات ف عام    09البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل من  

كما أنه من املتوقع أن يزيد استهالك الفاكهة واخلضار ف هذه   2050غراما حبلول عام    25و  2030غراما عام    22

 
 .http://www.enoughmovement.comجيف سيمونز، من أجل مستقبل ينعم ابألمن الغذائي، مقال متوفر على املوقع:  1
 . 12عبد الكري جابر شنجار العيساوي، مرجع سابق، ص 2

 -30، ص ص2017، تسخري النظم الغذائية من أجل حتول ريفي شامل، روما،  2017منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة األغذية والزراعة   3
33 . 
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أقل. بنسب  املواد    1البلدان ولكن  يزداد على هذه  الطلب  الدول جعل  الغذائي ف كثري من  النمط  التحول ف  هذا 
 الغذائية نتيجة لتحسن الدخل وهو ما يعمل على رفع أسعارها.

 من جانب العرض   األسباب الرئيسية   .2.2.3

احلدوث  متوقعة  غري  أهنا  القصري كما  املدى  على  وتكون  احلدوث  سريعة  أبهنا  العوامل  هذه  ، حيث تتسم 
والغذائية ف  الزراعية  احملاصيل  استخدام  املناخية،  التغريات  ومنها:  الغذائية  للمواد  العاملية  األسعار  ارتفاع  تساهم ف 

 .إنتاج الوقود احليوي وتناقص املخزون من السلع الغذائية الرئيسية

 التغريات املناخية .1.2.2.3

املناخية املعتادة كدرجات احلرارة وأمناط الرايح واألمطار اليت متييز  إن التغري املناخي هو اختالل ف الظروف     
أو بسبب قوى خارجية كالتغري ف شدة  الديناميكية لألرض كالرباكني،  العمليات  كل منطقة على األرض، بسبب 

ور الصناعي ولقد أدى التط  2األشعة الشمسية أو سقوط النيازك الكبرية، ومؤخرا بسبب نشاطات اإلنسان املختلفة. 
ف العقود املنصرمة إىل استخراج وحرق مليارات األطنان من الوقود األحفوري لتوليد الطاقة، وجنم عن ذلك انبعاث 
غازات االحتباس احلراري مثل غاز اثين أكسيد الكربون وهو الغاز الرئيس ف تغري املناخ، وقد متكنت الكميات اهلائلة 

  3درجة مئوية مقارنة مبستوايت ما قبل الثورة الصناعية.   1.2رض إىل  من هذه الغازات من رفع حرارة األ

املناخية القصوى مبا فيها احلرارة الشديدة واجلفاف والفيضاانت والعواصف منذ   فلقد تضاعف عدد الظواهر   
ت ، حيث أد2016-1990ظاهرة كل سنة خالل الفرتة    213أوائل التسعينات، إذ بلغ متوسط عدد تلك الظواهر  

التغريات املناخية ابلفعل إىل تقويض إنتاج احملاصيل الزراعية الرئيسية كالقمح األرز والذرة ف املناطق املدارية واملعتدلة 
وأصبحت الكوارث املتصلة ابملناخ هتيمن   4ومن املتوقع أن يتفاقم ذلك ف ظل درجات احلرارة املتزايدة األكثر تطرفا،

من مجيع هذه الكوارث الرئيسية اليت مت   % 80لذي ابتت تشكل فيه اآلن أكثر من  على مشهد املخاطر إىل احلد ا
الفيضاانت وحاالت اجلفاف والعواصف االستوائية على  اإلبالغ عنها دوليا، ومن بني مجيع األخطار الطبيعية تؤثر 

األدلة إىل أن عدد البلدان ذات وابلنظر إىل تعرض البلدان لألحوال املناخية القصوى تشري  5إنتاج األغذية أشد أتثري. 
-1996من البلدان خالل الفرتة    % 83الدخل املنخفض واملتوسط املعرضة لألحوال املناخية القصوى قد ازداد من  

الفرتة    % 96إىل    2000 املناخية 2016-2011ف  لألحوال  وشدته  التعرض  تواتر  هو  االنتباه  يلفت  ما  وأبرز   ،

 
، 33سابق، ص ص  ، تسخري النظم الغذائية من أجل حتول ريفي شامل، مرجع  2017منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة األغذية والزراعة   1

34. 
 .04، ص2009، غزة، 1الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، مركز العمل التنموي معا، تغري املناخ، ط 2
 نفس املرجع.  3
 . 03، ص2015اهليئة احلكومية املعنية بتغري املناخ، تغري املناخ، جنيف،  4

5 Centre for Research on The Epidemiology  of Disasters, The Human Cost of Natural Disaster, Bruxelles, 2015, 

p08. 



. ............................... العربية  البلدان  على  األساسية الغذائية   لموادالعاملية ل  سعاراأل  يف  التغري آاثر : الثالث   الفصل  

128 
 

خالل   املناخية  لألحوال  التعرض  فيها  حيدث  اليت  السنوات  عدد  أيضا  ازداد  واألنواع   05القصوى، كما  سنوات 
-2011و   2000-1996بني الفرتة  ا  م  % 30املتعددة من األحوال املناخية، فلقد ازداد تعرض البلدان أبكثر من  

من البلدان تتعرض لثالثة أو أربعة من األحوال   % 36، ومن حيث ازدايد شدة التعرض لألحوال املناخية فإن  2016
 % 18مقارنة حبوايل   2016-2011املناخية القصوى مثل احلرارة الشديدة، اجلفاف، الفيضاانت والعواصف ف الفرتة  

العشرين سنة األخرية، وابلنظر إىل املستوى اإلقليمي ، وبعبارة أخرى تضاعف العدد خالل  2000-1996ف الفرتة  
يظهر التحليل حدوث زايدات أكرب ف شدة األحوال املناخية القصوى مقارنة ابملتوسطات العاملية، ومن أمثلة ذلك 

لفرتة ف ا % 10ابلنسبة إىل بلدان إفريقيا، ومن   % 160ازداد ثالثة أنواع أو أكثر من األحوال املناخية القصوى بنسبة  
الفرتة    % 25إىل    1996-2000 اليت واجهت 2016-2011ف  اآلسيوية  للبلدان  املئوية  النسبة  ازدادت  ، وابملثل 

إىل الضعف  من  متعددة أبكثر  الفرتة    % 51  صدمات  بنحو    2016-2011ف  الفرتة    % 23مقارنة  -1996ف 
، وازدادت شدة األحوال املناخية األمريكية القصوى قي أمريكا الالتينية والبحر الكاريييب أكثر من الضعف من 2000

  1. 2016-2011ف الفرتة  % 56.5إىل   2000-1996ف الفرتة   % 26حنو  

يعترب املناخ أحد املدخالت األساسية ف اإلنتاج الزراعي وأن التحوالت ف مستوايت متوسط درجات احلرارة      
وهطول األمطار هلا حتما أتثري على اإلنتاجية الزراعية ودخل املزارع واألسعار، ويؤثر املناخ ف الزراعة من خالل قنوات 

منو احملاصيل، حيث ينتج عن ذلك منو سريع على  ة أتثريات كبرية  متعددة حيث ميكن أن تكون الرتفاع درجات احلرار 
ف احملاصيل ومرحلة قصري المتالء احلبوب واخنفاض الغالت، كما ميكن أن تكون الرتفاع درجات احلرارة أضرار على 

روة احليوانية أيضا خالاي النبااتت، وتزيد احلرارة الشديدة خالل مرحلة االزدهار من معدالت العقم، وهلا أتثري على الث
من خالل التأثري على العلف املتناول وعلى منو املاشية وزايدة وزهنا ومنتجات األلبان حيث سرتتفع معدالت األمراض 
والطفيليات وكذلك معدالت النفوق، كذلك فإن تغري املناخ ميكنه من خالل تغيريه ملعدل منو املراعي أن يؤثر بصورة 

  2جملرتات واأللبان، هذه التأثريات السلبية سوف تزداد حدة كلما ارتفعت درجات احلرارة. غري مباشرة على إنتاجية ا
ومن املرجح أن تواجه أغلب املناطق املدارية خسائر ف اإلنتاج بسبب ارتفاع درجات احلرارة، كما أنه من املتوقع أن 

النمو األطول، وقد يصبح اإلنتاج الزراعي مرحبا مثل يستفيد اإلنتاج ف املناطق املعتدلة من املناخ األكثر دفئا ومواسم  
   3إنتاج احلبوب ف املناطق اهلامشية ف فنلندا. 

إن البلدان النامية هي األكثر تعرضا لألخطار املناخية فارتفاع درجات احلرارة بواقع درجتني مئويتني ميكن أن    
االستهالك السنوي ابلنسبة للفرد ف إفريقيا وجنوب آسيا، مقارنة خبسائر من   % 5إىل   4يسفر عنه ختفيض دائم بواقع  

من إمجايل الناتج احمللي العاملي،   % 1  ضئيلة ف البلدان العالية الدخل، واخنفاض متوسط االستهالك العاملي مبا يعادل
 

، بناء القدرة على الصمود ف وجه تغري املناخ من أجل األمن الغذائي  2018منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة األمن الغذائي والتغذية ف العامل   1
 .53، 52، ص ص 2018والتغذية، روما، 

2 J.R.Porter, IPCC, Climate Change : Impacts Adaptation and Vulnerability, Report of Intergovernmental Panel on 

Climate Change, NewYork, 2014, p530. 
3 FAO, The State of Agricultural Commodity Markets 2018, Trade of Agricultural Productions, Climate Changes 

and Food Security, Rome, 2018, p14. 
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إفري بلدان  القتصادايت  هام  قطاع  وهو  الزراعة  قطاع  األثر ف  عن  اخلسائر  هذه  وتفيد وستنجم  آسيا،  وجنوب  قيا 
حوايل   النامجة  األضرار  تكاليف  معظم  ستتحمل  النامية  البلدان  أبن  النامية   ،% 80إىل    % 75التقديرات  فالبلدان 

تعتمد على حنو خاص على خدمات املنظومة اإليكولوجية ورأس املال الطبيعي من أجل اإلنتاج ف قطاعات تتسم  
 1من سكاهنا ف مواقع مكشوفة طبيعيا. ابحلساسية اجتاهها، حيث يعيش الكثري 

هذه       وتتسم  املناخ،  لتغري  السلبية  لآلاثر  بشدة  يتعرضان  العامل  أحناء  مجيع  ف  الغذائي  واإلنتاج  فالزراعة 
 2التأثريات ف املخاطر على خمتلف مراحل سلسلة اإلنتاج الزراعي بدءا من اإلنتاج ومرورا ابلتخزين وانتهاء ابلتوزيع.

املعنية بتغري املناخ إىل أن تغري املناخ قد يؤثر على مجيع جوانب األمن الغذائي مبا ف وتشري   اهليئة احلكومية الدولية 
القمح  الرئيسية ومنها  احملاصيل  إنتاج  إليه واالستفادة منه واستقرار األسعار، حيث سيؤثر سلبا على  الوصول  ذلك 

ة وسوف يسهم ف زايدة أسعار الغذاء ف العقود املقبلة، وابلتبعية فإنه يزيد واألرز والذرة قي املناطق االستوائية واملعتدل
 3أيضا من حدة خماطر اجلوع وسوء التغذية. 

من االستخدام العاملي للمياه، وتؤثر بصورة كبرية على   %70كما أن القطاعات الزراعية مسؤولة على حنو       
من االنبعاث العاملي   %25إىل    20صحة الرتبة والغاابت وخدمات النظم اإليكولوجية، حيث تتسبب أيضا ف حنو  

احلراري، االحتباس  مصاي   4لغازات  احليواين،  اإلنتاج  )احملاصيل،  الزراعي  اإلنتاج  زايدة  ينبغي  أنه  املنظمة  د وتقدر 
بنسبة قدرها   املائية(  وتربية األحياء  املتزايد، ابلتوازي مع   2050حبلول    %60األمساك  العامل  إطعام سكان  من أجل 

ذلك من املتوقع أن يؤدي تغري املناخ إىل ختفيض غالت احملاصيل الغذائية األساسية، حيث تشري التقديرات أنه حبلول 
 %5وغالت القمح بنسبة ترتاوح ما بني  ،  %45إىل    %20ما بني    قد تنخفض غالت الذرة بنسبة ترتاوح  2100عام  
  5. %60إىل   %30وغالت فول الصواي بنسبة   %30إىل   %20وغالت األرز بنسبة   %50إىل 

متباينة حيث     زمنية  ولفرتات  خمتلفة  بصور  حتدث  واليت  مباشر،  غري  أو  مباشرة  املناخ  تغري  أتثريات  وتكون 
تتدفق آاثر املناخ عرب قنوات خمتلفة مما يؤثر سلبا على األسباب األساسية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، ومن 

أن التأثري املباشر حيدث عندما يقوض اجلفاف غالت احملاصيل   اآلليات اليت يؤثر هبا املناخ على األمن الغذائي جند
تقلل  أن  احملاصيل  خسارة  ميكن حلاالت  أخرى  انحية  ومن  األغذية،  إنتاج  ف  اخنفاض  بعد  فيما  عنه  ينتج  والذي 
ميكن  ارتفاعا كبريا، كما  الغذائية  السلع  أسعار  ارتفعت  إذا  األغذية  على  احلصول  إمكانية  من  مباشر  غري   بشكل 

للفيضاانت  واألعاصري أن حتد من إمكانية الوصول إىل املياه املأمونة والصرف الصحي الكاف، كذلك تعمل على 

 
 .6، 5، ص ص2010البنك العاملي، التنمية وتغري املناخ، تقرير عن التنمية ف العامل، واشنطن،  1
اخلار  2 التجارة  جماالت  ف  العريب  اخلليج  لدول  التوصيات  املناخ،  وتغري  الغذائي  لألمن  العاملية  األهداف  ببني  التضافر  أوجه  لومي،  واالستثمار    جيةماري 

 . 01، ص2017واملعوانت، أكادميية اإلمارات الدبلوماسية، اإلمارات، 
3 J.R. Porter and All, Food Security and Food Production Systems, NewYork, 2014, pp 488, 489. 

 . 7، 6صص ، 2016منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، املناخ يتغري، األغذية والزراعة أيضا، روما،  4
 . 11نفس املرجع، ص 5
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وسالمتها  األغذية  جودة  لرتاجع  نتيجة  األغذية  استخدام  ف  مباشر  غري  بشكل  يؤثر  مما  الزراعية  احملاصيل  إتالف 
 وتفشي األمراض. 

ئي كبري يؤدي إىل تقلبات عاملية كبرية ف غالت القمح والذرة ف ما تشري الدراسات إىل إجهاد حراري وما   
بني السنوات، ويقدر أن ما يقرب من الثلث من تقلبات الغالت امللحوظة للذرة واألرز والقمح وفول الصواي يرجع إىل 

اخنفاض كبري ف غالت عن    2014-1961ويبني حتليل تقلبات غالت احملاصيل ف العامل ف الفرتة    1العوامل املناخية. 
الذرة وفول الصواي والقمح بسبب احلرارة واجلفاف على الرغم من أن التأثريات على األرز مل تكن كبرية، ففي إفريقيا 
ارتفاع  أدى  فلقد  العامل،  مستوى  على  احملاصيل  غالت  ف  املستوايت  أقل  فيها  سجلت  الكربى  الصحراء  جنوب 

الذرة والذرة الرفيعة والفول السوداين، كما أن ازدايد عدد األايم احلارة خالل   درجات احلرارة هبا إىل اخنفاض غالت 
العديد من  املناخية ف  العوامل  أن  احملاصيل، كما  اخنفاض غالت  أدى إىل  الريفية ابهلند  املناطق  الزراعي ف  املوسم 

ويعتمد إنتاج احلبوب السيما ف األقاليم البلدان مسؤولة على األقل جزئيا عن تباين واخنفاض إنتاج احلبوب ف العامل،  
أو أكثر  %80شبه القاحلة مثل آسيا الوسطى والشرق األدىن ومشال إفريقيا اعتمادا كبريا على تقلبات املناخ حيث أن 

   2من تقلبات إنتاج احلبوب بني السنوات انتج عن تقلبات املناخ. 

لأل  ابلنسبة  عامال حامسا  املناخ  عامل  يشكل  أن  على ميكن  آاثره  بعض  وتتجلى  املناطق،  بعض  الغذائي ف  من 
   3األمن الغذائي ف: 

: من املتوقع أن ينخفض متوسط احملاصيل الزراعية من األرز والذرة والقمح بنسبة ترتاوح مابني من حيث التوافر -
حليوانية من  لكل درجة واحدة من درجات احلرارة، كما ميكن أن يكون له أتثريات على الثروة ا  %10إىل    3%

احلليب  والبيض  اللحوم  البدين وإنتاج  اآلفات واألمراض واإلجهاد  ونوعية األعالف وانتشار  تقليل كمية  خالل 
األمساك بني يعمل على ختفيض كمية مصايد  اجلودة، كما  البحرية   %10و  %5  وتراجع  اإليكولوجية  النظم  ف 

 املدارية.
ممكن أن يكون أتثري تغري املناخ على ارتفاع أسعار األغذية عامليا، وعلى نقل اإلنتاج   : من حيث إمكانية الوصول -

 مع أتثريات على التجارة والوصول إىل األغذية. 
يؤثر املناخ على سالمة الغذاء أين ستنخفض سالمة الغذاء بسبب ارتفاع معدالت منو   : من حيث االستخدام -

ة، واخنفاض اجلودة التغذوية للمحاصيل بسبب النقص ف نيرتوجني األوراق امليكروابت ف درجات احلرارة املتزايد 
واملناخ  الكربون  أكسيد  اثين  تركيزات  بزايدة  املرتبطة  الدقيقة  واملغذايت  الربوتينات  وتركيز  والربوتينات،  واحلبوب 

 األكثر تقلبا ودفئا. 

 
1 A. Toreti,Yield Loss at Tributable to Heat Waves, Drought and Water Exess at The Global, National and 

Subnational Scales, Environmental Research Letters, 2017, P19. 
2 J.R.Porter, IPCC, Climate Change : Impacts Adaptation and Vulnerability, op cit, P533. 

 . 16، ص2018منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة أسواق السلع الزراعية، جتارة املنتجات الزراعية وتغري املناخ واألمن الغذائي، روما،  3
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فاألحداث املناخية القصوى كموجات اجلفاف واحلر والفيضاانت والعواصف تلحق أضرار   :من حيث االستقرار -
التأثري  أضرار ابلتجارة من خالل  تلحق  األجل  القصرية  االضطراابت  أن  العيش، كما  وسبل  الزراعية  ابحملاصيل 

 على أنظمة النقل. 

املناخ على غالت احملاصيل اب    ألسعار والدخل والتجارة، حيث هناك لقد بذلت جهود كبرية لربط أتثريات 
أدلة قوية على أن أسعار السلع الغذائية ف اجملتمعات احمللية املتأثرة ابلفيضاانت وموجات اجلفاف أو األعاصري تكون 

، وعلى الرغم من أن -دورة احملصول –أشهر    09أعلى منها ف اجملتمعات األخرى، حيث ميكن أن يستمر التأثري إىل  
األغذ  املناخية أسعار  التغريات  بني  االرتباط  من حتليل  أدلة مستمدة  هناك  أن  إال  على عوامل كثرية  تعتمد  ية عامليا 

واألسعار تثبت أن ارتفاع متوسط درجات احلرارة تزامن معه ارتفاع أسعار الذرة ف بعض البلدان، مثل أثيوبيا، إريترياي،  
من، كما أن التأثري يربز أيضا ف بعض الدول املنتجة للقمح ف بنغالدش، البنني، الطوغو، ماالوي، نيكاراغواي والي

  1البلدان االستوائية مثل أثيوبيا، إريترياي، السودان واليمن. 

  –أتثر التقلبات ف الصدمات املناخية على تقلبات األسعار العاملية للذرة حيث تزداد حدة أثناء مرحلة النينو     
الربي ف  الساخن  اهلوائي  والصيف التيار  ليعاود   -ع  والشتاء  اخلريف  ف  قليال  ينخفض  الصواي  فول  أسعار  أن  كما 

البلدان  القصوى ف  املناخية  العاملية لألغذية األحوال  تتبع زايدات األسعار  الربيع والصيف، وغالبا ما  أثناء  االرتفاع 
بنسبة   العامل  ف  الرئيسية  اخلمسة  البلدان  أحد  غالت  تقل  حيث  الفرتة عن    % 25الرئيسية  خالل  السائد  االجتاه 

، وتساهم الصدمات املناخية اليت تتعرض هلا البلدان املنتجة الرئيسية ف رفع األسعار وتقلبها غري أن 1990-2016
 هناك عوامل أخرى تساهم بدور قوي مما جيعل تقدير التأثري صعب نوعا ما. 

تنوع     إضعاف  إىل  املناخ  تغري  عن  الناجم  األساسية  الغذائية  للمواد  العاملية  األسعار  ارتفاع  يؤدي  أن  ميكن 
األغذية املستهلكة وذلك بتقويض القدرة الشرائية لألسر الفقرية، وجتد األسر الفقرية مشقة ف االبتعاد عن األغذية 

على تعتمد  ألهنا  أسعارها،  ترتفع  عندما  حىت  عالية    األساسية  حرارية  سعرات  على  ابحتوائه  يتميز  الذي  حمتواها 
كمصدر رئيسي الحتياجات الطاقة، ويكون هذا على حساب استهالك منتجات أقل من اخلضار والربوتينات اليت 

-2012متيل إىل أن يكون سعرها أعلى، وأجربت الزايدات ف أسعار األغذية بسبب موجات اجلفاف بني عامي  
األسر على خفض عدد الوجبات ف اليوم والتحول إىل املواد الغذائية األقل تفضيال، وف املناطق   ف أثيوبيا  2013

على  أثر  مما  األخرى  املغذايت  على  الطلب  ابخنفاض  الذرة  أسعار  ف  الزايدات  ارتبطت  حيث  تنزانيا  من  الريفية 
  2مستوايت نقص احلديد والفيتامني "ألف". 

 

 
1 C.Holleman, The Impact of Climate Variability and Extremes on Agriculture and Food Security, FAO, Rome, 

2018, P03. 
 . 15بق، صا منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة أسواق السلع الزراعية، جتارة املنتجات الزراعية وتغري املناخ واألمن الغذائي، مرجع س 2
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 الزراعية يف إنتاج الوقود احليوي استخدام احملاصيل  .2.2.2.3

ازداد إنتاج الوقود احليوي من السلع الزراعية األساسية بسرعة خالل السنوات األخرية، وهذا راجع إىل   لقد     
ارتفاع أسعار النفط ومشاكل التلوث البيئي وتزايد االنبعاث احلراري. ويعرف الوقود احليوي أبنه الوقود املستخرج من 

النفاايت الكتلة   حىت  أو  واحلرجية  الزراعية  املنتجات  من  ينتج  أن  وميكن  احلرق،  ألغراض  أو  للنقل  سواء  احليوية 
 1واملخلفات الصناعية. 

النبااتت كافة، أو    يتمثل ف خملفات  إما صلب  الوقود احليوي عدة أشكال لعل أمهها ثالثة،  عموما أيخذ 
ة، أو غازي ويتمثل ف غاز امليثان املستخرج من حتلل النبااتت واملخلفات سائل مثل اإليثانول والديزل والزيوت النباتي

يتم استخدام حماصيل خمتلفة إلنتاج اإليثانول     2وروث احليواانت. الكسافا، األرز وبنجر –حيث  قصب السكر، 
النخيل،  -السكر الصواي،  فول  اللفت،  بذور  ف  وتتمثل  وسيطة  مواد  من  فينتج  احليوي  الديزل  أما  اهلند ،  جوز 

التقليدي  احليوي  الوقود  يزال  وال  أسعارها،  ارتفاع  إىل  أدى  املنتجات  الطلب على هذه  أن زايدة  واخلروع، حيث 
أي أهنا تعترب   -حرق احلطب واملخلفات العضوية –من احتياجات الطاقة ف دول العامل النامي    % 95يساهم حبوايل  

  3مليار شخص ف العامل.   2.4مصدر طاقة لنحو  

حبوايل   تقدر  واليت  اإليثانول  إلنتاج  السكر  قصب  نصف كميات  الربازيل  ف  اإلنتاج   % 10  يستعمل  من 
اج العاملي، وتسعى من اإلنت  % 29ليون لرت وهو ما ميثل حوايل  م  22.5أنتجت حنو    2012العاملي، وخالل سنة  

الربازيل إىل تزويد السوق احمللية واحلفاظ على حصتها احلالية من إنتاج السكر واإليثانول احليوي ف السوق العاملية 
حيددها الوالايت املتحدة األمريكية من من أسطول املركبات وتوريد الكميات املطلوبة اليت    % 50من العرض حلوايل  

وسيواجه العامل حيال إنتاج الوقود احليوي حتول األراضي اخلصبة إىل أراضي منتجة    4. 2020الوقود املتجدد عام  
حملاصيل غذائية حترق من أجل الوقود احليوي وليس من أجل غذاء اإلنسان، كما أن إنتاج الوقود احليوي سيزيد من 

كلغ من الذرة، ف حني أن هذه الكمية   231لرت من اإليثانول حيتاج إىل حوايل   13ارتفاع عدد جياع العامل، فإنتاج 
 5تكفي إلطعام طفل جائع ف إحدى الدول الفقرية ملدة عام كامل. 

 

 

 
1 Annie Du Fey, Biofuels Production, Trade And Sustainable Development : Emerging  Issues Environmentable 

Economics Programme,  Sustainable Markets Group, UK, 2006, P03. 
2 IEA, International Energy Agency, Energy Essentials Biofuel Production, 2007, pp1, 2. 

 .63، ص2015، 432هنلة أمحد أبو العز، صناعة الوقود احليوي وأسعار املواد الغذائية ف دول حوض النيل، جملة املستقبل العريب، العدد   3

4 Sergio Narros, USDA Foreign Agricultural Service, Global Agricultural Information Network, Biofuels Annual, 

2012, Brazil,2012, Available on :  www.gain.fas.wsda.org. 
 . 94، ص2009املنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة حتليلية تقييمية آلاثر استخدام احملاصيل الزراعية ف إنتاج الوقود احليوي، اخلرطوم،  5
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االحتياجات من األراضي إلنتاج حماصيل تستخدم إلنتاج الوقود احليوي عرب العامل خالل الفرتة (:  6-3جدول رقم )
2004-2030 

 2030 2020 2004 السنة 
 من األراضي الصاحلة للزراعة       % الدول

 0.4 0.2 - إفريقيا والشرق األدىن
 2.8 3.5 - الدول النامية يف آسيا 

 15.7 14.5 1.2 اإلحتاد األوروب
 2.4 3.9 0.9 أمريكا الالتينية 

 2 3.1 - بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واحمليط اهلادي
 1 1 - الدول اليت متر مبرحلة حتول 

 10.2 9.2 1.9 الواليت املتحدة األمريكية وكندا 
 4.3 3.8 1 العامل

Source : IEA, International Energy Agency, World Energy, outlook, Paris, 2006,pp414,416. 

من املنتجات الزراعية عامليا، ففي   %30إىل    %03ترتاوح تقديرات الطلب ألغراض إنتاج الوقود احليوي من    
بنسبة   القمح  بنسبة    %70اإلحتاد األورويب يستعمل  الشعري  يليه  اإليثانول،  بنسبة    % 15إلنتاج  الذرة  أما   %10مث 

أما ف الوالايت املتحدة األمريكية ينتج   1. %18يليه فول الصواي بنسبة    %79نتاج الديزل فتستعمل الذرة بنسبة  إل
ولقد شهدت الفرتة   2.%8.2من الذرة، أما الديزل احليوي فينتج من فول الصواي بنسبة   %97اإليثانول احليوي بنسبة 

مليار لرت سنواي، تزامنت هذه الزايدة من   20زايدة حادة ف إنتاج الوقود احليوي حيث بلغت حنو    2006-2008
، ويرتبط ملف الوقود احليوي ارتباطا وثيقا مبلف -مثل ما مت عرضه سابقا  –االرتفاع احلاد ف أسعار السلع الغذائية  

احملاصيل   احليوي يستهلك كميات هائلة من  الوقود  فإنتاج  البشر، الغذاء  لتغذية  أن توجه  اليت كان يفرتض  الزراعية 
من إنتاج   %15من اإلنتاج العاملي للحبوب اخلشنة وأكثر من    %13سيستخدم ما ال يقل عن    2021فبحلول عام  

   3من اإلنتاج العاملي من قصب السكر ف إنتاج الوقود احليوي.  %30الزيوت النباتية وحنو  

الطلب عليها من    الوقود احليوي أدى إىل ارتفاع  الزراعية للغذاء إىل إنتاج  املنتجات  فالتحول من استخدام 
مليون طن من   93أنه مت حتويل    2007جهة واخنفاض املعروض منها لالستهالك من جهة أخرى، إذ تشري تقديرات  

يعادل ضعف مبا  احليوي  اإليثانول  إنتاج  إىل  اخلشنة  واحلبوب  سنة    القمح  حتويله  مت  الوالايت 2005ما  ، وحظيت 
مليون طن   81املتحدة األمريكية ابلنصيب األكرب من الذرة املوجهة لصناعة اإليثانول احليوي اليت قدرت آنذاك بنحو  

 
1 Amela Ajanovic, Biofuel Versus Food Production : Does Biofuels Production Increase Food Prices? 2010, p02. 

االقتصادية  حتليل مشكلة األمن الغذائي ف الوطن العريب وتقييم احللول املطروحة ملواجهتها، أطروحة دكتوراه ف العلوم االقتصادية، كلية العلوم  حركايت فاتح، 2
 .44، ص2017/2018والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، 

دراسة لإلسرتاجتية الدولية للفرتة –الطاقة احليوية ف ظل االحتباس التجاري ف السوق العاملية  نور الدين جوادي وعمر عزاوي، األمن الغذائي واقتصادايت   3
 . 183، ص2014، 14، جملة الباحث، عدد 2030-2000بني عامي 
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وهناك تزامن بني إطالق برامج التوسع ف إنتاج الوقود احليوي ودخوهلا حيز التنفيذ ف األسواق الرئيسية   1. 2007سنة  
السلع  أسعار  مؤشرات  تطورات  إىل  ابلنظر  احليوي،  الوقود  إنتاج  ف  املستخدمة  الغذائية  السلع  أسعار  ارتفاع  وبني 

وهي الفرتة اليت   2000الغذائية األساسية املستخدمة ف إنتاج الوقود احليوي جند أن ارتفاع سعر السكر بدأ مع سنة  
ملعتمدة على قصب السكر وانتعاشها، وشهدت الزيوت النباتية حركة شهدت إصالح سياسة إنتاج اإليثانول الربازيلية ا

وهو ما يتناسب مع برامج إنتاج الديزل احليوي ف دول اإلحتاد األورويب من خالل   2004ارتفاع ف أسعارها ف سنة  
أسعار احلبوب مع انطالق دخول التعليمة االوروبية املتعلقة بتنمية الوقود احليوي حيز التنفيذ، بينما تزامن االرتفاع ف  

 2. 2007برانمج توسع اإليثانول احليوي األمريكي بصدور قانون لإليثانول ف العامل عام  

ينعكس استخدام الوقود احليوي على العالقة بني العرض والطلب على السلع الغذائية األساسية نظرا لتنامي   
هذا الطلب املتزايد ميكن أن يؤثر ف أسواق السلع الزراعية احلجم املستخدم من هذه السلع ف إنتاج الوقود احليوي،  

عرب ثالثة آليات حيث ميكن أن يؤدي مباشرة إىل رفع أسعار السلع الزراعية املستخدمة إلنتاج الوقود نتيجة لزايدة 
يلة ومن الطلب عليها، كما ميكن أن يكون هذا التأثري بصورة غري مباشرة من خالل ارتفاع الطلب على السلع البد 

انحية أخرى ميكن أن يؤثر إنتاج الوقود احليوي ف أسعار السلع الزراعية من خالل إعادة ختصيص األراضي الزراعية، 
حيث ارتفاع أسعار مواد إنتاج الوقود احليوي يؤدي ابملزارعني إىل زايدة املساحة املزروعة من هذه املواد وإحالهلا حمل 

أ رفع  إىل  يؤدي  مما  أخرى  سنة  زراعات  ففي  إنتاجها.  الخنفاض  نتيجة  املساحة   2007سعارها  ف  التوسع  أدى 
إىل ختفيض املساحة املخصصة لفول الصواي بنسبة    %23املخصصة لزراعة الذرة ف الوالايت املتحدة األمريكية بنسبة  

    3.%75وهو ما انعكس على اخنفاض حجم اإلنتاج وارتفاع سعر فول الصواي بنسبة    16%

 تناقص املخزون من السلع الغذائية الرئيسية .3.2.2.3
العام       من  بدءا  الرئيسية  املصدرة  البلدان  ف  احلبوب  إنتاج  ف  االخنفاض  عام   2005لقد كان  ف  واستمراره 

بنسبة   2006 احلبوب  إنتاج  اخنفض  فقد  الغذاء،  أسعار  احلادة ف  االرتفاعات  عوامل  من  األمهية  ابلغ  أوليا  عامال 
على التوايل ف هذين السنتني، وتلعب املخزوانت دورا رئيسيا ف حتقيق توازن األسواق والتخفيف   % 7و  % 4ت  بلغ

من تباينات األسعار، فإذا كانت املخزوانت منخفضة ابلنسبة لالستخدام تكون األسواق الدولية للسلع الغذائية أقل 
اخنفضت هذ  ولقد  والطلب،  العرض  التأقلم مع هزات  عام  قدرة على  اخنفاضا حادا من  النسبة  فصاعدا،   2006ه 

قيمة هلا ف سنة   أدىن  بلغت  املتوسط 2008حيث  بلغت ف  بنسبة  العاملية  املخزوانت  اخنفضت مستوايت  ولقد   ،
، ومن األسباب املساعدة على خفض املخزوانت ف البلدان الرئيسية املنتجة جند: 1995كل سنة بعد سنة    % 3.4

حجم االحتياطيات املوجودة ف حوزة املؤسسات العامة، ارتفاع تكلفة ختزين املنتجات القابلة للتلف، استنباط أدوات 
 

1 Govinda Timilsina and Ashish Shrestha, Biofuels Markets, Targets and Impacts, The World Bank Policy research 

working paper, N°5364, 2008, pp18,19. 
نامية، أطروحة دكتوراه ف  فاتح بن نونة، أثر التوسع ف إنتاج واستخدام الوقود احليوي ف قطاع النقل عامليا على التنمية الزراعية واألمن الغذائي ف الدول ال 2

 .196، ص2015/2016التسيري، جامعة قاصدي مرابح ورقلة،  العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
 .26، ص2012، بريوت،  396: كيف يتعامل العرب مع تداعياهتا؟ جملة االقتصاد واألعمال، العدد  سهاد أبو زكي، أزمة الغذاء العاملية 3
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التصد على  القادرة  البلدان  عدد  ف  زايدات  حدوث  املخاطر،  إلدارة  تكلفة  أقل  ف أخرى  حتسينات  وإدخال  ير 
تكنولوجيات املعلومات والنقل، وعند حدوث حاالت نقص ف اإلنتاج سنوات متتالية ف البلدان املصدرة الرئيسية ف 

وحسب تقارير الفاو فإن كميات   1ظل هذه الظروف تصبح األسواق الدولية عادة أكثر شحة ويزداد تقلب األسعار. 
،  1983وهي أكرب كمية اخنفاض منذ عام    2007مليون طن ف عام    420قدار  املخزون من احلبوب قد اخنفضت مب

وهي أدىن املستوايت العاملية   % 22والقمح بنسبة   % 26وعلى مستوى السلع الرئيسة فقد اخنفض خمزون األرز بنسبة  
ابلعام    23ف   مقارنة  املاضية  احل2007عاما  من  العاملية  املخزوانت  تطور  يبني  املوايل  واجلدول  الفرتة .  بوب خالل 

2009-2018 . 

 2018-2009تطور املخزوانت العاملية من احلبوب خالل الفرتة    (:7-3جدول رقم)

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات 
 مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الوحدة: 

 772.1 816.6 782.8 743.8 714.4 638.3 561.4 568.6 548 573.1 احلبوب
 283.4 277.4 258.6 236.5 216.8 197 183.1 203.9 205.5 209.5 القمح 

 314.9 367.8 355.2 339.8 328.6 275.1 221.4 222.2 215.6 243 البذور اخلشنة 
 173.8 171.3 169.1 167.5 168.9 166.2 156.9 142.5 126.9 120.6 األرز

Source : http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ar/ 

اجلدول   من  من  املخزوانت  اخنفاض  الذي كانت نالحظ  األرز  خالف  على  اخلشنة  واحلبوب  القمح 
أين كانت الزايدة واالخنفاض ف املخزون من األرز طفيفة   2013املخزوانت منه مستقرة إىل حد ما بدءا من العام  

له وهي  واملصدرة  املنتجة  الرئيسية  الدول  إنتاجه ف  استقرار  بسبب  املتحدة اهلند وابكستان    جدا  والوالايت  واتيلند 
احلبوب    .ناموفييت منتجات  ف  االخنفاض  نسبة  بلغت  اخلشنةعموما  ولقد  واحلبوب  ،  % 4.88  خصوصا   والقمح 
بني سنيت    % 11.28و  % 1.9 ما  التوايل  اخلمسة 2010-2009على  البلدان  ف  اإلنتاج  نتيجة الخنفاض  وهذا   ،

وهي:   للحبوب  املنتجة  األورويب اال  ،كندا   ،أسرتاليا  ،األرجنتنيالرئيسة  املتحدة  حتاد  ف والوالايت  النقص  هذا   ،
. غري أن املخزوانت من هذه 2011املخزوانت قابله ارتفاع ف أسعار هذه السلع مسببا صدمة أسعار الغذاء لسنة  

ممثلة ف حيث ارتفعت املخزوانت من احلبوب    2017-2012السلع الغذائية الرئيسية قد شهدت حتسن خالل الفرتة  
على التوايل وهي   %70.6و   %34.99،  %48.9مبا نسبته    2010مقارنة بسنة    2017القمح واحلبوب اخلشنة سنة  

البلدان اخلمس  اإلنتاج ف  اخنفاض  أنه بسبب  الغذائية، غري  السلع  تراجع نسيب ف أسعار هذه  اليت شهدت  الفرتة 
وابملوازاة مع هذا   من سلعة البذور اخلشنة  2018املصدرة الرئيسية هلذه السلع فقد اخنفض املخزون مرة أخرى عام  

  فقد شهدت أسعارها ارتفاعا طفيفا.

 

 
 . 17، ص، مرجع سابق2009منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة أسواق السلع الزراعية  1

http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ar/
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 أسباب رئيسية أخرى.3.2.3

إضافة إىل األسباب السالفة الذكر توجد أسباب أخرى تساهم ولو جزئيا ف ارتفاع أسعار السلع الغذائية ف   
ف   الزراعية  السياسات  جند  ومنها  العاملية  اإلنتاج األسواق  تكاليف  ارتفاع  الدوالر،  قيمة  اخنفاض  املتقدمة،  الدول 

من  السلع  بعض  من  اسرتاتيجي  وبناء خمزون  والنزاعات  احلروب  التجارية،  املضاربة  البرتول،  أسعار  ارتفاع  الزراعي، 
 طرف بعض البلدان النامية. 

 السياسات الزراعية يف الدول املتقدمة .1.3.2.3

ري من الدول املتقدمة تقدم أنواع خمتلفة من سياسات وبرامج الدعم واحلماية للقطاع ال تزال حىت اآلن كث     
الزراعي، مما أثر سلبا على حماوالت وجهود تنمية القطاع الزراعي ف الدول النامية والدول الفقرية وجعل منتجاهتا ف 

حجم اإلنفاق السنوي عليها إىل وضع تنافسي صعب جدا، فمثال سياسة دعم إنتاج القطن ف أمريكا واليت يصل  
من    04 أكثر  وتصدير  أمريكا  القطن ف  إنتاج  زايدة  تسبب ف  دوالر  اخلارجية   % 70مليارات  األسواق  إىل  منه 

وأبسعار زهيدة جعلت كثريا من منتجي القطن ف وسط إفريقيا يرفضون إنتاجه لعدم قدرهتم على اإلنتاج والتسويق 
. إضافة إىل أنواع خمتلفة من سياسات الدعم الزراعي واحلماية واليت أدت إىل عرقلة الدول النامية 1أبسعار منافسة 

والفقرية من زايدة إنتاجها الزراعي لتحقيق األمن الغذائي ف هذه الدول، جعل الدول املتقدمة تتحكم ف اإلنتاج 
 بصفة جزئية ف األسواق الدولية. واألسعار فبزايدة الطلب على هذه السلع سوف ترتفع أسعارها ولو  

 اخنفاض قيمة الدوالر أمام العمالت الرئيسية األخرى.2.3.2.3
قيمة       اخنفاض  إىل  األساسية  الغذائية  للمواد  العاملية  األسعار  ف  الزايدات  هذه  من  نسبة  ترجع  أن  ميكن 

عملة وأسعار السلع هي عامل معقد فيما يتعلق به عادة األسعار الدولية، والعالقة بني الم  تقو    الدوالر األمريكي الذي
بتقييم الزايدات ف أسعار السلع الغذائية، وهلذه التغريات ف قيمة الدوالر أيضا انعكاسات على الكيفية اليت تتأثر هبا 

مستهلكني البلدان املختلفة، ومدى حتول الزايدات ف األسعار الدولية إىل زايدات ف أسعار السلع الغذائية ابلنسبة لل
 واملنتجني احملليني ف البلدان املختلفة يتوقف على سعر صرف الدوالر األمريكي ف تلك البلدان. 

الدوالر     قيمة  ف  اخنفاض  حدوث  فإن  األمريكي  ابلدوالر  عنها  يعرب  السلع  أسعار  أغلبية  أن  إىل  ابلنظر 
من الدوالر األمريكي مما ينتج عنه التخفيف من أثر األمريكي يقلل من تكلفة السلع للبلدان اليت تكون عمالهتا أقوى  

زايدات األسعار بدرجة أكرب، ولكن ابلنسبة للبلدان اليت تكون عمالهتا احمللية مربوطة ابلدوالر األمريكي أو تكون 
قيمة الدوالر األمريكي ف هذه احلالة إىل زايدة تكلفة شراء األغذية، وف أزمة الغذ  اء أضعف منه سيؤدي اخنفاض 

من    2008 أكثر  ف   30فإن  الصرف  أسعار  حتركات  تتسبب  وهبذا  األمريكي.  ابلدوالر  عمالهتا  تربط  انميا  بلدا 
إحداث أثرين خمتلفني األول هو أن تغري أسعار الصرف يتسبب ف تغري األسعار العاملية املقومة ابلدوالر األمريكي، 

 
التح  1 العريب،  اخلليج  التعاون ودول  لدول جملس  الغذائي  األمن  ندوة  الغذائي وأسباهبا،  األمن  تشخيص أزمة  العبيد،  بن عبد هللا  دايت واحللول، عبد هللا 

 .53، ص2008
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لعاملي لسلعة ما ابلدوالر األمريكي مثال إن تدهور قيمة الدوالر األمريكي مقابل العمالت األخرى يعين أن السعر ا
الدوالر األمريكي إىل زايدة  سوف ينخفض بتلك العمالت األخرى، ويؤدي اخنفاض أسعار العمالت األخرى غري 

واثنيا ميكن لتغري أسعار   1الطلب وتقليص العرض وهبذا سوف يؤدي إىل ارتفاع األسعار املعلنة ابلدوالر األمريكي. 
األسعار احمللية املعلنة ابلدوالر األمريكي ف األسواق العاملية، ويساعده ذلك على احلد من   الصرف أن يعوض تغريات 

انتقال تغريات األسعار إىل األسواق احمللية ومل مينع انتقال صدمات األسعار العاملية للمواد الغذائية إىل األسعار احمللية 
لسنة   الغذاء  أزمة  أن  2011و   2008خالل  ذلك  على  ومثال  بني جانفي  ،  ما  ازداد  لألرز  العاملي    2003السعر 

ابلقيمة االمسية   % 116ابلقيمة االمسية ابلدوالر األمريكي، وبنسبة مل تتجاوز    % 169بنسبة بلغت    2010وديسمرب  
فريقية لفرنك اجلماعة املالية اإلفريقية وكان الفرق راجعا إىل ازدايد قيمة اليورو الذي يرتبط به فرنك اجلماعة املالية اإل

  2مقابل اخنفاض قيمة الدوالر. 

 البرتول أسعار ارتفاع  ..3.3.2.3
 140   حدود البرتول أسعار فاقت حيث 2008 عام ف مسبوقة غري مستوايت إىل لقد ارتفعت أسعار البرتول   

 السلع  هذه إنتاج عمليات أن  حيث مباشرة بصورة الغذائية السلع  إنتاج تكاليف ارتفاع إىل هذا أدى للربميل،  دوالر 
أسعار  ارتفاع أدى مباشرة غري  بصورة وكذلك املستخدمة،  احلديثة  اإلنتاج أساليب ف وخاصة الطاقة استخدام تتطلب
 .3الغذائية ابلزايدة  للسلع  النهائي السعر على أثر مما النقل تكاليف ارتفاع  إىل البرتول

 الزراعيارتفاع تكاليف اإلنتاج  .4.3.2.3
الرتفاع     نتيجة  أكثر كلفة  وتوزيعها  األغذية  وجتهيز  الزراعي  اإلنتاج  عمليات  املرتفعة  الطاقة  أسعار  جعلت  لقد 

النقل  تكاليف  وكذلك  والري  الزراعية  اآلالت  واستخدام  اآلفات  ومبيدات  والبذور  املدخالت، كاألمسدة  بعض 
ف معظم الدول املتقدمة فإهنا تبلغ على سبيل املثال   % 4والتصنيع، فبينما تبلغ حصة الطاقة ف تكلفة إنتاج احملاصيل  

ف الدول النامية األكرب حجما مثل الربازيل والصني واهلند، وابلتايل يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة   % 20و  % 8ما بني  
 4الغذائية.إىل زايدات كبرية ف تكلفة إنتاج األغذية ف البلدان النامية ومن مت ارتفاع األسعار العاملية للمواد  

 املضاربة التجارية.5.3.2.3
تلعب املضاربة وربط السلع الزراعية ابألسواق املستقبلية دورا مؤثرا ف حركة أسعار هذه السلع وتذبذهبا، وقد      

لسنة   العاملية  املالية  األزمة  إىل حدوث  أدت  اليت  املضاربة  حلركة  الذي   2008كان  الكبري  االرتفاع  ف  مهم  دور 
 

ألسعار الدولية على االقتصادايت احمللية واألمن،  ، كيف يؤثر تقلب ا2011منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة انعدام األمن الغذائي ف العامل   1
 . 24مرجع سابق، ص

 . 25نفس املرجع، ص 2
اإلنتاج الزراعي  عنان فاطمة الزهراء، التكامل العريب الزراعي كإسرتاتيجية فعالة لتحقيق األمن الغذائي، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل األول حول   3

 . 10، ص2011-2010العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ابجي خمتار عنابة، ورهاانت األمن الغذائي، كلية 
م والتخفيف من وطأة  األمم املتحدة، معاجلة األزمة الغذائية العاملية، دور السياسات األساسية للتجارة واالستثمار والسلع ف ضمان األمن الغذائي املستدا  4

 .08، ص2008لتنمية، األمم املتحدة، نيويورك، الفقر، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة وا
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تعامل ابألوراق املالية القائمة على الرهون العقارية انتقل وكالء شهدته أسعار السلع الزراعية الغذائية، فمع اهنيار ال
املضاربة وصناديق التحوط إىل املضاربة ف العقود املستقبلية للسلع األولية ومنها السلع الزراعية، مما تسبب ف زايدة  

   1كبرية ف املبادالت والعقود ف ظل تراجع املعروض من هذه السلع. 
أنه ال       زايدات رغم  فإن  األغذية،  أسعار  على  املضاربة  األموال  أثر  بشأن  حتليل  أو  دقيقة  معلومات  توجد 

أسعار بعض احملاصيل األساسية تعزى إىل حد كبري إىل مضاربة األطراف الفاعلة املختلفة ف أسواق السلع الغذائية 
الغذائي األسعار  طفرة  بني  عالقة  هناك  أن  إذ  األسعار،  ارتفاع  أتجج  اللذين اليت  واالضطراب  والتقلب  العاملية  ة 

سوق  ف  احلاصل  االهنيار  فيها  تسبب  واللذين  والسكن  العقارية  والرهوانت  للتمويل  العاملية  األسواق  شهدهتما 
ابلوالاي العقارية  عام  الرهوانت  األمريكية  املتحدة  فقد  2008ت  املضاربون  ،  تزداد -حول  أصول  عن  الباحثون 

االست  -أسعارها  الغذائية  حمافظهم  السلع  أصول  شراء  حنو  عقود –ثمارية  األساسية،  الغذائية  السلع  مؤشرات 
البيع والشراء السلع ، حيث  -الصفقات اآلجلة وخيارات  الصناديق ف مؤشرات  استثمرته  الذي  املايل  املبلغ  يقدر 

لصفقات اآلجلة مع خيارات دوالر،كما ارتفع حجم ما مشلته املبادالت عامليا من امليار  170الغذائية األساسية حنو  
 2. 2007مقارنة مع العام    2008عام   % 32البيع والشراء فيما يتعلق ابحلبوب بنسبة  

قد تزامنت الزايدة ف حصص املتعاملني غري التجاريني ف أسواق الذرة والقمح وفول الصواي مع الزايدة ف ف    
النقد الدويل فإن األسعار املرتفعة للسلع الزراعية الغذائية  أسعار هذه السلع ف األسواق الفعلية، وحسب صندوق  

كانت تشجع بوجه عام تدفقات األموال االستثمارية إىل أسواق العقود اآلجلة اخلاصة ابلسلع الزراعية، وميكن أن 
 3توفر التدفقات الكبرية من األموال استمرار ارتفاع أسعار األغذية وزايدة تقلبها. 

 ت واحلروب النزاعا  .6.3.2.3

بلدا على أهنا تعاين من أزمات ممتدة، حيث يوجد   19حتدد منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة حاليا       
بلدا منها ف إفريقيا وتشكل هذه األزمات سياقات تكون فيها نسبة كبرية من السكان شديدة التعرض للمرض   11

واجه أكثر   2016واملوت والنقطاع سبل كسب عيشها على مدى فرتات طويلة، فلقد أفادت التقارير أبنه ف عام  
الغذائي بسبب األزمات بعد أن   100من   انعداما ف األمن  مليون شخص سنة   80كان عددهم    مليون شخصا 

وتكون أتثري النزاعات على األمن الغذائي بصورة مباشرة مثل حركات السكان القسرية وتدمري املخزون   4. 2015
أسعار  ارتفاع  يؤدي  مما  واألسواق  الغذائية  النظم  ف  مباشرة كاالضطراابت  وغري  اإلنتاجية،  واألصول  الغذاء  من 

 شرائية لألسر.األغذية أو اخنفاض القوة ال

 
،  2011، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،  162والدن بيلو ومارا ابفريا، حروب الغذاء، ترمجة إنصاف الباير، جملة الثقافة العاملية، العدد   1

 .39، 38ص ص 
السياسات األساسية للتجارة واالستثمار والسلع ف ضمان األمن الغذائي املستدام والتخفيف من وطأة  األمم املتحدة، معاجلة األزمة الغذائية العاملية، دور   2

 . 07الفقر، مرجع سابق، ص
 . 22، مرجع سابق، ص2009منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة أسواق السلع الزراعية  3

4 Global Report on Food crises2017. Available on :  www.fao.org/3/arb323e.pdf. 
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تؤثر النزاعات سلبا على كل جانب تقريبا من جوانب الزراعة والنظم الغذائية بدءا من الزراعة، احلصاد ومرورا    
توفر  عدم  ورغم  الغذائية،  املواد  أسعار  مت  ومن  والتسويق  والتمويل  ابملدخالت  اإلمداد  إىل  وصوال  والنقل  ابلتجهيز 

لتأ وحديثة  شاملة  عاملية  املتصلة تقديرات  التقييمات  بعض  هناك  أن  إال  والغذائية  الزراعية  النظم  على  النزاعات  ثري 
اإلنتاج  على  النزاعات  هذه  ختلفها  اليت  امللحوظة  اآلاثر  تبني  ابلنزاعات  املتأثرة  البلدان  ف  والتغذية  الغذائي  ابألمن 

خاصة  وتكون كبرية  فورا  املباشرة  اآلاثر  وتظهر  الغذائية،  والنظم  مثل   الزراعي  الزراعية  األصول  بتدمري  يتعلق  فيما 
األراضي والثروة احليوانية وحماصيل وخمزوانت احلبوب، ف حني تظهر اآلاثر غري املباشرة على املدى الطويل وتتمثل ف 

 الصدمات على أسعار الغذاء والصدمات على االقتصاد الكلي.

مليار   16ية ف سوراي خسائر ضخمة قدرت مببلغ  سنوات من احلرب األهل  06فلقد تكبد قطاع الزراعة بسبب   
حيث يسجل اليوم اإلنتاج الزراعي  1، مبا ف ذلك تدمري األصول والبنية التحتية، 2016-2011دوالر خالل الفرتة  

أدىن مستوايته علما أن نصف السكان غري قادرين على تلبية احتياجاهتم الغذائية اليومية، كل هذا أدى إىل ارتفاع 
 األغذية.   أسعار 

من السلع الغذائية األساسية مما تسبب ف   % 90ف اليمن أدت األزمة إىل اعتماده على الواردات ف أكثر من   
مارس   النزاع ف  تصاعد  منذ  األسعار  حاد ف  من 2015ارتفاع  أكثر  إىل  السنوي  التضخم  معدل  ارتفع  ، كذلك 

فوق املستوى الذي كان سائدا قبل األزمة، وتقلصت   % 70وارتفع متوسط أسعار الغذاء للمستهلكني بنسبة    % 30
القوة الشرائية إىل حد كبري لدى كثري من األفراد، ونظرا إىل أن اجملتمعات احلضرية والريفية تعتمد على األسواق بشكل 

   2إمكانية احلصول على الغذاء واستخدامه.   يومي فإن الزايدات ف تكلفة األغذية ووقود الطهي تعرقل 

كما يقوم النزاع وانعدام األمن املدين بعرقلة التجارة وحركات السلع واخلدمات وفرض قيود شديدة عليها خيلف  
ذلك آاثرا سلبية على توافر الغذاء، وعلى ممارسة ضغوط تصاعدية على أسعار السلع الغذائية مما يؤثر بدوره سلبا على 
احلصول على الغذاء، كذلك تعيق النزاعات تدفق األغذية وغريها من املواد األساسية عرب األسواق وتولد نقصا فيها 

 وتساهم بذلك ف ارتفاع حاد ف األسعار مما يلحق الضرر أبداء السوق.

 قيام بعض الدول النامية ببناء خمزون اسرتاتيجي لبعض السلع الغذائية .7.3.2.3
رغم قيام كثري من الدول من االستفادة من خمزوانهتا اإلسرتاتيجية لبعض السلع الغذائية ملواجهة أزمة الغذاء وهو ما  

إسرتاتيجي  ببناء خمزون  األزمة  تعاملت مع هذه  إال أن دوال أخرى  السلع  العاملي ف هذه  املخزون  إنقاص  أدى إىل 
مستقبلية أشد صعوبة، ومن ذلك ما قامت به إيران من بناء خمزون لبعض السلع الغذائية الرئيسية حتسبا ألي ظروف  

 
1 FAO, Counting The Cost : Agriculture in Syria After Six Years of Crisis, Rome, 2017. Available on : 
www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/FAO_SYRIADamageandLossReport.pdf 

 . 45، روما، ص2017الغذائي ف العامل  األمنوالزراعة لألمم املتحدة، حالة انعدام  األغذيةمنظمة  2
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إسرتاتيجي لسلعة األرز خوفا من تداعيات احلصار االقتصادي املتوقع عليها، هذا ما أدى إىل زايدة الطلب على األرز 
 ومن مت ارتفاع أسعاره. 

 ار املواد الغذائية األساسية اإلجراءات املتخذة على املستوى العاملي والعرب ملواجهة تقلبات أسع.3.3

أمنها لقد   على  األساسية  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  حدة  من  التخفيف  حنو  العامل  دول  خمتلف  سعت 
الغذائي عن طريق تبين السياسات املالئمة، حيث أن اآلاثر السلبية اليت خلفها ارتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية 

العديد من   إتباع إجراءات قصرية األجل األساسية جعل  للحد من هذه اآلاثر، وذلك من خالل  الدول تستجيب 
وأخرى طويلة األجل، وتباينت االستجاابت من حيث طابعها وفعاليتها على حد السواء، وتستهدف هذه اإلجراءات 

 االستهالك، التجارة واإلنتاج على املدى القصري واملتوسط والطويل.

 ة ستوى العاملي للحد من تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسياإلجراءات على امل .1.3.3

ميثل احلد من تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية حمليا الشغل الشاغل للكثري من الدول النامية  
 1جراءات على سبيل املثال ال احلصر جند: واملتقدمة على حد السواء، ومن هذه اإل

 منع تقلب األسعار احمللية يف األجل القصري: سياسات التجارة واملخزون االحتياطي.1.1.3.3
جتمع البلدان النامية ف العادة بني ضوابط التجارة واملخزون االحتياطي لتحقيق هدف احلد من تقلبات األسعار    

فعالية من حيث التكلفة لتثبيت األسعار احمللية العاملية للمواد الغذائية األساسية، حيث تعترب التجارة من أكثر الطرق  
الصدمات اليت حتيط ابلعرض احمللي من السلع الغذائية، كما أنه ميكن أن يكون للمخزون االحتياطي دور ف ف وجه  

احلد من تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية من خالل التأثري على العرض، ولقد اعتمدت بعض الدول اآلسيوية 
املخزون االحتياطي واحتكار االسترياد أو التصدير والشراء  املنتجة لألرز على مجلة من التدابري مجعت بني التجارة و 

احمللي لتثبيت األسعار، وحفزت ف بعض احلاالت النمو االقتصادي، ف حني كانت جتربة تثبيت األسعار ف سوق 
األحيان   تعذر ف كثري من  أقل جناحا حيث  إفريقيا  القو الذرة ف  للدور  أقل دعما  اليت كانت  ابلتدخالت  ي التنبؤ 

مبا   للقطاع اخلاص ف أنشطة التسويق، واضطر جتار القطاع اخلاص إىل مواجهة عدم اليقني الذي كان حييط بتجارهتم 
وتؤدي جوانب عدم اليقني ف جمملها إىل زايدة كبرية ف خماطر السوق   ف ذلك إصدار تراخيص االسترياد والتصدير.

 ة األداء.صة األساسية لألسواق جيد وتثبيط االستثمارات اخلا
السياسات     خمتلف  تكون  أن  أسعارها، حيث جيب  وارتفاع  األغذية  لنقص  معرضة  االقتصادايت  من  الكثري  ترتك 

واإلجراءات احلكومية شفافة وميكن التنبؤ هبا حىت يتسىن للقطاع اخلاص نقل اإلمدادات من املناطق اليت لديها فائض 
ف الفرتة بني احلصاد وموسم اجلذب، إضافة إىل ذلك   إىل املناطق اليت تعاين من نقص األغذية، وختزين اإلمدادات

البد أن تعمل السياسات احلكومية على ختفيض التكاليف قدر املستطاع لضمان استخدام امليزانيات الزراعية أساسا 
 

1 FAO, The State of Food Insecurity in the World, How Does International Price Volatility Affect Domestic 

Economies and Food Security ? op cit, pp 42-34  
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العامة األخرى اليت ميكن أن توفر حلول طويلة األجل لتقلب األسعار.  البحوث والسلع  تؤدي    1ف االستثمار ف 
التجارة الدولية دورا رئيسيا ف احلد من تقلب األسعار احمللية، لكن ضعف قواعد منظمة التجارة العاملية بشأن حواجز 
التصدير مقارنة ابحلواجز املفروضة على االسترياد يشكل عقبة كبرية أمام زايدة الثقة ف األسواق الدولية، حيث أن 

ألسعار ف األسواق الدولية، وحتتاج بلدان االسترياد الصاف للغذاء إىل القيود على التصدير أدت إىل مفاقمة تقلب ا
 2ضماانت أقوى بكثري من شركائها التجاريني إذا أرادت االعتماد على التجارة الدولية كمصدر للغذاء. 

 التصدي لتقلب األسعار احملتملة يف املستقبل: إدارة املخاطر.2.1.3.3

خماط       يواجهون  املزارعون  أنواع إن  بعض  أن  خاصة  املخاطر  مصادر  إىل  النظر  جيب  إذ  ابألسعار  تتعلق  ر 
املخاطر تعوض بعضها البعض ف بعض الظروف، وتؤدي الظروف اجلوية املعاكسة مثل اجلفاف والفيضاانت وكذلك 

اإلنت ف  تقلب  عنه  ينتج  ما  وهو  الزراعي  الدخل  ختفيض  إىل  الزراعي  ابإلنتاج  اخلاصة  واألمراض  ومنه اآلفات  اج 
الري  نظم  إنشاء  أو  اإلجهاد  أو  لألمراض  املقاومة  األنواع  إدخال  مثل  التكنولوجيات  من  للكثري  وميكن  األسعار، 
املزارعني  تواجه  اليت  املخاطر  من  للحد  أيضا  الطرق  ومن  املزارعون،  هلا  يتعرض  اليت  املخاطر  من  أن حتد  والصرف 

 3، اليت ميكن ألصحاب احليازات الصغرية واملستهلكني حتمل نفقاهتااستخدام تكنولوجيات التخزين الصغرية احملسنة  
أيضا من صدمات األسعار وحتد ابلتايل من  وتقي  بعد احلصاد  ما  تقلل خسائر  التكنولوجيات أن  ومن شأن هذه 

هذه التكنولوجيات وغريها هي أهم طريقة للحد من املخاطر اليت تواجه زايدة الطلب املدفوع حباالت اهللع واخلوف،  
واملاحنني هلا، وتقليص املخاطر اليت يواجهها املزارعون   املزارعني والبلدان والبد من دعمها بقوة من جانب احلكومات

 على االستثمار ف التكنولوجيات األكثر رحبية اليت ترفع من مستوى إنتاجيتهمميكن أن تشجعهم ف األجل الطويل  
النامية واملتقدمة على حد  الدول  للتأمني حىت وإن كانت ابهظة ف  أن متنح إعاانت  للحكومات  ودخلهم، وميكن 
السواء، حيث ينبغي موازنة اإلعاانت املقدمة مع تكاليف وفوائد اإلنفاق على البحوث الزراعية والري، وأحد تلك 
تتخطى  عندما  املزارعني  تعويض  يعرف  اإلطار  هذا  الطقس،وف  مؤشر  على  القائمة  احملاصيل  أتمني  هو  التأمينات 

واحلرارة عتبات حمددة ميكن األمطار  مثل  معينة  ينشأ عنها هبوط    عوامل جوية  أن أن  احملاصيل، على  كبري ف غلة 
   4يكون التأمني القائم على مؤشر الطقس يتطلب عددا من الشروط منها: 

 جيب أن يكون املؤشر املختار مرتبطا ارتباطا وثيقا ابلغالت احمللية؛   -

اخليارات املتاحة لالستشعار عن بعد، أن يكون هناك بنية أساسية كافية مثل وجود شبكة من حمطات األرصاد أو   -
 والبيئة القانونية والتنظيمية املالئمة؛

 
1FAO, The State of Food Insecurity in the World, How Does International Price Volatility Affect Domestic 

Economies and Food Security ? op cit , p35. 
2 Ibid, p36. 
3 P.Vilers and M.Gummert, Seal of Approval: Hermetic Se of Rice is Becoming Increasingly Popular Across Assia, 

2009, pp36,37.  
لية واألمن الغذائي؟، منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، حالة انعدام األمن الغذائي ف العامل: كيف يؤثر تقلب األسعار الدولية على االقتصادايت احمل 4

 . 37، ص2011روما، 
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 لدى املزارعني صورة واضحة عن كيفية عمل التأمني وأن يكونوا قادرين على سداد تكاليفه؛ البد أن يكون  -

ر جمموعة أكرب من لكي يكون التأمني القائم على املؤشرات فعاال البد أن يرتبط ابخلدمات املالية األخرى ف إطا -
 حلول إدارة املخاطر. 

إلدارة    2008وف ماالوي عام    2006ولقد استخدم التأمني القائم على مؤشر الطقس ألول مرة ف إثيوبيا ف عام  
خماطر اإلنتاج، اليت تعمل على زايدة العرض من املواد الغذائية األساسية خاصة من أجل التحكم ف ارتفاع أسعارها 

 حمليا. 

 ها من خالل شبكات األمان املوجهة التكيف مع تقلب األسعار بعد وقوع .3.1.3.3
ة وطوية األجل خاصة على الفقراء، وهو ما يشكل خيلف آاثر قصري إن تقلبات أسعار املواد الغذائية األساسية     

أساسا منطقيا لتربير إنشاء شبكات أمان للتخفيف من حدة أثر الصدمات الغذائية. فاعتماد برامج التغذية املدرسية 
بعيد ميكن أن تساعد على احليلولة دون انقطاع التالميذ عن الدراسة خالل األزمات الغذائية، وابلتايل احلد من األثر ال

املدى لصدمة األسعار على الرأس املال البشري، كما أن شبكات األمان القائمة للمستهلكني والفقراء ميكن أن تكون 
عن طريق زايدة التحويالت املقدمة، وتتطلب شبكات األمان الكثري خيارا فعاال من خالل إضافة مستفيدين جدد  

النامية  الدول  أمام  عقبات  يفرض  ما  وهو  املوارد  الدخل    من  أثناء املنخفضة  النفقات  تلك  هلا حتمل  ميكن  اليت ال 
ومن املهم تصميم آليات شبكات   1األزمات، كما أن الكثري من هذه البلدان ال متلك آليات لشبكات األمان أصال، 

النساء أمان مسبقا حىت ولو مل تتوفر أموال كافية لتنفيذها ف ابدئ األمر، وبعد حتديد األشخاص الضعفاء السيما  
أموال من اجملتمع احلوامل واملرضعات واألطفال ميكن تفعيل شبكات األمان أو احتياطات أغذية الطوارئ ابستخدام  

النقدية فسوف يتطلب ذلك   ، لدويلا أما ف حالة ما إذا قدمت شبكات أمان قائمة على الغذاء بدال من األموال 
ف ذلك األغذية املخصصة لألطفال، وميكن ربط تلك االحتياطات احتياطات الطوارئ قبل وصول املعونة الغذائية مبا  

التوازن بني تكاليف زايدة  فيه  الفعالة، وينبغي أن يكون هلا وضع إسرتاتيجي يراعى  املبكر  بنظم املعلومات واإلنذار 
ابلكامالر  ختزينه  عليها  ينطوي  اليت  األعلى  والتكاليف  الالزم  من  أكثر  االحتياطي  تفتت  حالة  مناطق صد ف  ل ف 

العجز الغذائي، واحلاجة إىل مدة استجابة أطول ف حالة ختزينه ابلكامل ف مناطق الفائض الغذائي، حيث ينبغي أن 
ترتاوح   ملدة  بنييكفي  اإلمدادات،  ما  يستغرقها جتديد  اليت  للمدة  تبعا  لتلبية   2شهر وشهرين  يكفي  أن  ينبغي  كما 

حكم ف املتطلبات الغذائية للضعفاء فحسب بدون تقدي إعاانت عامة للجميع، كل هذه اإلجراءات تؤدي إىل الت
 األسعار بعد حدوث صدمات تقلب األسعار. 

 
 

 
ذائي ف العامل: كيف يؤثر تقلب األسعار الدولية على االقتصادايت احمللية واألمن الغذائي؟، منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، حالة انعدام األمن الغ 1

 . 39، صمرجع سابق
 نفس املرجع.  2
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 منع تقلب األسعار يف األجل الطويل من خالل زيدة إنتاجية الزراعة واستدامتها ومرونتها.4.1.3.3

املناخ       تغري  سيؤدي  حيث  السكاين  النمو  الستمرار  وذلك  آخر  بعد  عقد  يزداد  الغذاء  على  الطلب  إن 
وتدهور املوارد الطبيعية إىل فرض حتدايت ف جانب العرض سواء من حيث متوسط اإلنتاج أو تقلبه، وتشري تقديرات 

  2007-2005فيما بني    % 70حتاج إىل منو بنسبة  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة إىل أن اإلنتاج العاملي سي
مليارات نسمة ف عام   09يزيد عددهم على  ف البلدان النامية من أجل إطعام سكان    % 100، وبنسبة  2050وعام  

واالستثمار من أجل إجياد   1، وسوف يؤدي عدم كفاية النمو ف اإلنتاج إىل ارتفاع األسعار وازدايد تقلبها،2050
بتكلفة أقل وسيحد من تقلب األسعار، وسوف يؤدي زايدة قطاع   الغذاء للفقراء  يتيح  زراعي أكثر إنتاجية وكفاءة 

ومن   2االستثمار الزراعي إىل منو زراعي بوترية أسرع وهو ما يؤثر إجيااب على دخل الفقراء أكثر من النمو خارج الزراعة، 
لبات أسعار املواد الغذائية األساسية وتقلص من خطر الوقوع ف شأن زايدة دخل الفقراء أن يقلل من أتثر األسر بتق

 هناك ثالث أنواع من االستثمارات العامة تتمثل فيما يلي: .رالفق

اإلنتاجية   - لزايدة  الزراعي  والتطوير  البحث  ف  املباشرة  احليازات االستثمارات  وخباصة  الزراعية  النظم  قدرة  وتعزيز 
 ؛ املناخ وندرة املواردالصغرية للتصدي لتغري  

استثمارات لربط القطاع الزراعي األويل مبصادر الطلب مبا ف ذلك املؤسسات الزراعية وخدمات اإلرشاد والطرق  -
 الريفية واملوانئ ونظم التخزين والري؛ 

تلك   - وتشمل  اإلنسان  رفاه  وحتسني  الريفية  املؤسسية  البيئة  لتعزيز  الزراعي  غري  التعليم االستثمار  االستثمارات 
 والصحة وإمدادات املياه النظيفة؛

ميكن لالستثمار من أجل زايدة إنتاجية ومرونة الزراعة ف البلدان النامية أن يساهم ف حتسني األمن الغذائي بطرق  
اإلنتاجية وحتسني اإل الغذائية من خالل زايدة  للمواد  العاملية  تقلب األسعار  الفنية متعددة، وميكن أن حيد من  دارة 

لإلنتاج واملخاطر وخاصة ف مواجهة تغري املناخ، كما ميكن أن يساعد املزارعني واألسر على التكيف بصورة أفضل مع 
جيعل الغذاء متاحا بتكلفة ميسورة أكثر للمستهلكني آاثر التقلبات ف أسعار األغذية مبجرد وقوعها، كما ميكن أن  

     لفقراء.الفقراء ويرفع من دخل املزارعني ا

 األساسية   من تقلبات أسعار املواد الغذائيةأهم اإلجراءات اليت اتبعتها الدول العربية للحد .2.3.3
العربية        الدول  السلع   ت عمل إن  ألسعار  العام  املستوى  استقرار  إىل  هتدف  سعرية  سياسات  وضع  على 

، حيث أن ارتفاع 2011و  2008الغذائية، إضافة إىل التخفيف من األضرار النامجة عن ارتفاع األسعار خاصة عامي  

 
1 FAO, The State of Food Insecurity in the World, How Does International Price Volatility Affect Domestic 

Economies and Food Security ? op cit, t, p42. 
2 E.Ligon, Estimating the Effects of Aggregate Agricultural Growth on the Distribution of Expenditures, Available 

on : http://siteresources.worldbank.org/INTWDR.pdf. 



. ............................... العربية  البلدان  على  األساسية الغذائية   لموادالعاملية ل  سعاراأل  يف  التغري آاثر : الثالث   الفصل  

144 
 

فيها دخل األفراد  واليت األسعار أثر سلبا على أوضاع األمن الغذائي العريب وخباصة ف الدول العربية اليت ينخفض  
   1فيما يلي:   اذهاختاليت مت اوعموما تتمحور اإلجراءات    تعاين من توترات داخلية وإقليمية،

ختفيض الرسوم اجلمركية وتعريفة استرياد سلع احلبوب وخباصة القمح إىل أدىن مستوايهتا جبانب دعم الغذاء والتعاقد  -
 سعار تفضيلية؛على استرياد القمح أب

مشاريع تنموية وخدمية لتحسني الظروف املعيشية للسكان وجماهبة التحدايت البيئية واحلد من الفقر وتوفري   تنفيذ  -
 فرص العمل؛ 

 زايدة رواتب العاملني ابلقطاعني اخلاص والعام؛  -

 احلبوب؛ زايدة املخزون االحتياطي من السلع األساسية وزايدة السعات التخزينية لصوامع   -

 السلع األساسية مبا فيها القمح واحلليب مبا ميكن املستهلكني من احلصول عليها أبسعار مناسبة؛ دعم إنتاج بعض   -

احلماية اجلمركية على السلع اليت تعترب رئيسية للمستهلك ويشمل مشتقات القمح اليت وصلت حلد ختفيض رسوم   -
واألل والبيض  الدواجن  السلع  هذه  مشلت  وقد  العربية،  الدول  بعض  ف  النباتية اإلعفاء  والزيوت  ومنتجاهتا  بان 

 واملعلبات الغذائية؛

، إجراءات وقف تصدير اختاذ بعض اإلجراءات اخلاصة مثل مراقبة األسعار وإصدار قوانني لدعم اإلنتاج الزراعي -
األ وفتح  احلكومية  االستهالكية  املؤسسات  تنشيط  احمللية،  أسعارها  ارتفعت  اليت  الزراعية  الشعبية السلع  سواق 

 لتوفري السلع الغذائية أبسعار منافسة إضافة إىل تنشيط مجعيات محاية املستهلك. 

و  - الزراعي  اإلنتاج  سياسات  جانب  سعتمن  املالئمة  احملصولية  مستوايت   الرتاكيب  حتسني  إىل  العربية  الدول 
ا احملاصيل  إنتاج  ف  التوسع  جبانب  القائمة  الزراعية  املشاريع  ف  املشروعات اإلنتاجية  وإقامة  الرئيسية،  لغذائية 

 ف املشاريع املشرتكة بني السودان واألردن وسوراي والسعودية ومصر.   الزراعية املشرتكة كما هو احلال 

بصفة عامة فقد سعت الدول العربية ف اجتاهني فيما يتصل بسياسات استقرار أسعار السلع الغذائية حيث    
هبدف زايدة املعروض من ع الغذاء مباشرة واآلخر يعمل على دعم مدخالت اإلنتاج  يعمل االجتاه األول على دعم سل

السلع الغذائية سواء من خالل حتسني اإلنتاجية أو زايدة الرقعة املزروعة، ومن أمثلة اإلجراءات على املستوى القطري 
أساسية ف األردن ف سبيل العمل على استقرار أبنه مت إلغاء الرسوم اجلمركية على مواد غذائية    2ابلدول العربية جند: 

األسعار حيث ألغيت الرسوم اجلمركية على اللحوم احلمراء  والبيضاء املستوردة، كما وضعت الدولة سياسات الشراء  
 الرتفاع أسعار هذه السلع.  املستقبلية لبعض السلع الغذائية ملدة عام كامل حتوطا

الدولة إجراءات وسياسات سعرية وبرامج دعم اإلنتاج من بعض السلع ف حني ف مملكة البحرين وضعت       
الغذائية، حيث تشمل برامج دعم  املواد  املواطن على  الغذائية حىت تضمن استقرار األسعار وابلتايل ضمان حصول 

 
الد 1 واالجتماعي وجامعة  االقتصادي  للمجلس  وآخرون،  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  مقدمة من  مشرتكة  عمل  ورقة  العربية،  الدول  العربية،  جامعة  ول 

 .17ص بق،ا، مرجع ساألسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية وأتثريها على مستوى معيشة املواطن العريبتداعيات ارتفاع 

 . 63، 62، ص ص 2008، اخلرطوم، 2008نظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب امل 2
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السوق أبسعار منخفضة، وكذلك مت اس املزارعني أبسعار تشجيعية وطرحه ف  األرز من  ترياد  األسعار شراء حمصول 
الدولة بتنفيذ برامج دعم لعناصر اإلنتاج   واق احمللية أبسعار منخفضة، وقامتالقمح ابلسعر العاملي ويطرح ف األس

حوايل   الدعم   نسبة  وحنو    % 85وبلغت  الزراعية  املكننة  واللقاحات للمبي  % 50و  % 40خلدمات  احلشرية  دات 
 احليوانية. 

السعودية      اثبتة الدولة    تعمل أيضا  ف  أبسعار  احمللية  األسواق  ف  طرحته  تشجيعية  أبسعار  القمح  شراء  على 
تونس   وف  وحتومناسبة،  النبايت  والزيت  اخلبز  بدعم  الدولة  واألسعار مقامت  العاملية  األسعار  بني  الفرق  الدولة  لت 

 جمال سياسات بنشاط كبري ف  2011و   2008املدعومة، أما ف سوراي قامت الدولة خالل صدميت األسعار لسنة  
وبرامج دعم أسعار السوق ودعم الصادرات، إضافة إىل دعم املستهلكني هبدف استقرار أسعار السلع الغذائية، ومت 

الزراعي ف سوراي قبل النكسة األمنية   ف صورة دعم ألسعار السوق من خالل برامج تقدي القيم األكرب من الدعم 
القمح والقطن والالشراء   ندر السكري، ومت استخدام نظام احلصص لسلع السكر واألرز وتقدر شماحلكومية لسلع 

وتشمل برامج دعم األسعار بيع األمسدة احمللية املستوردة  1مقارنة ابألسعار احمللية،% 60نسبة الدعم هلذه السلع بنسبة 
 والرعوية واألشجار املثمرة. والفوائد على القروض الزراعية وبذور القمح والشتول الغابية  

واملبيدات كما    الكيماوية  األمسدة  بطرح  والشعري وذلك  اإلسرتاتيجية كالقمح  احملاصيل  بدعم  العراق  دولة  قامت 
العاملية إال أهنا رفعت من م  % 50بنسبة دعم   التجارة  انضمام سلطنة عمان إىل منظمة  ن أسعارها احلقيقية، ورغم 

بعد االنضمام، حيث عملت الدولة على تالف آاثر مليون دوالر    7.5مليون دوالر إىل    2.8قيمة الدعم من حايل  
املت الزراعية  السياسة  أن  من  ابلرغم  أسعاره  بدعم  القمح  أسعار  ف  للمنتجات الزايدة  احلر  السوق  سياسة  هي  بعة 

حيث قدر   2008مليار دوالر خالل العام    10.1الزراعية، أم ف مصر فقد مت دعم أسعار السلع الغذائية مبا يعادل  
  2مليار دوالر سنواي.   1.3الدعم املقدم للخبز وحده مبا يعادل  

ف إطار التعاون العريب ملواجهة أزمة الغذاء وارتفاع األسعار مت إعداد الربانمج الطارئ لألمن الغذائي العريب والذي أما  
  3، ومتثلت أهدافه فيما يلي: 2009مت إطالقه سنة  

العربي - الدول  قدرة  ف   ةزايدة  واملتمثلة  الرئيسية  الغذائية  السلع  من  احتياجاهتا  لتوفري  الذات  على  االعتماد  على 
 احلبوب، السكر، الزيوت، التمور واملنتجات احليوانية؛ 

 ؛الواردات من السلع الغذائيةالتخفيف من حدة التزايد املتواصل ف قيمة فاتورة   -

ور  - للشركات  اقتصادية  جدوى  ذات  استثمارية  فرص  األنشطة إاتحة  ف  تعمل  اخلاص  القطاع  ف  األعمال  جال 
 الزراعية املباشرة، واألنشطة املكملة واملرتبطة هبا وذات الصلة ابجملموعات احملصولية املستهدفة؛

 
 . 63، مرجع سابق، ص2008، اخلرطوم، 2008املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب  1
 نفس املرجع.  2

 .45،46، مرجع سابق، ص ص2012األمن الغذائي العريب املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع  3
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األوضاع  - استقرار  على  واحلفاظ  والبطالة  الفقر  مشكالت  مواجهة  ف  تسهم  ومنتجة  جديدة  عمل  فرص  توفري 
 .تمعات العربيةالسياسية واالجتماعية ف اجمل

املوارد األرضية فقد    املزيد من  استثمار  القائمة،  الزراعات  اإلنتاجية ف  متحورت مكوانته حول حتسني مستوايت 
شيد استخدام مياه الري، إضافة إىل املشروعات االستثمارية املتكاملة واملرتبطة أبنشطة رت ابالستفادة من العوائد املائية ل 

املشروع اجملموعات السلعية املمثلة ف جمموعة حاصالت احلبوب وخباصة القمح والشعري واألرز املشروع، كما تضمن  
والذرة الشامية والذرة الرفيعة، احملاصيل السكرية، حماصيل البذور الزيتية، التمور واملنتجات احليوانية.ويشمل الربانمج ف 

، السودان، سوراي، العراق، مصر، املغرب، اليمن، موريتانيا اجلانب اإلنتاجي كل من األردن، تونس، اجلزائر، السعودية
مشروعا منها   1989ولقد اشتملت إجنازات دول اإلطار اجلغراف السالفة الذكر للربانمج على تنفيذ    1وسلطنة عمان. 

 2مليار دوالر.  31.93مشروع بلغ إمجايل تكاليفها االستثمارية حوايل   1881

 ة العربي   أوضاع األمن الغذائي يف البلدانذائية األساسية على  ار العاملية للمواد الغانعكاسات تقلبات األسع.4.3

الغذائي  ينتج عن املواد  أسعار  استقرار  العربيةعدم  البلدان  اجيابية ألن   ة األساسية ف  آاثر سلبية أكثر منها 
املتوسط  املدى  على  عديدة  آاثر  األسعار  والرتفاع  واملزارعني،  للمستهلكني  ابلنسبة  مهمة  األساسية  الغذائية  السلع 
والطويل واليت ترتبط بصفة أساسية ابملعروض من السلع الغذائية وختصيص املوارد والرتاكيب احملصولية، أما اآلاثر على 

القريب فهي تتعلق ابلطلب وحجم االستهالك واإلنفاق على الغذاء ونوعية الغذاء وغريها، وال تقتصر اآلاثر املدى  
استرياد   ميثل  اليت  العربية  للبلدان  وابلنسبة  الكلي  االقتصاد  لتشمل  تتعدى  بل  فحسب  واألغذية  الزراعة  قطاع  على 

أمهية ابلغة ف   الغذاء  ميثلإذ    تضخمي، زايدة الضغط الردات  ارتفاع فواتري الوا  ينجم عن   فإنه  فيها كبريا جدااألغذية  
االقتصادية  هياكلها  الختالف  تبعا  العربية  البلدان  بني  واالنعكاسات  اآلاثر  هذه  وتتباين  املستهلكني،  سلع  سلة 
ابقي  مع  مقارنة  دولة  لكل  ابلنسبة  الزراعي  للقطاع  النسبية  األمهية  وكذلك  والفردية  العامة  الدخول  ومستوايت 

 القطاعات. 

 الزراعي العرب الستهالك  او   على اإلنتاج األساسية   لمواد الغذائيةالعاملية ل   عارساألانعكاسات تقلبات  .1.4.3

 نتاجيتهابية لزايدة إميكن أن يتيح ارتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية فرصة ابلنسبة للبلدان العر 
احلالة  هذه  بطريقة سلبية، وف  األسعار  االرتفاعات ف  الزراعي هلذه  القطاع  يستجيب  أن  الدخل، كما ميكن  ورفع 
يتفاوت  وعموما  األساسية،  الغذائية  السلع  من  والعرض  اإلنتاجية  لزايدة  مبفردها  تكفي  ال  العاملية  األسعار  زايدات 

ا استجابة  ف كيفية  العربية  البلدان  بني  ما  لتلبية الوضع  األساسية  الغذائية  املنتجات  أسعار  الرتفاع  الزراعي  لقطاع 
 الطلب احمللي. 

 
 .46، مرجع سابق، ص2012املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب  1
 .39، مرجع سابق، ص2016املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب  2
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 العرب   ساسية على اإلنتاج الزراعيانعكاسات تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األ.1.1.4.3

الغذائية والقضاء التدرجيي إن تطورات التنمية الزراعية واالقتصادية عادة ما يصاحبها حتسن ف اإلمدادات    
ىل جانب إحداث تغريات نوعية ف إالوضع التغذوي العام للسكان هذا  على النقص الغذائي، والتايل حتسن اإلنتاج و 

الغذائية وأمناط احلياة    تغريات ف العاداتإنتاج وتصنيع وتوزيع وتسويق املواد الغذائية األساسية، وهذا بدوره يؤدي إىل 
واليت كانت  لكن    لألفراد. األساسية  الغذائية  املواد  املستمرة ألسعار  االرتفاعات  يقابله  الوضع  األثر على هذا  بليغة 

على الرغم من أن ارتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية يتسبب عادة ف خسائر كبرية تتعلق البلدان العربية.  
شرتين الصافني للمحاصيل الغذائية األساسية إال أن كثري من صغار مبستوى معيشة الفقراء الذين يعترب معظمهم من امل

زايدة  على  يشجع  مما  األسعار،  ارتفاع  من  يستفيدون  سوف  احملاصيل  هلذه  صافني  ابئعني  يعتربون  الذين  املنتجني 
ارتف ينعكس  أن  ميكن  األسعار، كما  على  والتأثري  العرض  زايدة  على  انعكاسات  من  لذلك  وما  نفسه  اع اإلنتاج 

األسعار على الرتاكيب احملصولية وتوجيه املوارد الزراعية واستخدامها ف إنتاج احملاصيل الغذائية مرتفعة األسعار مثل 
وكميات   واإلنتاج الزراعي العريب يغلب عليه صفة التذبذب نظرا الرتباطه ابلظروف املناخية،  احلبوب والبذور الزيتية.

الغذائ السلع  وأسعار  األمطار  أن مسار هطول  والطلب حيث  االستهالك  العاملية، وحجم  األسواق  األساسية ف  ية 
التنمية الزراعية يتجه حنو االعتماد املتزايد على املصادر اخلارجية ف أتمني االحتياجات من السلع الغذائية األساسية، 

العريب بناء على معدالت وف هذا الصدد ميكن التمييز بني ثالث جمموعات من السلع الغذائية الرئيسية ف ال  وطن 
االكتفاء الذايت منها وهي: جمموعة السلع اليت تنخفض معدالت االكتفاء الذايت منها ف الوطن العريب مما يعين أن 

  احلبوب، السكر والزيوت النباتية،احلجم األكرب منها يتم أتمينه عن طريق االسترياد من اخلارج وتضم تلك السلع:  
، البقوليات واأللبان واللحومالسلع اليت تعترب معدالت االكتفاء الذايت منها متوسطة وتشمل:  كما أن هناك جمموعة

منها ف الوطن العريب إىل حدود االكتفاء الكامل أما اجملموعة الثالثة من السلع فهي اليت ترتفع نسب االكتفاء الذايت  
 للخضر واألمساك. أو جمموعات الفوائض التصديرية كما هو احلال ابلنسبة    الفاكهة   الذرانت، مثل:  

أن  العريب جند  الوطن  ف  الزراعة  بقطاع  الغذائية  احملاصيل  إنتاج  ف  الزراعية  املوارد  استخدامات  إىل  ابلنظر 
وتبلغ مساحة احملاصيل أتيت ف مقدمة احملاصيل اليت تزرع على مساحته،   2017-2007حماصيل احلبوب خالل الفرتة 
من إمجايل املساحة الصاحلة للزراعة واليت تقدر حبوايل   2017مليون هكتار عام    72.36الزراعية ابلوطن العريب حوايل  

مليون   28.73ف حني تقدر املساحة املزروعة ابحلبوب حوايل  ،  % 32.78مليون هكتار إذ متثل حوايل    220.13
  1هكتار . 

 

 

 
 .13، ص2017، اخلرطوم، 2017ضاع األمن الغذائي العريب املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أو  1
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   2017-2007تطورات إنتاج السلع الغذائية األساسية ف الوطن العريب خالل الفرتة (:  8-3جدول رقم)

 ( مليون طن)

 2017 2016 2014 2012 2011 2009 2008 2007 السلع  اجملموعات 
جمموعة السلع  

 منخفضة االكتفاء 
 الذات 

 47.95 45.05 54.9 52.7 53 54.93 46.76 49.75 احلبوب
 2.4 1.9 1.8 2.02 1.7 1.6 1.78 1.62 الزيوت والدهون

 2.1 2.02 3.1 3.24 2.81 2.68 2.9 2.89 السكر 
جمموعة السلع  

متوسطة االكتفاء 
 الذات 

 1.38 1.29 1.4 1.39 1.3 1.4 1.14 1.29 البقوليات 
 28 27.6 27.6 26.14 26.64 25.7 25.18 24.59 األلبان ومنتجاهتا 

 9.78 8.55 8.1 8.6 8.3 7.9 7.41 7.26 اللحوم
جمموعة السلع  
ذات االكتفاء  
 الذات الكامل 

 13.62 13.8 15 14.17 12.3 11.2 11.06 9.36 البطاطس 
 37.1 35 34.6 33.1 31.6 29.7 29.8 28.3 الفاكهة 
 59.03 57.9 51.9 53.43 57.6 55.1 51.6 48 اخلضر

 5.2 4.9 4.6 4.18 4.24 3.9 3.88 3.5 األمساك 

،  2015، 2012، 2011، 2010، 2009املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب، أعداد متفرقة املصدر: 
 ، اخلرطوم، صفحات متفرقة. 2017

احلبوب، –ابلنظر إىل جمموعات السلع الغذائية جند أن جمموعة السلع الغذائية ذات االكتفاء الذايت املنخفض  
هي املعنية بصورة مباشرة بتأثري ارتفاع أسعار املواد الغذائية عامليا، ألن اجلزء الكبري من هذه   -الزيوت والدهون والسكر

ية احتياجاهتا منها عن طريق االسترياد، ف حني أتيت اجملموعة الثانية وهي السلع األساسية تلجأ الدول العربية إىل تلب
جمموعة السلع الغذائية املتوسطة االكتفاء الذايت ف الدرجة الثانية من حيث أتثري األسعار العاملية على إنتاجها ألن 

ارتفاع األسعار ا أثر  ينعدم  ويكاد  نوعا ما،  منها متوسطة  الذايت  االكتفاء  الغذائية على اجملموعة نسبة  للمواد  لعاملية 
الثالثة واليت حتقق فيها الدول العربية اكتفاء ذايت كامل ولو عملت هذه الدول العربية على زايدة إنتاجها منها وتوجيه 

 من ارتفاع األسعار العاملية منها. الفائض حنو التصدير الستفادت بصورة واضحة 

نالحظ أبن   اجلدول  األوىل من  والسكر    اجملموعة  النباتية  والزيوت  احلبوب  تعىن ابخنفاض واملتمثلة ف  واليت 
، ابلنسبة للحبوب 2017-2007نوعا ما على مدار الفرتة    الستقرارم اإلنتاج يتميز اب االكتفاء الذايت منها فإن حج 

جم وتضم  العريب،  ابلوطن  الغذاء  سلة  مكوانت  أهم  متثل  أبهنا  جند  أنواعها  القمح، مبختلف  من  احلبوب كل  موعة 
ف كمية احلبوب املنتجة بنسبة    2008-2007الشعري، الذرة الشامية، األرز والذرة الرفيعة، وهناك اخنفاض بني عامي  

ويرجع ذلك أساسا إىل موجة اجلفاف وعدم انتظام معدالت األمطار خالل املوسم واليت   % 6.2اخنفاض تقدر حبوايل 
ا اإلنتاج  على  بشدة  بصورة أثرت  املطرية  الزراعات  على  تعتمد  العربية  الدول  أن  اعتبار  على  العريب  ابلوطن  لزراعي 

رئيسية ف إنتاجها من احلبوب، كما هو احلال ف سوراي واليت تعترب إحدى الدول الرئيسية املنتجة جملموعة احلبوب ف 
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ريب خاصة املغرب ليت تعرضت هلا دول املغرب العاملنطقة خالل تلك الفرتة، إضافة إىل الظروف املناخية غري املالئمة ا
 واجلزائر. 

مليون طن ويعود السبب ف زايدة اإلنتاج   54.93فقد ارتفع اإلنتاج من احلبوب إىل    2009أما ف العام    
العاملية  األسواق  أسعارها ف  االسترياد الرتفاع  تقليل من  املناخية من جهة وكذلك  الظروف  احلبوب إىل حتسن  من 

، وهبذا عملت ارتفاع أسعار هذه اجملموعة على حتسني اإلنتاج ف الوطن 2008بسبب األزمة الغذائية العاملية لعام  
، ف حني متيزت الفرتة 2009-2008ما بني عامي    % 17.69ث بلغت نسبة الزايدة ف اإلنتاج حوايل  العريب حي

مليون طن واملالحظ على هذه   53.34بتذبذب طفيف ف اإلنتاج وبتقاربه حيث قدر ف املتوسط    2010-2014
العاملية   األسعار  ارتفاع  عامل  من  يستفد  مل  احلبوب  من  العريب  اإلنتاج  أن  سنة الفرتة  أقصاها  بلغت  واليت  للحبوب 

املتتالية لسنة  نقطة  240.9حبوايل    2011 للسنوات  احلبوب  أسعار  تراجع  مرتفعة إىل   2011، ورغم  بقيت  إال أهنا 
ارتفاع   2015غاية   أتثري  وجتنب  احمللية  احتياجاهتا  لتلبية  يكفي  مبا  إنتاجها  من  ترفع  أن  تستطع  مل  العربية  والدول 

ف العاملية  إنتاجها   األسعار  وزايدة  العاملية  األسعار  ارتفاع  من  تستفد  مل  العربية  البلدان  أن  الدولية، كما  األسواق 
 لتصديره واالستفادة من األسعار املرتفعة ف األسواق. 

سببها االرتفاع ف   % 6.4مبا نسبته    2014مت تسجيل ارتفاع ف اإلنتاج مقارنة بسنة   2015ف حني ف سنة  
ة الرفيعة والذرة الشامية نتيجة لزايدة املساحات املزروعة من هذه احملاصيل ف إطار املشاريع املسطرة إنتاج القمح والذر 

طن ف اهلكتار بينما   1.9متدنية فهي تبلغ  للنهوض إبنتاج احلبوب، لكن ما تزال إنتاجية احلبوب ف الوطن العريب  
ويرجع هذا التدين إىل عدة عوامل ومن بينها الفجوة التقنية وهو أمر   1طن للهكتار،   3.8تقدر ف املتوسط العاملي  

جاد بشكل  النظر  املستوى    يستدعي  على  العريب  الوطن  ف  احلبوب  حملاصيل  والتطوير  البحوث  منظومة  الوطين ف 
ف اإلنتاج إىل   والقومي للوقوف على هذا اإلخفاق ف إنتاجية احلبوب ف املناطق البعلية، وميكن تفسري هذا االخنفاض

اجتاه العديد من الدول العربية إىل االسترياد نظرا الخنفاض أسعارها عامليا ف األسواق الدولية هذه السنة، بينما سجل 
سنة   ف  حاد  اخنفاض  احلبوب  حوايل    2017وسنة    2016إنتاج  االخنفاض  نسبة  قدرت  لسنة    % 22.85حيث 

السبب ف اخنفاض اإلنتاج إىل الفجوة التقنية إضافة إىل األوضاع   ويعود  2017، ليعود ويرتفع نوعا ما سنة  2016
تتدىن  العريب  الوطن  احلبوب ف  إنتاجية  املنتجة للحبوب خاصة سوراي وهو ما جعل  العربية  الدول  األمنية ف بعض 

 طن للهكتار عامليا. 3.97ل  بطن للهكتار مقا  1.67لتصل إىل  

العام    2016ابملوازاة مع ذلك جند أن أسعار احلبوب لسنة     مما جعل   2007بلغت أدىن مستوى هلا منذ 
العديد من الدول العربية تلجأ إىل تلبية احتياجاهتا من احلبوب من األسواق الدولية الخنفاض تكلفتها مقارنة بتكلفة 

  2008و   2007ون النباتية فقد شهد ارتفاعا نسبيا بني عامي  اإلنتاج احمللية. أما اإلنتاج العريب من مجلة الزيوت والده 
ليسجل اإلنتاج ارتفاعا ،  % 7.6ابخنفاض نسيب قدره    2009ليرتاجع اإلنتاج عام    % 10.1بنسبة ارتفاع تقدر حبوايل  
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على التوايل، ابملوازاة مع ذلك   2016و  2011مقارنة بسنيت    % 26.3و   % 18.82مبا نسبته    2017و   2012سنيت  
الذي بدأ   2017ارتفاعا حاد ف األسعار العاملية هلذه السلعة، تليهما ف ذلك سنة    2012و   2011شهدت سنيت  

ومتثل كل من املغرب، سوراي، مصر، السودان ، 2016-2014يسجل ارتفاعا ف األسعار بعد اخنفاضها خالل الفرتة 
 دول الرئيسة املنتجة هلذه السلعة. زائر بدرجة أقل الوتونس ابإلضافة إىل ليبيا واجل

العربية   الزراعة  النباتية تشغل مساحة هامة ف  الزيوت والدهون  الرغم من أن حماصيل  إال أن إنتاجها   على 
الفرتة   خالل  ضئيال  ذات   2017-2007يعترب  السلع  جمموعة  ضمن  جعلها  الذي  األمر   ، إنتاجيتها  لتدين  وهذا 

االكت طريق معدالت  عن  منها  احتياجاته  معظم  تلبية  يتم  وهبذا  العريب  الوطن  مستوى  على  املنخفض  الذايت  فاء 
االسترياد من األسواق العاملية، مما سبق نستنتج أن إنتاج الزيوت والدهون النباتية مل يستفد من عامل ارتفاع أسعارها 

لب احمللي وإحداث فوائض للتصدير وزايدة املداخيل عامليا حيث مل يتم زايدة اإلنتاج ابلقدر الذي يسمح بتلبية الط
 . 2017،  2012،  2008رغم الزايدات الطفيفة سنوات 

  2007مليون طن عام    2.89حتسنا نسبيا حيث ارتفع من حنو    لسلعة السكر فقد شهد إنتاجه  ابلنسبة     
، % 3ابرتفاع نسيب قدره   2009مليون طن عام  2.99، ليواصل ارتفاعه إىل حنو 2008مليون طن عام   2.9إىل حنو 

واستقر هذا اإلنتاج حىت   % 15.65مليون طن بنسبة زايدة قدرها    3.24إىل حنو    2012مث ارتفع إنتاج السكر سنة  
ثل كل  ، ومت2012مقارنة بسنة    % 37.65بنسبة اخنفاض قدرها    2017و   2016ليعاود االخنفاض سنة    2015سنة  

من مصر، السودان، املغرب وسوراي الدول الرئيسة املنتجة للسكر ابإلضافة إىل دول أخرى تزرع تلك احملاصيل على 
األقل   احملاصيل  السكرية من  احملاصيل  الصومال وسلطنة عمان، وتعترب  لبنان،  تونس،  نسبيا وهي  مساحات حمدودة 

قد زاد إنتاج الوطن العريب من سلعة   2011و   2008زمتني الغذائيتني  انتشارا ف الزراعة العربية، نالحظ أبنه خالل األ 
سوى جزء بسيط من االحتياجات العربية منه، السكر حماوال بذلك جتنب آاثر ارتفاع أسعاره عامليا رغم أهنا ال تليب  

دان من جتنب آاثر إال أن هذه الزايدة سامهت ف بعض الدول العربية املنتجة الرئيسة هلذه السلعة مثل مصر والسو 
ارتفاع أسعاره عامليا، كما أن الدول العربية األخرى عملت على دعم أسعار هذه السلعة حماولة ف ذلك التقليل من 
ارتفاع أسعاره حمليا، رغم زايدة الدول العربية إنتاج سلعة السكر خالل األزمتني إال أهنا مل تليب سوى جزء طفيف من 

 اريع ف هذا القطاع بسبب ضعف التمويل أو صعوبة احلصول عليه. احتياجاهتا نظرا لضعف املش 

أبن اجملموعة الثانية والثالثة كمية اإلنتاج ابلنسبة جلميع املنتجات ف تطور اجيايب   أيضا  من اجلدول نالحظ
نظرا النتشار زراعتها وإنتاجها ف مجيع الدول العربية، وهذا بسبب الطلب املتزايد عليها   2017-2007خالل الفرتة  

وتعترب مصر، املغرب، السودان ومالئمة الظروف املختلف إلنتاجها حتت أمناط زراعية خمتلفة منها التقليدي واحلديث،  
واجل مصر  من  حني كل  ف  للبقوليات،  املنتجة  الرئيسية  الدول  هي  املنتجة وسوراي  الرئيسة  الدول  متثل  واملغرب  زائر 

وهي املرحلة التابعة لألزمة الغذائية لسنة   2015-2011ونالحظ حتسن ف إنتاج البطاطس خالل الفرتة  للبطاطس،  
هدفه    2011 اإلنتاج كان  ف  التحسن  هذا  األسعار،  من وارتفاع  لالستفادة  الفائض  وتصدير  احمللي  الطلب  تلبية 
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ويعود السبب ف ذلك إىل اخنفاض املساحة   2016عامليا، ليتم اخنفاض اإلنتاج منها بدءا من سنة    أسعارها املرتفعة
البطاطس ف  السائدة، علما أن إنتاجية  الظروف األمنية  العريب واإلقليم األوسط وكذلك  املزروعة ف إقليمي املغرب 

العاملي حبوايل   العريب تزيد عن املستوى  تبلغ ع،  % 33.81الوطن  الواحد وتبلغ   19.58امليا  إذ  مليون طن للهكتار 
مليون طن للهكتار الواحد وتتفاوت هذه اإلنتاجية بني الدول العربية إذ تبلغ أقصاها ف فلسطني   26.2عربيا حنو  

تعترب   موريتانيا، كما  والسودانوأدانها ف  الرئيسة  واملغرب   مصر  وا  الدول  للخضر  هذه املنتجة  تليب  لفاكهة، حيث 
ارتفاع الدول   عامل  من  املصدرة  الدول  تستفيد  وهبذا  التصدير  حنو  الفائض  وتوجيه  السلع  هذه  من  احمللي  طلبها 

 األسعار العاملية هلذه السلع الغذائية الرئيسة ف األسواق العاملي. 

مليون طن، كما أن   197.7من اإلنتاج العاملي البالغ حوايل   % 4.3ابلنسبة للحوم ميثل اإلنتاج العريب حوايل 
ومتثل   1من جممل املتاح لالستهالك العريب من اللحوم احلمراء والبيضاء.   % 26.6كمية التجارة العربية تغطي ما نسبته 

من   متثل كل  حني  ف  احلمراء  للحوم  املنتجة  الرئيسية  العربية  البلدان  واملغرب  السودان  مصر،  من  اإلمارات كل 
للحوم  املنتجة  البلدان  املغرب  مصر  وتتصدر  احلمراء،  اللحوم  لتصدير  املعيدة  الرئيسية  الدول  والسودان  والسعودية 
البيضاء، من جهة أخرى متثل كل من السعودية، اإلمارات، الكويت، قطر وسلطنة عمان الدول الرئيسية املستوردة 

وم األلبان  لصناعة  البيضاء، وابلنسبة  بفضل للحوم  العريب  الوطن  تطورا مستمرا ف  األخرى  عرفت هي  فقد  نتجاهتا 
السلعية، وأتيت كل من السودان، مصر، اجلزائر، واملغرب وسوراي ف اجلهود   اجلارية لتطوير نظم إنتاج تلك اجملموعة 

ومنتجاهتا،   لأللبان  املنتجة  العربية  الدول  العريب مقدمة  اإلنتاج  فقد شهد  ابلنسبة لألمساك  األمساك مبختلف أما   من 
والفائض التصديري على أنواعها ومصادرها تطورا متزايد نسبيا انعكس بصورة واضحة ف زايدة نسبة االكتفاء الذايت  

ومن العريب،  من إمجايل اإلنتاج   % 75، إذ ميثل إنتاج كل من مصر واملغرب وموريتانيا حنو 2017-2007مدار الفرتة 
هنا ميثل ارتفاع األسعار العاملية هلذه املواد الغذائية األساسية فرصة لزايدة مداخيل الدول العربية املصدرة ف حني متثل 

 هتديد وخسارة ابلنسبة للبلدان املستوردة هلذه املنتجات وإنفاق املزيد من املداخيل لتلبية طلبها احمللي. 

نتجات من العوامل اليت تؤدي إىل إعادة توجيه املوارد الزراعية إلنتاج مما ال شك فيه أن التغري ف أسعار امل
السلع الغذائية مرتفعة السعر، غري أن ذلك يتطلب القيام ابلدراسات الالزمة لتحديد كيفية االستجابة لزايدة أسعار 

الغذا العريب ومتكينه من احلصول على  املواطن  الغذائية هبدف احلد من آاثرها على  ء، ويشمل ذلك استجابة السلع 
صغار املزارعني الذين ميثلون األغلبية ابلدول العربية إىل جانب استجابة القطاع اخلاص وأصحاب املشروعات الزراعية 

الزراعي وحتسني اإلنتاجية لدى   الكبرية، والتوجه حنو استغالل  للزراعة، واالجتاه حنو تطوير اإلنتاج  األراضي الصاحلة 
 صغار املنتجني. 

ا سبق جند أن الوطن العريب قد اجته إىل إنتاج السلع الغذائية ذات األسعار املرتفعة عامليا وهي متثل ابلدرجة مم
األوىل احلبوب مبختلف أنواعها، وخاصة القمح لتجنب آاثر ارتفاع أسعاره عامليا على مجيع األصعدة من جهة ولتوفري 
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ال أهنا مل تستطع حتقيق أهدافها نظرا للصعوابت اليت واجهتها واليت االحتياجات لغذائية احمللية منه من جهة اثنية، إ
واليت  العراقيل  من  احلديثة واألمسدة وغريها  الزراعية  والتقنيات  املناخية  األحوال  قطر عريب آلخر وخاصة  من  ختتلف 

تاج من جمموعة السلع ذات جعلت اإلنتاج الزراعي من هذه السلع يتميز بعدم مرونته، فرغم اجلهود املبذولة إال أن اإلن
 الكتفاء الذايت املنخفض ال حيقق زايدات مناسبة. 

فمن حيث املبدأ ينبغي أن يكون ارتفاع األسعار مبثابة فرصة ابلنسبة للمزارعني ف الدول العربية، إذ أن ارتفاع 
احلوافز   حتسني  على  ينطوي  األغذية  األأسعار  ذات  املنتجات  ينتجون  الذين  ألولئك  حيث ابلنسبة  املرتفعة،  سعار 

النمو  زايدة  إىل  يؤدي  مما  استثمارها  أجل  من  للمنتجني  املتاحة  األموال  زايدة  إىل  املرتفعة  األسعار  تؤدي  أن  ميكن 
الزراعي واحلد من الفقر، وهبذا ميكن اعتبار أسعار األغذية مبثابة فرصة لتحقيق مكاسب استثنائية على األقل ابلنسبة 

على وسائل اإلنتاج من أراضي ومياه وغريها عامل ابلغ األمهية ف حتديد من الذي سيستفيد للبعض، وميثل احلصول  
من منافع أسعار األغذية األعلى، كما أنه من املمكن أن تستفيد األسر املتخصصة بشدة ف الزراعة وإن كانت هذه 

 يشكل فرصة ابلنسبة ملعظم مزارعي األسر متثل نسبة ضئيلة من سكان الوطن العريب، لكن ارتفاع أسعار األغذية مل
البلدان النامية والعربية ومل تتحقق االستجابة ف العرض، فعلى الرغم من الزايدات الضخمة ف األسعار العاملية إال أن 

ى اإلنتاج ف البلدان العربية من احلبوب مل يزد بصورة كبرية بل هناك تذبذب ف اإلنتاج ومل حتقق االستجابة املأمولة عل
  جانب العرض.  

 العرب   املتاح لالستهالك  الغذائية األساسية على لمواد  العاملية ل   سعاراألانعكاسات تقلبات  .2.1.4.3

سنة    من  يزداد  السكانية  الزايدة  ظل  ف  العربية  االقتصادايت  ف  املستهلكني  من  الغذاء  على  الطلب  إن 
اخنفاض  عن  فضال  العربية  األقطار  بعض  بشحها ف  تتميز  اليت  الطبيعية  املوارد  استغالل  أن حتدايت  ألخرى، كما 

عارها عامليا يفرض ضغوطا إضافية على املتاح معدل إنتاجية بعض الغالت من السلع الغذائية األساسية وارتفاع أس 
 . لالستهالك ابلدول العربية، واجلدول املوايل يبني تطور املتاح لالستهالك الوطن العريب من السلع الغذائية األساسية
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تطور حجم املتاح لالستهالك من جمموعات السلع الغذائية األساسية ابلوطن العريب خالل (:  9-3جدول رقم )
 ( مليون طن) 2017-2007الفرتة  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السلع 
 128.8 119.2 124.4 123.2 116.8 118.5 114.4 113.9 111.3 102.8 103.6 احلبوب

 6.8 4.7 5.2 6.2 6.3 5.8 5.2 5.6 5.1 4.85 4.24 الزيوت والدهون 
 12.8 10.7 12 8.8 8.8 10.5 10.6 9.2 10.8 9.97 10.17 السكر 

 3.4 2.7 2.3 2.4 2.2 2.5 2.5 2.2 2.3 2.03 2 البقوليات 
 34.7 34.3 32.3 31.6 31.7 34.9 37.5 34.2 36.7 35.92 35.83 األلبان
 12.8 11.9 11.3 12.4 11.4 11.6 11.5 10.7 9.3 9.06 8.9 اللحوم

 13.6 15 14.8 14.9 14.1 14.2 13.4 11.4 11.3 10.9 9.5 البطاطس 
 70.7 67.3 66 49.7 49.7 52.6 49.7 53.5 52.5 50.7 46.8 اخلضر
 35.4 35.1 34.7 31.8 31 34 32.2 32.9 32.1 30.43 29.01 الفاكهة 
 4.8 4.7 4.5 4.4 4.2 4.2 4 4.1 3.7 3.66 3.38 األمساك 

،  2015، 2012، 2011، 2010، 2009املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب، أعداد متفرقة املصدر: 
 ، اخلرطوم، صفحات متفرقة. 2017، 2016

تذبذابت مستمرة بني  العريب شهد  الوطن  الرئيسية ف  الغذائية  السلع  املتاح لالستهالك من  أن  من اجلدول نالحظ 
، ويتمثل املتاح لالستهالك من السلع الغذائية الرئيسية ف الكميات 2017-2007االرتفاع واالخنفاض خالل الفرتة  

إ مضافا  السلع  تلك  من  العريب  الوطن  ف  حمليا  املصدرة، املنتجة  الكميات  منها  ومطروحا  املستوردة  الكميات  ليها 
حنو   احلبوب  لالستهالك من جمموعة  املتاح  نسبة كمية  الوطن   % 39.61وتشكل  لالستهالك ف  املتاح  إمجايل  من 

حنو   األلبان ومنتجاهتاو   متثل نسبة حاصالت اخلضر، الفاكهة، بينما  2017العريب من السلع الغذائية الرئيسية لعام  
لباقي السلع الغذائية، ومن اجلدول نالحظ أبن   % 4.19و  % 0.6وترتاوح بني    % 10.67و  % 10.88،  % 21.72

لسنة   الغذاء  أزمة  أثناء  قد اخنفض  احلبوب والسكر  الكبري ف   2008املتاح لالستهالك من سلعيت  االرتفاع  بسبب 
فمع اخنفاض إنتاجه وكذلك   أسعارمها إضافة إىل أن اجلزء الكبري من املتاح لالستهالك منهما يتم توفريه من االسترياد،

ف   ستورد منه خالل هذه الفرتة نتيجة الرتفاع فاتورة الواردات اخنفض املتاح لالستهالك على مستوى الوطن العريب،امل
وخاصة السلع  ابقي  من  لالستهالك  املتاح  ارتفع  الكامل    حني  الذايت  االكتفاء  ذات  السلع  البطاطس، –جمموعة 

ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية إىل ورغم  2012-2011ة  ف حني خالل أزمة الغذاء لسن  اخلضر، الفاكهة واألمساك، 
أزمة   من  أعلى  الدهون،   2008مستوايت  العربية، عدا سلع  ارتفع ابلدول  بل  ينخفض  مل  املتاح لالستهالك  أن  إال 

اخنفاضات طفيفة ين سنيت   الزيوت   2012و  2011األلبان، اخلضر والفاكهة واليت شهدت  املتاح من  حيث اخنفض 
 .%2.12والفاكهة مبعدل  %7.1اخلضر مبعدل، %6.93، األلبان مبعدل  %0.7النباتية مبعدل    والدهون 
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العربية  الدول  توفر  ارتفاع أسعارها عامليا هو  العريب رغم  الوطن  املتاح لالستهالك لسكان  توفري  السبب ف 
  140وخاصة النفطية على مداخيل ال أبس هبا نتيجة الرتفاع أسعار النفط عامليا ف تلك الفرتة واليت بلغت حوايل  

للربميل الدوالر  ملعظم  مستقرا  لالستهالك  املتاح  ليبقى  الفرتة  ،  خالل  الغذائية  بعض   2015-2012سلع  عدا 
ارتفاع  فاستمرار  الفرتة  السكر ف هذه  أما سلعة  األلبان،  الفاكهة، اخلضر،  السلع مثل  لبعض  الطفيفة  االخنفاضات 

  2016، أما سنة  2015أسعاره عامليا جعل املتاح لالستهالك منه يتأثر وينخفض سنة بعد أخرى ليعاود االرتفاع سنة  

واليت تليب احتياجاهتا هدت اخنفاضا ف املتاح لالستهالك ابلنسبة جملموعة السلع ذات االكتفاء الذايت املنخفض فقد ش
يق االسترياد ابلرجة األوىل، وتتمثل ف اخنفاض املتاح من سلع احلبوب، الزيوت والدهون النباتية والسكر منها عن طر 

سنة    %10.83و  % 9.61،  %4.18بنسبة   ارتفاع  ،  2015مقارنة  إىل  يعود  والدهون أسعار  والسبب  الزيوت  سلعيت 
سنة   عامليا من جديد  والسكر  نتيجة الخنفاض 2016النباتية  العربية  للدول  النفطية  العائدات  اخنفاض  إىل  إضافة   ،

أقل من   املستوايت  أدىن  إىل  النفط  السلع   40أسعار  الواردات من  فاتورة  على ختفيض  للربميل هذا ما عمل  دوالر 
تاجها ووارداهتا الغذائية، كما أن العامل األمين ف كل من سوراي واليمن العراق وليبيا جعل هذه الدول ختفض من إن

  الغذائية وف بعض األحيان تعتمد ف تلبية احتياجاهتا على املساعدات الغذائية املمنوحة من املنظمات الدولية.

الذايت  االكتفاء  ذات  السلع  جمموعة  اإلنتاج  استقرار  من  وابلرغم  العريب  ابلوطن  السكانية  الزايدة  مع  لكن 
و  الزيوت  احلبوب،  ف  واملتمثلة  الفرتة  املنخفض  خالل  والسكر  النباتية  املتاح 2017-2007الدهون  أن  إال   ،

لالستهالك ف تزايد مستمر لتلبية الطلب احمللي املتزايد، وهبذا تتزايد فاتورة الواردات من هذه السلع بينما ابقي السلع 
على الواردات بصورة   األخرى عرف املتاح لالستهالك منها هي األخرى تزايد خالل نفس الفرتة ولكن كان االعتماد 

أقل، وف بعض السلع يتم تلبية الطلب احمللي من اإلنتاج احمللي، حيث خيتلف الوضع ما بني األقطار العربية، عدا 
ليبلغ أقصى سعر له سنة   2008اخنفض املتاح لالستهالك منها بسبب ارتفاع أسعاره ما بعد أزمة  سلعة السكر اليت  

رغم    2011 املرتفع  سعره  على واستمر  تعتمد  األساسية  الغذائية  السلع  معظم  أن  جند  ابإلنتاج  ومقارنة  تناقصه، 
االسترياد لتوفري احتياجاهتا رغم ارتفاع أسعارها عامليا، فالدول العربية مل تستفد من عامل ارتفاع األسعار العاملية للمواد 

الدولية للتقليل من استهالكها املتحصل ع النقص منه من الغذائية األساسية ف األسواق  الواردات وتعويض  ليه من 
 . اإلنتاج احمللي

إن الزايدات احملققة ف اإلنتاج من السلع الغذائية األساسية خالل السنوات املاضية وكذلك السياسات اليت 
السلبية، ولو بصورة جزئي ة تتبعها الدول العربية ف جمال توفري الغذاء واحلصول عليه أدت إىل احلد من بعض اآلاثر 

للزايدات الكبرية ف األسعار العاملية للسلع الغذائية األساسية على حياة املواطنني، خاصة ف ظل حمدودية الدخول ف 
وفري السلع الغذائية فإن انعكاسات ارتفاع األسعار العاملية للغذاء كانت تبصورة كبرية على االسترياد لالدول اليت تعتمد  

الغذائية األساسية مثل  الدول ومنها اجلزائر على برامج لدعم السلع  تبنت مثل هذه  املواطن لذلك  أكثر حدة على 
ف أسعار السلع احلبوب واحلليب والسكر مما ساعد على التخفيف من تلك االنعكاسات، كما أن االرتفاع الكبري  

الغذائية األساسية وكذلك أسعار الطاقة أدى إىل تغيري كبري ف أمناط االستهالك وكيفية إدارة النفقات لدى املواطنني 
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مبا يتناسب مع هذا االرتفاع، وضمن سلم أولوايت جديدة خاصة وأن حماصيل احلبوب والزيوت والسكر واأللبان من 
 ارها بشكل كبري وواضح. السلع األساسية اليت ارتفعت أسع

الغذائية األساسية على .2.4.3 للمواد  العاملية  األسعار  تقلبات  والفجوة   ، نسب االكتفاءالتضخم  انعكاسات 
 العربية   الغذائية 

إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية العاملية ميكن أن يتسبب ف األجل الطويل ف دفع البلدان املستوردة ومنها 
ثمار ف الزراعة وتقليص الواردات، بل قد يؤدي إىل هبا إىل أن تصبح بلدان مصدرة وهذا االستثمار العربية حنو االست

إال أن البلدان العربية تتضرر أساسي لتنمية القطاع الزراعي وحتقيق ختفيض مستدام ف الفقر وانعدام األمن الغذائي،  
أشد الضرر بسبب ارتفاع األسعار العاملية للغذاء كوهنا تستورد حصة كبرية من الغذاء، ف حني البلدان العربية النفطية 
قد ال حتتاج إىل إنتاج كميات أكرب من املنتجات املرتفعة السعر لتعويض ارتفاع األسعار إذا ما ارتفع سعر صادراهتا 

ويتسبب عدم استقرار أسعار األغذية األساسية ف آاثر سلبية أكرب مما بنسبة أكرب من سعر الواردات الغذائية، النفطية 
للمزارعني  مهمة  األساسية  األغذية  ألن  العربية،  البلدان  ف  األخرى  الزراعية  السلع  أسعار  استقرار  عدم  يسببه 

األغ  تستأثر  للمستهلكني  فبالنسبة  الفقراء،  أما من انحية واملستهلكني  الفقراء  نفقات  نسبة كبرية من  األساسية  ذية 
 هي احملاصيل اليت تزرع على أوسع نطاق ف البلدان العربية خاصة احليازات الصغرية.   املنتجني فإن األغذية األساسية

 انعكاسات تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية على التضخم ابلبلدان العربية .1.2.4.3

املتقدمة، حيث متثل    العربية وحىت  الدول  العام ف معظم  التضخم  األغذية ف معدل  ارتفاع أسعار  يساهم 
متوسط  وهذا  املستهلكني،  أسعار  مبؤشر  مقيما  العام  التضخم  عناصر  من  مهم  عنصر  األغذية  أسعار  التغريات ف 

ة، فكلما زادت حصة الغذاء ف ميزانية األسر كلما مرجح للتغريات ف أسعار سلة اثبتة ومتثيلية للسلع من بينها األغذي
ف ميزانيات األسر ساهم ارتفاع أسعار األغذية ف التضخم العام، ففي البلدان العربية فإن حصة اإلنفاق على األغذية 

لقد شهدت دول الشرق األوسط أعلى معدالت التضخم  1أعلى كثريا حيث تستوعب أكثر من نصف دخل األسرة. 
ذ احليوي  ويعزى  املتعلق ابلوقود  الطلب  والطاقة، كما ساهم  األغذية  أسعار  ارتفاع  استمرار  منه إىل  ف لك ف جزء 

، حيث شهدت العديد من اقتصادايت الدول 2007-2006ارتفاع أسعار احملاصيل الغذائية األساسية خالل الفرتة  
العام لألسعار وهذا راجع ف   املستوى  ارتفاعا ف  ارتفاع أسعار العربية  اخلارجية، فقد أدى  العوامل  املقام األول إىل 

زايدة اإليرادات النفطية للدول العربية الرئيسية املصدرة للنفط، واليت ترتب عنها زايدة ف   النفط خالل هذه الفرتة إىل 
واخلدمات،   التحتية  البنية  جماالت  ف  مشاريع ضخمة  احلكومي ف  اإلنفاق  من خالل  احمللي  ذلك الطلب  وشكل 

ضغوط تضخمية ف تلك الدول، أما الدول املستوردة للنفط فقد بقيت معدالت التضخم ف مستوايت مرتفعة على 
للمنتجات  احمللية  األسعار  دعم  بتخفيض  الرمسية  السلطات  قيام  ظل  الدول خاصة ف  بعض  تراجعها ف  من  الرغم 

 
 . 27، مرجع سابق، ص2009لألغذية والزراعة، حالة أسواق السلع الزراعية منظمة األمم املتحدة  1
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خم العاملية واملتمثلة ف ارتفاع أسعار األغذية على أسعار النفطية مثلما فعلت مصر، اإلضافة إىل انعكاس موجة التض 
 واجلدول املوايل يبني معدالت التغري السنوي ف الرقم القياسي ألسعار املستهلك )التضخم(.   1السلع املستوردة، 

 2017-2007رقم القياسي ألسعار املستهلك خالل الفرتة  تطور معدل التغري السنوي لل(:  10-3جدول رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الدول
 3.3 0.8- 0.9- 2.8 5.6 4.6 4.4 5.1 0.7- 13.9 4.7 األردن 

 2 1.9 4.1 2.3 1.1 0.7 0.9 0.9 2.5 11.5 11.1 اإلمارات 
 1.4 2.8 1.8 2.5 3.3 2.8 1 1.9 2.8 3.5 3.3 البحرين 

 5.3 3.7 4.9 5.7 6.1 5.6 3.5 4.4 3.7 5 3.2 تونس 
 6.3 5.6 4.8 2.9 3.3 8.9 4.5 3.9 5.7 4.4 3.3 اجلزائر
 5.1 2 2.2 2.9 2.5 3.7 5.1 4 6 5 5 جيبوت 

 0.1- 3.5 2.2 2.7 3.5 2.9 5.1 5.3 5.1 9.9 4.1 السعودية 
 32.4 17.8 16.9 36.9 36.5 31.9 20 10.6 10.1 16.1 7.5 السودان

 - - - - - - 4.8 4.9 3.5 15.1 4.5 سوري 
 0.2 0.4 2.3- 2.2 1.9 6.1 5.6 2.4 2.8- 2.7 30.8 العراق 
 1.6 1.1 0.1 1 1.3 2.9 4 3.2 4.8 12.4 5.9 عمان

 0.2 0.2- 1.4 1.7 1.7 2.8 2.9 3.8 2.6 9.9 1.9 فلسطي 
 0.9 2.7 1.7 3 3.1 1.9 1 4.3- 2- 15 13.8 قطر 

 1.5 3.5 3.7 2.9 2.7 3.2 4.7 4 4 10.6 5.5 الكويت 
 3.5 00 2- 1.9 3 5.9 5.5 4.5 2.8 10.8 4.1 لبنان
 26.6 22.7 9.8 3.1 2.6 6 15.9 2.4 2.4 10.4 6.7 ليبيا 

 30.7 10.2 10.9 10.1 6.9 8.6 10.2 11.1 11.8 18.3 9.5 مصر 
 0.7 1.6 1.6 0.4 1.9 1.3 0.9 0.9 2.8 3.9 2 املغرب

 2.6 0.7 0.5 3.5 4.1 4.9 6.2 6.3 2.2 7.3 7.3 موريتانيا 
 18 17.6 29.6 8.2 11.1 9.9 19.3 12.3 3.7 19 12.6 اليمن 

 13.9 5 4.6 5 5.2 6 6.1 4.4 3.6 10.5 7.1 اإلمجايل 
 صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، اإلمارات، أعداد متفرقة، صفحات متفرقة.   -:املصدر  

 .  76ص، 2018، اإلمارات، 2019-2018صندوق النقد العريب، آفاق االقتصاد العريب  -         

العربية البلدان  ف  التضخم  معدالت  عام    تتباين  التضخم  معدالت  أعلى  سجلت  العراق  ف  2007حيث 
جتاوز   التضخم    % 30مبعدل  معدالت  فاقت  شهدها، كما  اليت  االستقرار  عدم  حلالة  من   % 10نتيجة  ف كل 

اإلمارات، قطر واليمن، وسجلت كل من جيبويت، السودان، عمان، الكويت، ليبيا، مصر وموريتانيا معدالت تضخم 
بني   أقل،  ف  % 10و  % 5ترتاوح  تضخم  معدالت  سجلت  الدول  ابقي  حني  زايدة   ف  بشكل كبري  ساهم  ولقد 

 
 .12، ص 2008صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، اإلمارات،  1
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الفرتة،  هذه  خالل  الوسيطية  واملدخالت  األساسية  الغذائية  السلع  من  الواردات  أسعار  ارتفاع  التضخمية  الضغوط 
ريب من احمليط إىل حيث يؤثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية األساسية بشكل واضح على الظروف املعيشية للمواطن الع 

عام  اخلليج.   ف  التضخم  معدالت  تراجعت  أنه  ابلعام    2007علما  تونس،   2006مقارنة  األردن،  من  ف كل 
خمتلفة،  ألسباب  واليمن  املغرب  لبنان،  فلسطني،  العراق،  سوراي،  معدالت   1السودان،  تراجعت  واليمن  تونس  ففي 

التضخم خالل هذه الفرتة رغم ارتفاع أسعار السلع الغذائية ف األسواق الدولية وهذا نتيجة الرتفاع احملاصيل الزراعية 
، حيث كانت العوامل املناخية مواتية فيها، أما ف املغرب مل يؤثر ارتفاع األسعار العاملية للمواد  2007هبا خالل العام  

لغذائية األساسية للواردات بشكل كبري على األسعار احمللية نتيجة الستقرار سعر صرف الدرهم املغريب وعدم إقبال ا
األردن،  التضخم ف  معدالت  اخنفضت  األساسية، كما  الغذائية  السلع  لبعض  املقدم  الدعم  ختفيض  على  احلكومة 

 سة النقدية املضبوطة هبا. نتيجة السيا 2006ابلعام  مقارنة 2007السودان والعراق عام  

ف مجيع الدول العربية عدا جيبويت   2008أبن معدالت التضخم قد ارتفعت عام  أيضا  من اجلدول نالحظ  
األساسية  الغذائية  السلع  أسعار  زايدة  إىل  يرجع  االرتفاع  هذا  العراق،  دولة  تراجعه ف  مع  اثبتا  بقي  أين  وموريتانيا 

ال أسعار  ارتفاع  األوىل،  احمللي،وقود  ابلدرجة  والطلب  االقتصادي  النشاط  تكلفة   2وزايدة حجم  ارتفاع  أدى  حيث 
استرياد السلع الغذائية إىل زايدة الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ وبوجه خاص ف األردن، تونس، السودان، لبنان، 

ي ألسعار املستهلك مصر واليمن، وعموما تشري بياانت معدالت التضخم من خالل التغري السنوي ف الرقم القياس
،  % 10.2إىل    % 7.3من    2007مقارنة ابلعام    2008خالل العام    إىل ارتفاع معدل منو األسعار ف الدول العربية

عام   للتضخم  معدل  أعلى  اليمن  مبعدالت   % 19بنحو    2008وسجل  وقطر  سوراي  السودان،  مصر،  من  مث كل 
العراق والبحرين   % 15و  % 15.1،  % 16.1،  % 18.3 التضخم ف  التوايل، ف حني سجلت أدىن معدالت  على 

  % 10.5اخنفض معدل التضخم ابلدول العربية من      2009وف عام  ،  % 3.5و% 2.7مبعدالت بلغت على التوايل  
، ويرجع السبب ف االخنفاض إىل تراجع األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية 2009عام   % 3.6إىل   2008عام 

تقدر حبوايل   بنسبة  الدولية  األسواق  والسودان حيث حيث  ،  3% 15ف  التضخم ف مصر  أعلى معدالت  سجلت 
، ففي  2008عن العام    % 37.26و  % 35.51مرتاجعة عن ذلك مبا نسبته    على التوايل  % 10.1و  % 11.8بلغت  

انتهاج سياسة نقدية استهدفت التحكم ف التضخم   2008مصر تراجع معدل التضخم عن مستواه ف عام   نتيجة 
السودان فريجع  أما ف  الغذائية األساسية،  السلع  استمرار احلكومة ف ختفيض دعم  نسبيا بسبب  مرتفعا  بقي  لكنه 

التضخم مقارنة ابلعام   السلع بسبب دعم    2008تراجع  الغذائية األساسية والوقود واخنفاض أسعار  للسلع  احلكومة 
الغذائية العاملية املستوردة ولكنه بقي مرتفعا نسبيا، أما ابقي الدول العربية فقد تراجعت هبا معدالت التضخم بسبب 

 ة األساسية. ئيمع استمرار دعم هذه احلكومات للسلع الغذا تراجع األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية

 
 . 22ص مرجع سابق، ،2008لتقرير االقتصادي العريب املوحد صندوق النقد العريب، ا 1

 .20، ص 2009صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، اإلمارات،  2

 .23، ص 2010صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، اإلمارات،  3
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عام % 4.4مقارنة بنحو   % 6.1فقد ارتفع معدل التضخم ابلدول العربية إىل  2011خالل أزمة الغذاء لسنة 
، ويرجع السبب األساسي ف ذلك إىل ارتفاع أسعار السلع الغذائية املستوردة بسبب ارتفاعها عامليا، حيث 2010

العام   األغذية خالل  ألسعار  العاملي  املؤشر  ف   1، % 24  حبوايل  2011ارتفع  الزايدة  نتيجة  اإلنفاق  ارتفاع  وكذلك 
الرواتب والتحويالت لفائدة القطاع العائلي خاصة دول جملس التعاون اخلليجي، اجلزائر واليمن بسبب ارتفاع أسعار 

توزيع   شبكات  وتعطل  الغذائية،  املواد  وإمدادات  الزراعي  اإلنتاج  وتوقف  تعطل  إىل  إضافة  هذا  السلع احملروقات، 
عدد من الدول العربية اليت شهدت تطورات سياسية كتونس، سوراي، ليبيا، مصر واليمن ف إطار ما يعرف  الغذائية ف 

نتيجة  السودان  ف  التضخم  معدل  ارتفاع  إىل  إضافة  الغذاء،  من  املعروض  ف  نقص  من  ختللها  وما  العريب،  ابلربيع 
عا  أسعاره  احملروقات الرتفاع  تكلفة  وزايدة  االستقرار  عدم  الفرتة لظروف  السوداين خالل  اجلنيه  قيمة  واخنفاض  مليا، 

وجود برامج لدعم   2011وساهم ف ختفيف الضغوط التضخمية خالل هذه األزمة الغذائية للعام  ،  2011-2012
 السلع الغذائية وكذلك دعم الطاقة مثلما هو احلال ف األردن، اإلمارات، البحرين، اجلزائر وسوراي. 

الفرتة   العريب   2016-2012خالل  ابلوطن  العام  املستوى  على  نسيب  استقرار  التضخم  معدالت  عرفت 
ويعود السبب ف ذلك إىل استمرار اخنفاض األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية،   % 4.6و  % 6تراوحت بني  

اعتماد معظم  العامل ككل، إضافة إىل  التضخم على مستوى  لتغري معدالت  الدولية  يتماشى مع االجتاهات  وهو ما 
ارتف ف  التحكم  أجل  من  حمليا  األساسية  الغذائية  السلع  دعم  لربامج  العربية  الفرتة الدول  هذه  وخالل  أسعارها.  اع 

سجلت أعلى معدالت التضخم ف كل من السودان، اليمن، مصر وليبيا والسبب ف ذلك راجع إىل عوامل ختتلف 
من بلد إىل آخر، ففي السودان العامل الرئيسي وراء هذا االرتفاع هو أتثري رفع الدعم عن الوقود واخنفاض قيمة اجلنيه 

الغذائية األساسية هبا، كما أن واليالسوداين، وف مصر   السلع  السبب إىل ارتفاع أسعار احملروقات وأسعار  من يعود 
توقف سالسل  الزراعي وكذلك  لتدهور قطاعها  نتيجة  التضخم  ارتفاع معدالت  الدول دوره ف  للعامل األمين هبذه 

لع الغذائية األساسية املستوردة من وبصفة عامة كان الخنفاض أسعار السإمداد الغذاء من السلع الغذائية األساسية،  
األسواق الدولية أثرها على التضخم، خاصة ف الدول العربية اليت تعتمد على السلع الغذائية األساسية املستوردة ف 

الفرتة اخنفضت   التضخم خالل هذه  نتيجة الخنفاض أسعار استهالكها احمللي من تلك السلع، حيث أن معدالت 
توترات أمنية، فإنه نتيجة لذلك فقد ارتفعت معدالت هبا  ساسية ف األسواق الدولية عدا الدول اليت  املواد الغذائية األ

التضخم إىل مستوايت قياسية ومنها اليمن، ليبيا، السودان وحىت مصر، ف حني سوراي خالل هذه الفرتة مل تتوفر أي 
 نظرا لتأزم الوضع األمين داخلها. معطيات حوهلا  

أنه   يبقى جتدر اإلشارة إىل  أنه  الفرتة إال  العربية خالل هذه  التضخم ابلدول  الرغم من استقرار معدل  على 
مرتفعا مقارنة بباقي اجملموعات اجلغرافية األخرى، ويعود ذلك إىل التحدايت اليت تواجه أسواق السلع واخلدمات ف 

املنافسة، استمرار وجود بعض التشوهات اهليكلية اليت حتول   الدول العربية ومن أبرزها ضعف املرونة اإلنتاجية، غياب 

 
 .25، ص 2012صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، اإلمارات،  1
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مقارنة   % 13.9عدل التضخم إىل حنو  ارتفع م  2017وف العام    1دون رفع مستوى كفاءة اإلنتاج والتوزيع والتسعري. 
وزايدة    2016عام    % 5بنحو   الدعم،  نظم  إصالح  إىل  العربية  الدول  اجتاه  إىل  ذلك  السبب ف  مستوايت ويعود 

املايل من جهة، ومن جهة أخرى عودة ارتفاع األسعار  الضرائب ورفع رسوم اخلدمات احلكومية لتحقيق االنضباط 
الغذائية األساسية للمواد  أعلى   العاملية  وبلغت  العربية،  الدول  التضخم ف  ارتفاع معدالت  وكلها عوامل سامهت ف 

، ويعود السبب ف ذلك إىل اخنفاض قيمة عمالهتا مقارنة ابلدوالر املعدالت ف كل من مصر، السودان، ليبيا واليمن
قطع  مما  التوتر  حمل  املناطق  ف  األمنية  والظروف  األساسية  الغذائية  السلع  على  الدعم  إلغاء  إىل  إضافة  األمريكي، 

اهنيا الغذائية، إضافة إىل  السلع  الغذائية األساسية وتعطيل شبكات توزيع  الزراعي سالسل اإلمداد ابلسلع  القطاع  ر 
 ابلدول املتوترة أمنيا وهو ما عمل على تقليص املعروض من السلع الغذائية مما جيعل األسعار مرتفعة.   

تقلبات  .2.2.4.3 لسعار  األانعكاسات  نس   لموادالعاملية  على  األساسية  ابلبلدان الغذائية  الذات  االكتفاء   ب 
 العربية 

الوطن العريب من جمموعات السلع الغذائية األساسية وفقا للكميات املنتجة تتحدد معدالت االكتفاء الذايت ف  
ني بوميثل ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية ف األسواق الدولية من    منها وميزاهنا التجاري واليت أتثرت بعدة عوامل

درجات عالية من ا حيققه الوطن العريب من الرغم مم  على ، و أهم العوامل احملددة ملعدالت االكتفاء الذايت ابلوطن العريب
، إال أن إنتاج الوطن 2017-2007االكتفاء الذايت ف العديد من السلع الغذائية وحىت فوائض تصديرية خالل الفرتة 

معدالت  تتدىن  ولذلك  االستهالكية،  االحتياجات  عن حجم  يقل كثريا  والسكر  الزيتية  والبذور  احلبوب  من  العريب 
السلع  بني  فيما  الذايت  االكتفاء  حتقيق  درجات  وتتفاوت  العريب  ابلوطن  العام  املستوى  على  منها  الذايت  االكتفاء 

  2جمموعات على النحو التايل:  03يب، وميكن تقسيمها مثلما سبق التطرق له إىل  الغذائية الرئيسية ف الوطن العر 

 جمموعات السلع ذات معدالت االكتفاء الذايت املنخفض وتشمل: احلبوب، البذور الزيتية والسكر.  -

 جمموعات السلع ذات معدالت االكتفاء الذايت املتوسط وتشمل: اللحوم، األلبان ومنتجاهتا، البقوليات.  -

اخلضر، جم - وتشمل:  تصديرية  فوائض  مع  الكامل  أو  املرتفع  الذايت  االكتفاء  معدالت  ذات  السلع  موعات 
 البطاطس، األمساك والفاكهة. 
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   تطور معدالت االكتفاء الذايت من جمموعات السلع الغذائية األساسية خالل الفرتة(:  11-3جدول رقم )
2007-2017( % ) 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السلعة 
 37.1 37.7 45.6 52.6 51.1 42.7 45.7 44.6 49.2 45.4 48.02 احلبوب
 50.3 42.4 39.2 35.7 32.7 30.6 30.1 33.4 26.5 29.15 28.46 السكر 

 40.4 45.4 38.3 35.1 35.4 34.4 41.2 36.8 31.3 36.7 37.7 الزيوت النباتية 
 78.4 75.4 80 77.5 75.6 73.6 74.8 74.7 77.2 81.2 80.4 اللحوم

 80.7 80.6 84.2 82.2 83 74.8 72.7 77.7 74.1 70.1 68.6 األلبان ومنتجاهتا 
 40.6 48.4 57.7 65.2 65.5 53.6 52.8 55.5 5707 56.2 64.5 البقوليات 
 100 92.3 102.3 105.4 105.1 99.5 105.4 101.2 99.2 101.8 98.5 البطاطس 

 104.9 99.8 102.5 107.9 107.3 96.2 98.5 97.5 100.3 98.1 97.5 الفاكهة 
 101 100.2 105.6 113.1 108.9 100.1 106.6 102.7 103.2 101.8 102.5 اخلضر

 108.5 106.6 105.9 102.2 101.5 98.4 100.9 100.7 108.3 105.9 105.6 األمساك 

،  2009املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية،  أعداد متفرقة  املصدر: 
 ، اخلرطوم، صفحات متفرقة. 2017، 2016، 2015، 2012، 2011، 2010

بسبب العوامل املناخية   2008-2007لقد انعكس اخنفاض اإلنتاج الزراعي العريب من احلبوب بني عامي  
حنو  من  للحبوب  الذايت  االكتفاء  معدالت  اخنفاض  ف  الدولية  األسواق  األساسية ف  الغذائية  املواد  أسعار  وارتفاع 

  % 36.8إىل    % 37.7لنباتية من حنو  وللزيوت ا،   % 41.7إىل حنو    % 46.8وللقمح من حنو  ،  % 45.4إىل    % 48
وتعترب هذه السلع الثالث هي ،  % 29.2إىل    % 28.5ف حني ارتفع معدل االكتفاء الذايت من السكر قليال من حنو  

السلع ذات االكتفاء الذايت املنخفض ف الوطن العريب حيث نالحظ أبن هذه السلع قد اخنفضت معدالت االكتفاء 
بسبب ارتفاع أسعارها عامليا حيث تتأثر مباشرة بتغريات األسعار   2008مة الغذاء لعام  الذايت منها عموما خالل أز 

أما ابقي السلع الغذائية فقد ارتفعت معدالت االكتفاء   .العاملية ألن اجلزء األكرب منها يتم تلبيته عن طريق االسترياد
  % 74.5الدواجن  ،  % 86.2وتشمل اللحوم احلمراء مبعدل    2009-2008و  2008-2007الذايت منها بني عامي  

مبعدل   ومنتجاهتا  تلبية   % 68.5واأللبان  متوسطة ف  بصورة  تعتمد  املتوسط حيث  الذايت  االكتفاء  متثل سلع  وهي 
أقل مقارنة اجملموعة األوىل، أما االحتياجات منه العاملية عليها  ا عن طريق االسترياد واليت كان أتثري ارتفاع األسعار 

مبعدل  األمساك  فتمثل  تصديرية  فوائض  حتقيق  وحىت  والكامل  املرتفع  الذايت  االكتفاء  معدالت  ذات  السلع  جمموعة 
حيث كان أتثري ارتفاع ،  % 98.5نحو  والفاكهة ب  % 101.8البطاطس بنحو  ،  % 101.1اخلضر بنحو  ،  % 105.8

أسعارها عامليا منخفضا وحىت منعدما ف بعض األنواع من السلع حيث مت التأثري ابلصورة االجيابية ف بعض السلع 
أين    2008، وعموما خالل صدمة األسعار لعام  اليت مت تصديرها إىل األسواق الدولية من عامل ارتفاع أسعارها عامليا

الطل  زايدة  منها أدى  العاملي  اإلنتاج  اخنفاض  مع  منها  الذايت  االكتفاء  نسب  تراجع  إىل  الزراعية  املنتجات  على  ب 
  وارتفاع أسعارها عامليا. 
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نالحظ أبن هناك حتسن ف معدالت االكتفاء الذايت من مجيع السلع   2010-2009خالل الفرتة  ف حني  
واليت شهدت تراجعا ف معدالت تقريبا عدا سلع احلبوب، اللحوم، البقوليات وصورة أقل سلعيت الفاكهة واألمساك،  

 وم والبقولياتاالكتفاء الذايت منها خيتلف من سلعة ألخرى، على الرغم من أن تراجع األسعار العاملية للحبوب، اللح
. أما خالل األزمة 2009خالل هذه الفرتة إال أن معدالت االكتفاء الذايت منها تراجعت بعد التحسن املسجل سنة  

السلعية    2012-2011الغذائية   اجملموعات  مجيع  أن  اجلدول  من  العاملية نالحظ  األسعار  ارتفاع  بطفرة  أتثرت  قد 
، وكان ذلك بسبب تراجع اإلنتاج نتيجة ملوجة اجلفاف احلاصلة 2008مة  للمواد الغذائية واليت كانت أشد حدة من أز 

تلك الفرتة، وكذلك تراجع ف كمية الواردات رغم ارتفاع فاتورهتا الرتفاع أسعار األغذية، كل هذا عمل على اخنفاض 
ايت من احلبوب من معدالت االكتفاء الذايت من مجيع اجملموعات السلعية على حد السواء، حيث اخنفض االكتفاء الذ 

النباتية من  ،  % 42.7إىل    % 45.7 وكذلك احلال ابلنسبة لسلع اللحوم، األمساك، ،  % 34.4إىل    % 41.2الزيوت 
اخلضر، البطاطس والفاكهة، ف حني شهدت بعض السلع ارتفاعا طفيفا ف معدالت االكتفاء الذايت منها رغم ارتفاع 

ذائي العريب إضافة إىل ازدايد الطلب عليها كاستجابة لتزايد سكان الوطن أسعارها عامليا نظرا ألمهيتها ف النمط الغ
  .العريب ومتثل هذه السلع: األلبان ومنتجاهتا، السكر والبقوليات

الفرتة   السلع   2015-2012ف  جمموعات  مجيع  ف  ملحوظ  حتسن  الذايت  االكتفاء  معدالت  شهدت 
الغذائية، هذا التحسن رافقه اخنفاض ف األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية من جهة ومن جهة أخرى ارتفاع 

افة إىل حتسن اإلنتاج النفطية خالل هذه الفرتة نظرا الرتفاع أسعاره إىل مستوايت قياسية،  إض   العربية الدول    إيرادات
خاصة التصديري  والفائض  املرتفع  الذايت  االكتفاء  معدالت  ذات  الغذائية  السلع  جمموعات  االخنفاض   ، من  عدا 

سنة   الذايت  االكتفاء  اخنفض  أين  احلبوب  سنة    % 52.6بعدما كان    % 45.6إىل حنو    2015املسجل ف جمموعة 
ومن اجلدول .  % 65.2بعدما كان    % 57.7ض االكتفاء منها إىل  ، وكذلك احلال ابلنسبة للبقوليات اليت اخنف 2014

الفرتة   السلعية عدا سلعيت   2017-2016نالحظ خالل  الذايت إلمجايل اجملموعات  االكتفاء  تراجعا عاما ملعدالت 
إىل الرتاجع  هذا  ويعود  الذايت،  االكتفاء  معدالت  ف  طفيفا  ارتفاعا  شهدت  اليت  والدهون  النباتية  والزيوت   السكر 

الغذائية سنة  للمواد  العاملية  األسعار  تراجع مستوايت  رغم  له سابقا، وهذا  التطرق  مت  مثلما  اإلنتاج  اخنفاض حجم 
أين شهدت األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية ارتفاعا ابلنسبة جلميع السلع   2017، على عكس عام  2016

 الذايت من جمموعات السلع الغذائية ذات االكتفاء الذايت املتوسط واملنخفضوهو ما قابله تراجع ف معدالت االكتفاء  
السلع  إىل جمموعة  إضافة  منها،  الذايت  االكتفاء  معدل  طفيفا ف  ارتفاعا  شهدت  اليت  واللحوم  السكر  سلعيت  عدا 

فاع األسعار العاملية منها، حىت سلع الفائض التصديري غري متأثرة ابرتالغذائية ذات االكتفاء الذايت املرتفع والكامل و 
أدىن  إىل  النفط  أسعار  تراجع  بسبب  حادا  اخنفاضا  العربية  للبلدان  النفطية  املداخيل  سجلت  أخرى  جهة  من 
البلدان  بعض  التمويل وخاصة ف  لنقص  نتيجة  األساسية  الغذائية  للسلع  ابلنسبة  اإلنتاج  تراجع ف  مع  املستوايت، 

ليبيا سوراي،  اليمن،  مثل  القطاع العربية  تدهور  على  عمل  مما  األمنية  للتوترات  بؤرا  متثل  ألهنا  مصر  وحىت  العراق   ،
 الزراعي هبا وحىت اهنياره أحياان ف بعض الدول مثل سوراي واليمن. 
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مما سبق نستنتج أن جمموعة السلع الغذائية ذات االكتفاء الذايت املنخفض واليت تعتمد على األسواق الدولية 
احتياجات   ختفيض لتلبية  على  يعمل  ما  وهو  عامليا  أسعارها  ارتفاع  بطفرات  مباشرة  بصورة  تتأثر  منها،  السكان 

معدالت االكتفاء الذايت منها، ف حني جمموعة السلع ذات االكتفاء الذايت املتوسط واليت تعتمد بصورة متوسطة ف 
حيث شهدت معدالت االكتفاء   سعار العاملية،تلبية احتياجاهتا على األسواق الدولية كانت أقل أتثرا بعامل ارتفاع األ

، ف حني جمموعة السلع الغذائية  2011و   2008الذايت منها استقرارا نوعا ما رغم االخنفاضات احلاصلة أثناء أزميت  
تلبية  ف  احمللية  األسواق  على  تعتمد  واليت  التصديري  والفائض  الكامل  أو  املرتفع  الذايت  االكتفاء  معدالت  ذات 

لسنيت  احتياجاهت األسعار  تتأثر بصدمات  مل  أثناء   2011و   2008ا جندها  االكتفاء حتسنا  حيث شهدت معدالت 
لعام   األسعار  ارتفاع  وحىت  ارتفاع   2017األزمتني  عامل  من  تستفيد  السلع  هلذه  املصدرة  العربية  الدول  جعل  مما 

 أسعارها عامليا. 

 العربية: على حجم الفجوة الغذائية   الغذائية األساسية لمواد  العاملية ل سعار  األانعكاسات تقلبات    .3.2.4.3

الرئيسية، حيث  الغذائية  السلعية  الصادرات والواردات من اجملموعات  الفرق بني  التجارية إىل  الفجوة  تشري 
العاملية   األسعار  العربية ابرتفاعات  الفجوة  قيمة  لسنةتتأثر  األسعار  وحىت   2011و   2008  لألغذية خالل صدميت 

الطفيفة ف األسعار لسنة  الزايد الغذائي للدول والذي   ،2017ة  التجاري  التجارية مبا يعرف ابمليزان  الفجوة  وتقاس 
يعترب من أهم املؤشرات االقتصادية ألنه ميثل احلصيلة النهائية للعملية االقتصادية التجارية ف املنتجات الغذائية، فهو 

املنت جتارة  ف  والضعف  القوة  مواطن  يوضح  من إذا  الغذائية  للسلع  التجارية  املعامالت  مجيع  يبني  إذ  الغذائية  جات 
اعتماده على  أو  الغذاء  إنتاج  الذات ف  العربية على  الدول  اقتصادايت  اعتماد  يبني مدى  صادرات وواردات، كما 

خيتلف من دولة عربية حيث تعاين املوازين التجارية الغذائية للدول العربية من العجز الدائم واملستمر والذي    1اخلارج، 
ألخرى، بسبب العديد من العوامل املؤثرة واليت تعترب تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية أمهها، واجلدول 

 املوايل يبني تطور حجم الفجوة الغذائية ف الوطن العريب. 

 ( مليار دوالر)  2017-2007لعربية خالل الفرتة  تطور حجم الفجوة الغذائية ا(:  12-3جدول رقم)

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة 
 33.5 34.5 33.5 34.0 34.3 35.6 35.2 36.9 37.7 43.1 27.4 الفجوة 

،  2009املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية،  أعداد متفرقة  املصدر: 
 ، اخلرطوم، صفحات متفرقة. 2017، 2016، 2015، 2012، 2011، 2010

احلاد ف  ابالرتفاع  الرئيسية  الغذائية  السلع  التجارية من جمموعات  العربية  الغذائية  الفجوة  قيمة  أتثرت  لقد 
سنة   وخاصة  العاملية  األسواق  قي  الغذائية  السلع  حوايل 2011و   2008أسعار  من  الفجوة  قيمة  ارتفعت  حيث   ،

بسبب    % 57.3بنسبة ارتفاع تقدر حبوايل    2008مليار دوالر سنة    43.1إىل حوايل    2007مليار دوالر سنة    27.4
 

 .20، ص2007، 05مربوكي الطاهر، دور القطاع الفالحي ف حتقيق األمن الغذائي ف الوطن العريب، جملة الباحث، العدد  1
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بنسبة     2009مليار دوالر سنة    37.7االرتفاع احلاد ف األسعار العاملية للمواد الغذائية، مث تراجعت قليال إىل حنو  
ف حني متأثرة بذلك ابالخنفاض احلاصل ف معظم األسعار العاملية للمواد الغذائية،    % 12.5اخنفاض تقدر حبوايل  

الفرتة  بقيت   خالل  املستوى  نفس  ف  الغذائية  الفجوة  األسعار   2012-2010قيمة  ارتفاع  الستمرار  نتيجة  وهذا 
أزمة   ولعل  األساسية،  الغذائية  للمواد  أدىن   2011العاملية  الفجوة كانت  قيمة  لكن  سابقتها  من  قوة  أشد  كانت 

الغذائية األساسية وذلك راجع إىل ارتفاع املداخيل النفطية والسبب ف ذلك يعود إىل حتسن اإلنتاج ف بعض السلع  
للدول العربية النفطية اليت عملت على رفع مستوى متويل القطاع الزراعي إضافة إىل دعم األسعار من قبل احلكومات 

 العربية.

الفرتة   تراجع طفيفا خالل  الغذائية  الفجوة  قيمة  السبب ف ذلك إىل  2017-2013كما شهدت   ويعود 
الغذائية للمواد  العاملية  األسعار  اخنفاض  الغذائية    استمرار  السلع  بعض  إنتاج  تطور  الدولية،  األسواق  ف  األساسية 

بفضل اجلهود املبذولة ف إطار ما يعرف ابلربانمج الطارئ لألمن الغذائي العريب مع تراجع الواردات للعديد من السلع 
نتيجة لرتاجع   العربية  الدول  العربية على الغذائية ف  الدول  العديد من  الفرتة، واعتماد  النفطية خالل هذه  املداخيل 

الفرتة   الفجوة خالل  قيمة  وترتكز  االسترياد.  من  الغذائية  السلع  من  العديد  إبعاد  مع  االسترياد   -2007تراخيص 
ا  2017 القمح  إنتاجها مثل  العربية مبزااي نسبية ف  الدول  تتمتع  املنطقة ف سلع غذائية حمدودة ال  لذي تقع معظم 

العربية خارج النطاق اجلغراف لزراعته، وكذلك السكر والبذور الزيتية وهلذا ارتفاع األسعار العاملية هذه السلع سوف 
يعمل حتما على زايدة قيمة الفجوة الغذائية العربية والعكس، وختتلف مسامهة الدول العربية ف قيمة الفجوة الغذائية  

الفرتة   والعادات   2017-2007خالل  االستهالكية  واألمناط  األفراد،  دخول  ومستوايت  السكان،  ألعداد  وفقا 
دول عربية تساهم بصورة    07فيها هذا إىل جانب املوارد الطبيعية الزراعية املتاحة وكفاءة استخدامها، وهناك    السائدة

 ئر، العراق، الكويت، اليمن. كبرية ف قيمة الفجوة الغذائية العربية وهي: السعودية، اإلمارات، اجلزا

معاجلة  عدم  نتيجة  الزراعي  القطاع  أداء  ضعف  إىل  العربية  الدول  ف  الغذائي  العجز  تفاقم  أسباب  تعود 
احلديثة  التقنيات  استخدام  حمدودية  الزراعية،  البحوث  ختلف  ف  واملتمثلة  القطاع،  هذا  بنية  ف  املزمنة  املشكالت 

مقارنة   الزراعية  اإلنتاجية  أبخطار وضعف  تنذر  ابتت  لدرجة  املائية  املوارد  استغالل  وتدين كفاءة  العامل  ف  مبثيالهتا 
ضعف  األسباب كذلك  هذه  وتشمل  مبجملها،  الريفية  الزراعية  والتنمية  الغذائي  األمن  مستقبل  على  فادحة 

لل املوجهة  التنمية  ف  فعال  بشكل  اخلاص  القطاع  مشاركة  وضعف  للزراعة  املوجهة  فعالية االستثمارات  عدم  زراعة، 
برامج التنمية ف الريف وعدم التكامل بني املوارد املالية والطبيعية ف الدول العربية، ضعف البنية األساسية، الفجوة 
الواسعة ف اخلدمات الزراعية املساندة بشكل ال ميكن من إقامة تنمية زراعية فعلية، يضاف إىل ذلك تعاقب فرتات 

االستمرار ف هدر املوارد املائية، وقلة املوارد املالية املخصصة للتنمية الزراعية وعدم قدرة   اجلفاف ونقص األمطار مع 
السياسات واإلجراءات املتخذة على معاجلة تبعاهتا، وسيؤدي استمرار هذه األوضاع إىل ضغوط كبرية على موازانت 

الغذاء و  املوارد إىل أتمني  القسم األكرب من  العربية وحتويل  العربية أعباء كثرية الدول  الدول  حتمل الشرحية األوسع ف 
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جراء االرتفاع املستمر ف األسعار العاملية لألغذية مما يزيد من حدة الفقر وتدين األوضاع الصحية، ويرتك ذلك آاثر 
 سلبية بليغة على جممل األوضاع االقتصادية واالجتماعية ف الدول العربية.  

 العرب   على املستهلك  األساسية   الغذائيةلمواد  العاملية ل سعار  األانعكاسات تقلبات  .3.4.3

ف األسعار العاملية املواد األساسية وغريها من التداعيات، أدت إىل تغيري كبري ف أمناط إن االرتفاع املتواصل  
ب مع هذا االرتفاع وضمن سلم أولوايت االستهالك وكيفية إدارة النفقات الشخصية أو العامة لدى املواطنني مبا يتناس

إىل  التدرج  مث  ابألساسيات  بدءا  أولوايته  ترتيب  يعيد  العريب  املواطن  أصبح  العربية  الدول  من  العديد  وف  جديد، 
الكماليات إذ جيد نفسه مل يعد قادرا على حتمل أعباء احلياة املتزايدة والسريعة واليت أخذت تستهلك الدخل بشكل  

أن السلع   كبري، كما  من  االستهالك  رفع  على  يعمل  العريب  املواطن  الغذائية جعلت  للمواد  العاملية  األسعار  ارتفاع 
املرتفعة  الغذائية  للسلع  استهالكه  يقلص من  أنه  أقل، كما  قيمة غذائية  تكون ذات  واليت  السعر  املنخفضة  الغذائية 

ية على املواطن ألسعار العاملية للمواد الغذائية األساسالسعر ذات القيمة الغذائية األكرب. وتتجلى انعكاسات تقلبات ا
 العريب ف جمموعة من املؤشرات اليت هلا عالقة ابملواطن العريب مباشرة. 

 لمواد الغذائية األساسية على نصيب الفرد من املتاح لالستهالك العاملية ل سعار  األانعكاسات تقلبات  .1.3.4.3

املتاح    من  الفرد  نصيب  على  إليه  اإلشارة  سبق  والذي  العريب  ابلوطن  اإلمجايل  لالستهالك  املتاح  ينعكس 
 . 2017-2007لالستهالك خالل الفرتة  

 ( كلغ للفرد) 2017-2007تطور نصيب الفرد من املتاح لالستهالك خالل الفرتة  (:  13-3جدول رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السلع 
 310.6 278.8 325 301 327.9 309.7 316.5 315.3 317.3 299.1 311 احلبوب

 16.5 16.95 12.8 12.8 14.9 13.84 14.48 15.54 14.64 14.13 12.89 الزيوت والدهون 
 30.8 32.53 28.1 27.9 31.8 31.4 29.38 25.62 30.9 29.01 30.53 السكر 

 8.2 6.13 6.4 5.4 6.5 6.8 7.2 6.8 6.59 5.93 6.03 البقوليات 
 83.7 84.6 81.8 84.5 93.9 108 10.3.8 94.8 104.7 104.5 107.5 األلبان
 30.1 29.3 28.7 27 32.63 31.07 30.79 29.65 26.72 26.38 24.72 اللحوم

 32 36.48 40.9 36.2 40.7 38.5 31.5 30.5 32.34 31.71 28.53 البطاطس 
 170.3 140.8 129.1 122.7 147.5 146.1 137.5 148.2 149.7 147.5 140.5 اخلضر
 85.3 86.4 88.4 83.2 94.6 88.74 89.27 91.13 91.59 88.54 87.07 الفاكهة 
 11.6 11.5 11.3 10.6 11.6 11.19 11.28 11.37 10.58 10.76 10.27 األمساك 

،  2015، 2012، 2011، 2010، 2009املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب، أعداد متفرقة املصدر: 
 اخلرطوم، صفحات متفرقة. ، 2017، 2016
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العاملي  املستويني  على  عليه  احلصول  وإمكانية  الغذاء  عرض  املؤثرة ف  العوامل  شهدهتا  اليت  للتطورات  تبعا 
والعريب فقد تطور نصيب الفرد من املتاح لالستهالك من خمتلف السلع الغذائية ف الوطن العريب، وخيتلف ويتطور هذا 

-2007ذايت املنخفض واملتوسط والكامل، فخالل الفرتة  املتوسط حسب جمموعات السلع الغذائية ذات االكتفاء ال
موسم    2009 اجملموعة  إنتاج هذه  متأثرا ابخنفاض  بشدة  تراجع  قد  احلبوب  الفرد من  نصيب  ،  2008نالحظ أبن 

ليعاود االرتفاع   % 3.8  وكذلك اخنفاض املستورد منه نظرا الرتفاع أسعاره عامليا حيث بلغت نسبة االخنفاض حوايل
، كما عرف نصيب الفرد من ابقي السلع اخنفاضا سنة 2008عما كان عليه سنة    % 6.1بنسبة قدرها    2009سنة  

بسبب األزمة الغذائية واخنفاض املتاح لالستهالك عدا بعض السلع مثل الدهون والزيوت النباتية ابإلضافة إىل   2008
-2010 عرف متوسط نصيب الفرد من املتاح لالستهالك خالل الفرتة  السلع ذات االكتفاء الذايت الكامل، ف حني 

بني    2017 واهلبوط  الصعود  بني  تذبذابت  احلبوب  و  301من  بني    327كلغ  للفرد  رغم     2015و  2010كلغ 
 ، بسبب اخنفاض إنتاج األرز وكميات الشعري املستوردة 2011االرتفاع احلاد ف أسعاره عامليا إثر صدمة األسعار لسنة  

ولزايدة الواردات من القمح والدقيق والذرة الصفراء، أين مت توجيه االسترياد للسلع الغذائية ذات الطلب احمللي املرتفع 
مع تقليل استرياد الشعري كونه ميثل علف احليواانت، لينخفض نصيب الفرد من املتاح لالستهالك من احلبوب سنة 

ناك تذبذابت بني االرتفاع واالخنفاض ملتوسط نصيب الفرد من وابلنسبة لباقي السلع ه،  % 14.21مبعدل    2016
مباشرة  يرتبط  والذي  لالستهالك  املتاح  حجم  أمهها  عوامل  عدة  إىل  راجع  والسبب  السلع  من  لالستهالك  املتاح 

ة هلذه مبستوى اإلنتاج احمللي من هذه السلع، وكذلك حجم االسترياد منها والذي يتأثر بصورة مباشرة ابألسعار العاملي
 السلع األساسية. 

على نصيب الفرد من مكوانت الطاقة   لمواد الغذائية األساسيةل العاملية    سعار األانعكاسات تقلبات  .2.3.4.3
 والربوتي والدهون

يؤثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية على معدالت استهالك الفرد من مكوانت الطاقة والربوتني والدهون، حيث 
األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية تساهم ف التغريات ف الوجبات الغذائية ومنه العوامل السببية أن التغريات ف  

الكامنة وراء األمراض السارية، وكما هو معلوم هناك معدالت مثلى من مكوانت الطاقة والربوتني والدهون جيب أن 
اليت ختتلف ابختالف العمر والنوع واألنشطة اليت يؤديها   يتضمنها الغذاء ليمد اجلسم ابحتياجاته من تلك املكوانت 

آاثر  لتفادي  العليا  احلدود  عن  تزيد  وال  الدنيا  احلدود  عن  املعدالت  تقل  ال  أن  جيب  األحوال  وف كل  اإلنسان، 
واد الغذائية التغريات الغذائية الضارة بسبب كمية ونوعية الغذاء املستهلك ف الوطن العريب النامجة عن ارتفاع أسعار امل

 األساسية.

النباتية  والدهون  والزيوت  احلبوب  وخباصة  رئيسي  بشكل  النباتية  املصادر  على  يعتمد  العريب  املستهلك  إن 
لتأثري  اليومية منها، وهبذا يكون  لتوفري اجلزء األكرب من احتياجاته  العريب  الوطن  العجز ف  والسكر، وهي متثل سلع 

األسواق العاملية األثر الواضح واملباشر على نصيب الفرد من احتياجاته اليومية من   أسعار هذه السلع ذات العجز ف
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النباتية لتوفري حنو    2008الطاقة والربوتني والدهون، ففي سنة   من   %84.5كان الوطن العريب يعتمد على املصادر 
احلرارية، و السعرات  اليومية من  الربوتني وحو   %68.3احتياجاته  من  احتياجاته  احتياجاته من   %69.8ايل  من  من 

حنو    1الدهون،  احليوانية  املصادر  توفر  حني  احلرارية، %30.2و  %31.7،  %15.3ف  السعرات  من  احتياجاته  من 
الربوتني والدهون على الرتتيب، وهذه املعدالت تقل عن نظرياهتا على املستوى العاملي حيث ترتفع مسامهة املصادر 

الغذاء مقارنة ابلوطن العريب، ومنه جند أن نصيب الفرد من االحتياجات اليومية قد أتثر سلبا ابرتفاع احليوانية ف توفري 
 عرات احلرارية والربوتني والدهون. أسعار السلع الغذائية األساسية لتوفري االحتياجات اليومية من الس

سعرا حراراي ف حني   3390ة حوايل  ابلنسبة للبلدان املتقدم  2008يقدر إمداد الطاقة الغذائية للفرد سنة    
فنجد أن مصادر الغذاء النباتية توفر للمستهلك العريب حنو   2011أما سنة    2سعرا حراراي فقط.  2770البلدان العربية  

من احتياجاته من السعرات احلرارية والربوتني والدهون على التوايل، ف حني أن مصادر   % 73.4و  % 73.3،  84.7%
من احتياجاته اليومية ومتثل معدالت منخفضة أيضا مقارنة   %26.6و  %26.7،  %15.3توفر له حنو    الغذاء احليوانية

الدول  بني  والدهون  والربوتني  احلرارية  السعرات  من  الفرد  نصيب  متوسط  ف  تفاوت كبري  وهناك  العاملية،  بنظرياهتا 
البح اإلمارات،  الربوتني ف  الفرد من  نصيب  يرتفع متوسط  بباقي العربية، حيث  مقارنة  قطر وموريتانيا  تونس،  رين، 

الدول العربية، ف حني يزيد متوسط الفرد من الدهون ف لبنان، سلطنة عمان، قطر وليبيا ويرجع السبب ف ذلك إىل 
اختالف املقومات املوردية، مستوايت الدخل، تعداد السكان، الظروف املناخية وطبيعة النشاط االقتصادي بكل دولة 

   3عربية،

من السعرات    %28و  % 84.3،  %70.3جند أن اإلنتاج من الوطن العريب يغطي حنو    2015ف حني سنة  
أما ف سنة   4احلرارية والربوتني والدهون على التوايل والباقي يتم تغطيته من االسترياد والذي يعتمد على السلع النباتية،

  % 43.7و %73.6، %62.4جند أن نسبة االكتفاء الذايت من السعرات احلرارية، الربوتني والدهون بلغت حنو   2017
حيث أن نسبة العجز واالعتماد على األسواق الدولية قد تقلصت   5على الرتتيب والباقي يتم تغطيته من االسترياد،

عتمد بصورة كبرية على السلع النباتية ف تلبية االحتياجات نوعا ما مقارنة ابلسنوات املاضية، إال أن البلدان العربية ت
من السعرات احلرارية والربوتني والدهون واليت هلا عجز فيها مما جيعلها عرضة أكثر فأكثر لتقلبات ارتفاع أسعار هذه 

 املواد ف األسواق العاملية. 

 

 
 .37، صبقا ، مرجع س2009نظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب امل 1
 . 36نفس املرجع، ص 2

 .46،  ص2011اخلرطوم، ، 2011املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب  3

 .28، بقا ، مرجع س2015املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب  4

 .76، صبقا ، مرجع س2017املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب  5
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الغذائية األسا.3.3.4.3 العاملية للمواد  الغذاء املستهلكانعكاسات تقلبات األسعار  ابلوطن   سية على نوعية 
 العرب

لطاملا كان اإلنتاج الزراعي وتوزيع األغذية الشاغل الرئيسي للحكومات واملنظمات االجتماعية ف سعيها إىل   
األغذية  إنتاج  تقنيات  ف  التحسينات  ساعدت  حيث  واجملاعة،  اجلوع  مثل  القاسية  العواقب  ومنع  السكان  إطعام 

معقولة،   وأبسعار  توافرا  أكثر  الغذاء  ونقلها ف جعل  الغذائية وتصنيعها  النظم  على  سلبا  أثرت  التغريات  هذه  لكن 
فباتت أقل تنوعا وأقل إفادة للصحة، وتتسبب بنتائج سلبية على صحة املواطن، كما أن ارتفاع األسعار العاملية للمواد 
غذاء  من  عليه  حيصل  ما  ومعظم  غذاء،  من  الفرد  عليه  ما حيصل  تقلص  على  اآلخر  هو  عمل  األساسية  الغذائية 

عار املنخفضة يكون ف شكل أغذية نشوية أقل قيمة غذائية مما يتسبب ف أمراض عدة، ويعمل ارتفاع األسعار وابألس
العاملية للمواد الغذائية األساسية على زايدة قيمة الفجوة الغذائية وتقلص األغذية ذات القيمة الغذائية املرتفعة الصحية 

ية آلية صحية مما يسبب له أمراض عدة، والشكل املوايل يوضح  مما يعمل على تقلص ما حيصل عليه الفرد من أغذ 
 ازدايد سوء التغذية وانتشار األمراض.  عمل ارتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية على

 العربيةآلية عمل الفجوة الغذائية ف تزايد سوء التغذية ف الدول  (:  5-3شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 . 29، ص2008، اخلرطوم، 2008: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب  املصدر

إفريقيا هي املنطقة اليت تعاين أكثر ف زايدة العدد املطلق للسكان الذين تعترب منطقة الشرق األدىن ومشال  
الوطين فإن البلدان ذات الدخل املرتفع اليت متتلك املوارد الالزمة حليازة يعانون نقص التغذية ونسبتهم، وعلى الصعيد  

تعترب أحياان متمتعة ابألمن  املواد الغذائية ف حالة ارتفاع أسعارها عن طريق االسترياد مثل دول جملس التعاون اخلليجي 
ة اهلشة والتنمية االقتصادية الضعيفة لكن ف الغذائي أكثر بكثري من البلدان ذات اإلنتاج الزراعي احملدود والبنية التحتي

 أسعار األغذية ارتفاع  

 الدخول الفعلية اخنفاض  

األسعار   استهالك األغذية منخفضةارتفاع  
 ة( النشوي

استهالك األغذية األساسية مرتفعة األسعار اخنفاض    

اإلصابة ابألمراض ارتفاع   املتناول من الطاقة والربوتي اخنفاض    

سوء التغذية الناتج عن نقص الطاقة والربوتي ارتفاع    
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فنقص  الكلي،  والتغذوي  الغذائي  األمن  لتحقيق  الطاقة كاف  توافر  يكن ضمان  املالية مل  الغنية ابملوارد  البلدان  هذه 
  1املغذايت الدقيقة ال يزال مشكلة ف هذه البلدان. 

بسب التغذية  ف  حتوال  العربية  البلدان  تشهد  نفسه  الوقت  الغذائية ف  للمواد  العاملية  األسعار  تقلبات  ب 
األساسية مدفوعا مبوجة من النمو االقتصادي وزايدة الدخل والتحضر السريع وتغريات جذرية ف منط احلياة، ومع هذا 

األطفال   لدى  خصوصا  الوزن  ونقص  التغذية  نقص  فإنه فإن  العربية  البلدان  بعض  ف  ينخفض  اخلامسة  سن  دون 
زايدة كبري  السكري حتصل  داء  مثل  الغذائي  ابلنظام  الصلة  ذات  واألمراض  والسمنة  الوزن  زايدة  انتشار  ف  موازية  ة 

وأمراض القلب والشرايني والسرطان، كما أن البلدان العربية الغنية ختضع هي األخرى حلاالت التقزم ونقص املغذايت 
الوزن والبدانة.   العربيةالدقيقة وزايدة  البلدان  الفواكه،   حيث أن غالبية  الغذائي اخلاص ابألغذية احلمائية مثل  منطها 

( غري كاف وهو ف 3اخلضر، البقول، املكسرات، البذور الزيتية، احلبوب الكاملة إضافة إىل األمحاض الدهنية )أوميغا  
 2تراجع مستمر وأقل بكثري من املستوايت املوصى هبا. 

 ابلوطن العرب  املستهلك  غذائية األساسية على صحة العاملية للمواد الانعكاسات تقلبات األسعار  .4.3.4.3

الغذائية األساسية يؤدي ابلسكان إىل استهالك أطعمة أقل قيمة غذائية    العاملية للمواد  إن ارتفاع األسعار 
رية أو طويلة األجل، ويؤدي نقص صذات أسعار أقل، وأفقر ابلفيتامينات وأقل توازان مع انعكاسات على الصحة ق

الغذائيالتغذية   للمواد  العاملية  األسعار  تقلبات  أخطار  الناتج عن  إىل  األساسية  النمو ة  املقبلة، وسوء  األجيال  على 
ويؤدي سوء التغذية على املدى الطويل إىل أمراض عدة وحىت إىل املوت أحياان، وخيفض سوء   3العقلي واجلسدي. 

األطفال دون سن  لدى  الوزن  اخنفاض  اإلصابة أبمراض معدية كالسل،  فيزيد من خطر  اجلسم،  مناعة  من  التغذية 
ة، قصر القامة أو التقزم، السمنة أو البدانة لدى البالغني بسبب االستهالك املتزايد لألغذية املنخفضة األسعار اخلامس

 ذات القيمة الغذائية األقل. 

 2017-2012أشكال سوء التغذية ف الدول العربية خالل الفرتة   (:14-3جدول رقم)

 فقر الدم عند احلوامل  البدانة لدى البالغي  الوزن الزائد لدى األطفال  التقزم لدى األطفال  اهلزال لدى األطفال احلالة 
 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2016 2017 2012 البلد 

 35.7 33.6 26.6 23.1 - 12.4 - 11.7 - 4.1 اجلزائر
 28.5 29.3 31.1 27.9 15.7 20.5 22.3 30.7 9.5 9.5 مصر
 32.5 30.5 31.8 28.3 - 22.4 - 21 - - ليبيا 

 36.9 34.2 25.6 22.4 - 10.7 - 14.9 - 2.3 املغرب
 30.7 27.4 7.4 5.6 3 1.5 38.2 34.1 16.3 16.3 السودان

 
 .36لعربية، مرجع سابق، ص إبراهيم عبد اجلليل، جنيب صعب، االستهالك املستدام من أجل إدارة أفضل للموارد ف البلدان ا 1
 . 39إبراهيم عبد اجلليل، جنيب صعب، مرجع سابق، ص 2
 .08، ص2008، القاهرة، ICRCمتارا الرفاعي وآخرون، أزمة الغذاء: عامل أكثر فقرا وجوعا،  3



. ............................... العربية  البلدان  على  األساسية الغذائية   لموادالعاملية ل  سعاراأل  يف  التغري آاثر : الثالث   الفصل  

169 
 

 31.2 28.1 27.3 24.1 - 14.3 - 10.1 - 2.8 تونس 
 32.7 30.9 12.2 10.8 - 8.1 - 33.5 - 21.5 جيبوت 

 37.2 37.2 11.3 9.7 1.3 1.2 27.9 22 14.8 14.8 موريتانيا 
 29.1 29 27.4 25 - 11.8 - 22.6 - 6.5 العراق 

 23.8 21 37 34.3 6 9.5 4.9 4.3 3.1 3.1 الكويت 
 31.2 28.1 31.3 28.8 - - - - - - لبنان
 38.2 36.3 22.9 20.2 4.4 1.7 14.1 9.8 7.5 7.5 عمان

 42.9 41.5 35 31.6 - 6.1 - 9.3 - - السعودية 
 34.7 30.8 33.4 30.3 - 4.7 - 7.8 - 2.4 األردن 

 27.8 25.7 29.5 24.5 - - - - - - اإلمارات 
 69.6 65.5 14.1 11.8 2 1.5 46.5 46.6 16.3 16.3 اليمن 
 33.6 31.7 25.8 22.7 - 17.9 - 27.5 - - سوري 

 44.4 43.5 6.9 5.9 - 3 - 25.3 - - الصومال 
 - - - - - - - - - - فلسطي 
 42 41.4 28.7 26.2 - - - - - - البحرين 

 27.7 25.8 33.9 30.6 - - - - - - قطر 
 . 46-44صص ، 2015، روما،  2015منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة انعدام األمن الغذائي ف العامل    -املصدر:

 . 81-76صص  ، 2017، روما، 2017منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة انعدام األمن الغذائي ف العامل  -
 . 122-116صص  ، 2018، روما، 2018منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة انعدام األمن الغذائي ف العامل  -

 كل من السودان، العراق، اليمن، جيبويت والذي بلغ تركز ف  2017-2007إن انتشار سوء التغذية خالل الفرتة  
وجنوب  وليبيا  األمنية كسوراي  التوترات  الدول حمل  إىل  إضافة  األخرى،  العربية  الدول  ابقي  مع  مقارنة  عالية  نسب 
السودان والصومال، حيث عمق ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية من حاالت سوء التغذية ف هذه الدول، حيث 

بسبب اعتماد الدول   أصبحت بعض من هذه الدول تعتمد ف حصوهلا على الغذاء من املساعدات الغذائية األممية.
العربية على املواد الغذائية املنخفضة األسعار ذات القيمة الغذائية األقل بدال من املواد الغذائية املرتفعة األسعار والقيمة 

ابلدول   انتشر  األعلى  فرتات الغذائية  خالل  خاصة  العريب،  املواطن  على  التغذية  سوء  حاالت  من  العديد  العربية 
مثل   والفرتة الزمنية اليت تلتها على اعتبار أن بعض االنعكاسات ال تظهر إال على املدى املتوسط   األزمات الغذائية

  لدى األطفال.انتشار اهلزال لدى األطفال، انتشار البدانة لدى األطفال والبالغني وكذلك التقزم  

قد أثرت بنسب عالية على    2011سنوات جند أن أزمة الغذاء للعام    05ابلنسبة للهزال لدى األطفال األقل من  
 %23و %14كل من السودان، موريتانيا واليمن حيث احتلت هذه الدول املرات املراتب األوىل بنسب ترتاوح ما بني  

 2008تليها ف ذلك كل من مصر وسلطنة عمان. ابلنسبة للتقزم لدى األطفال خالل الفرتة الالحقة ألزمة الغذاء  
، ة قد أتثرت بفعل استهالك األغذية املنخفضة األسعار ذات القيمة الغذائية األقلجند أن معظم الدول العربي  2011و
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تفوق   بنسبة  األوىل  املرتبة  اليمن  حيتل  تفوق    %46حيث  بنسبة  وجنوبه  السودان  موريتانيا،   %30تليها  مصر،  مث 
 . 2008الالحقة ألزمة الغذاء  2012الصومال وسوراي خالل الفرتة 

من   األقل  األطفال  لدى  الزائد  الوزن  النتشار  من    05ابلنسبة  األكرب  والبالغني  دول   18سنوات  أن  سنة جند 
دخوهلا على شراء األغذية املشرق العربية تستحوذ على النسب األعلى على اعتبار أهنا دول غنية وتستهلك معظم  

دقيقة واليت تعمل على انتشار السمنة لدى البالغني، لكن منطها الغذائي حيتوي على األغذية الفقرية من املغذايت ال 
وحتتل كل من السعودية، األردن، الكويت، لبنان، مصر ليبيا، البحرين واإلمارات  املراتب األوىل تليها ف ذلك كل 

ة وسجلت دول املغرب العريب مستوايت دنيا من البدانمن تونس والعراق اجلزائر، املغرب سوراي وعمان بدرجة أقل،  
لدى البالغني مقارنة بدول املشرق العريب عدا تونس، حيث تعترب هذه الدول أقل دخال مقارنة بنظرياهتا وهو ما جعل 

، تقلبات أسعار املواد الغذائية األساسية أقل أتثريا. أما السمنة لدى األطفال فبلغت النسب العليا ف كل من مصر
البياانت فيما سجلت ابقي الدول نسب أدىن ف حني مل تتوفر    %12و  %10ليبيا، سوراي، تونس بنسب ترتاوح بني  
وفيما خيص فقر الدم لدى احلوامل   نظرا للظروف األمنية السائدة هبا.  2017حول معظم الدول العربية خالل العام  

 ف سن اإلجناب فإن معظم الدول العربية تسجل مستوايت عالية عدا دول الكويت واإلمارات وقطر واليت سجلت
ف لتبلغ أقصاها    %30ف حني ابقي الدول سجلت مستوايت أعلى من    %28و  %21مستوايت أدىن ترتاوح بني  

مما سبق نستنتج أن انعكاسات تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية ف   .% 69دولة اليمن بنسبة تفوق  
التغذية أبشكاله املختلفة كان متباينا ما بني   الغنية انتشار سوء  النفطية  العربية  الدول  العربية، حيث سجلت  الدول 

مستوايت عالية من البدانة لدى األطفال والبالغني ف حني سجلت الدول املتأثرة ابلصراعات الداخلية كل أنواع سوء 
تقلبات األس  انعكاسات  العراق سوراي والصومال، وعموما كانت  السودان،  اليمن،  عالية ومنها  وبنسب  عار التغذية 

ف كل الدول العربية وبنسب متفاوتة مقومة مبقياس سوء   ساسية سلبية على املواطن العريب العاملية للمواد الغذائية األ
 التغذية أبشكاله املختلفة. 
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  الفصل  خالصة 

العاملية ف آاثر سلبية أكثر مما    السوق  الغذائية األساسية ف  املواد  استقرار أسعار  دم يسببه عيتسبب عدم 
من دولة إىل أخرى ومن منطقة إىل أخرى، وتشمل املواد   الغذائية  ختتلف هذه املواداستقرار أسعار السلع األخرى،  

الغذائية األساسية ف الدول العربية عموما ف احلبوب وخاصة القمح، اللحوم، األلبان والزيوت إضافة إىل السكر فيما 
 ال مواد اثنوية، حيث أن تغري أسعارها ال يؤثر بصورة كبرية على اقتصادايهتا. متثل املواد األخرى مثل الكاكاو مث

احتياجاهتا   لسد  للغذاء  العاملية  األسواق  على  بشكل كبري  تعتمد  النامية  الدول  من  العربية كغريها  فالدول 
ا البلدان العربية معدالت اكتفاء اليت حتقق فيهوخاصة املواد الغذائية األساسية  املتزايدة ف ظل التزايد السكاين الكبري،  

ذايت ضعيفة، فهي تتأثر مباشرة بتقلبات أسعار هذه املواد الغذائية الواسعة االستهالك ف السوق العاملي، حيث أتثر  
أتثر  إىل  وصوال  األسعار  ف  التقلبات  هلذه  العربية  الدول  اقتصادايت  أتثر  إىل  إضافة  االستهالك  اإلنتاج،  من  كل 

العر  الشرائية،املواطن  قدرته  تدهور  خالل  من  جليا  األثر  ويبدو  االسته  يب،  نفقاته تناقص كميات  تزايد  رغم  الك 
مبا الغذائية،   أيضا  األقل  الغذائية  والقيمة  األقل  األسعار  األغذية ذات  العريب إىل  املواطن  يتجه  الوضع  ف ظل هذا 

ا ساعد هلزال، التقزم والبدانة وغريها، ممالتغذية مثل ايتناسب مع دخله مما عمل على ظهور العديد من أشكال سوء  
فاع أسعار الغذاء عامليا ، كما أن العامل على تعميق األزمة الغذائية ف الدول العربية الناجتة عن تدهور اإلنتاج وارت

 له أثر ابلغ خاصة ف الدول العربية بؤر التوتر مثل سوراي، اليمن، العراق وليبيا.  ألمين ا
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 يف اجلزائر  األساسية  الفصل الرابع: واقع األمن الغذائي يف ظل تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية

 متهيد 

لقد كانت اجلزائر أثناء احلقبة االستعمارية والسنوات املوالية لالستقالل من الدول املصدرة لبعض احملاصيل 
الزراعية ذات الداللة االقتصادية املهمة كالقمح، غري أهنا ما لبثت أن حتولت إىل دولة مستورة ابمتياز لتلك احملاصيل 

مهمة يف جمال اإلنتاج الغذائي واكتساهبا جتربة تنموية ال إمكانيات  ذات االستهالك الواسع، على الرغم من امتالكها  
ونظرا إىل عدم كفاية الكميات املنتجة حمليا من أهم احملاصيل الزراعية ذات االستهالك الواسع رغم ما متتلكه ا،  أبس هب

ادة مل   ابلنسبة  خاصةجوة الغذائية املسجلة  لسد العجز يف الف   استرياد كميات كبريةمن مؤهالت فإن اجلزائر تضطر إىل  
 القمح مما يشكل عبئا اقتصاداي كبريا على ميزانية الدولة. 

خاصة سنة من جهة أخرى شهدت األسواق العاملية للمواد الغذائية ارتفاعات مذهلة يف أسعار هذه السلع  
ارتفاعها من جديد يف   2011و  2008 أدى معه إىل أت2017  وعودة  الذي  األمر  السلع ،  احمللية هلذه  ثر األسعار 

الدول  مثل  ومثلها  اجلزائر،  ومنها  العاملية  األسواق  للغذاء من  الصافية  املستوردة  العامل وخاصة  دول  الغذائية يف جل 
حيث كانت  العاملية  األسواق  يف  األساسية  الغذائية  املواد  أسعار  تقلبات  بفعل  األخرى  هي  أتثرت  والنامية  العربية 

اشرة على اإلنتاج واالستهالك وعلى مستوى معيشة املواطن، رغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية  التأثريات مب
 . عار يف سبيل التحكم يف األس

 التالية:   تطرق يف هذا الفصل إىل العناصر سيتم ال

 ؛وضعية املوارد الزراعية يف اجلزائر •

 ؛ املوارد الزراعية املتاحةواقع اإلنتاج الزراعي يف اجلزائر يف ظل   •

 ، لمواد الغذائية األساسية على أوضاع األمن الغذائي يف اجلزائرالعاملية لسعار  األانعكاسات تقلبات   •

 السياسات املتبعة ملواجهة تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية يف اجلزائر •
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 وضعية املوارد الزراعية يف اجلزائر  .1.4

خاصة إذا كان بلد مثل اجلزائر يتوفر   ، لعديد من االقتصادايت العامليةإن القطاع الزراعي له مسامهة فعالة يف ا
القطاع  ويعترب  الوطين،  االقتصاد  الرائدة يف  القطاعات  يكون ضمن  أن  تؤهله  هائلة  وبشرية  طبيعية  إمكانيات  على 

ائر أحد القطاعات احليوية ملا له من دور فعال يف أتمني الغذاء للسكان، لكن ما حيدث عكس ذلك الزراعي يف اجلز 
مثل ضعف  اجلزائرية  للزراعة  اهليكلية  اهلشاشة  اجلزائر وكذلك  املناخية يف  األحوال  القطاع رهني  هذا  تطور  يبقى  إذ 

املستثمرات الفالحية واملسامهة الضئيلة للقدرات   أتخر عصرنة، تبعية حادة للمناخ،  عدم استقرار احملاصيل،  اإلنتاجية
 الزراعية يف حتسني ظروف حياة سكان األرايف اجلزائرية. 

 للجزائر  والسكانية املعطيات اجلغرافية  .1.1.4

تبعا ملوقعها يف  تنوعا كبريا  الغرب  الطبيعية للجزائر من الشمال إىل اجلنوب ومن الشرق إىل  تتنوع اجلغرافية 
املتوس األكرب  حوض  القسم  والمتداد  جهة،  من  أخرى، ط  جهة  من  اإلفريقية  الكربى  الصحراء  أراضيها ضمن  من 

ثريا كبريا على مواردها الطبيعية، كما حيث كان للموقع اجلغرايف اجلزائري ضمن احلزام اجلاف وشبه اجلاف من العامل أت
 والشرق والغرب تبعا للعديد من العوامل. يتنوع التوزيع السكاين يف اجلزائر ما بني الشمال واجلنوب  

 املوقع اجلغرايف .1.1.1.4

طول   خطي  بني  اإلفريقية  القارة  غرب  مشال  وسط  اجلزائر  و°  9  تقع  غرينتش  وتبلغ °  12غرب  شرقا، 
حوايل   حبوايل  2كلم  741.381.2مساحتها  جنويب  مشايل  ابمتداد  حبوايل   1900،  )ساحلي(  غريب  وشرقي  كلم 

حيدها ش1200 مايل كلم،  وجنواب  املتوسط،  األبيض  البحر  مشاال  الغربية،  والصحراء  املغرب  غراب  وليبيا،  تونس  رقا 
  1والنيجر، ويوجد ابجلزائر ثالث أقاليم وتتمثل يف: 

من مساحة اجلزائر وحوايل   % 4ي  ( كلم حيتل حوال150-100ويبلغ طوله ما بني )  اإلقليم الساحلي والتلي:أوال:  
( ملم سنواي،ويتميز هذا اإلقليم مبناخ البحر األبيض 600-200من سكاهنا، ويبلغ معدل التساقط به حوايل )  % 65

 املتوسط املعتدل الرطب شتاء واحلار اجلاف صيفا. 

من املساحة اإلمجالية للجزائر،   % 9( كلم، حيتل حوايل  350-300ويبلغ طوله ما بني )  إقليم اهلضاب العليا:اثنيا:  
ويتميز هذا اإلقليم مبناخ حار   ملم سنواي  400من سكان اجلزائر، ويبلغ معدل التساقط به حوايل   % 25ويضم حوايل 

 وجاف صيفا وابرد قليل األمطار شتاء. 

من سكان   % 10من املساحة اإلمجالية، ويضم    % 87وحيتل معظم مساحة اجلزائر حبوايل    اإلقليم الصحراوي:اثلثا:  
 اجلزائر، ويتميز مناخه ابجلفاف طوال السنة وأمطار انذرة وفجائية.

 
 . 29، ص2013عبد احلق بوروز، حالة اجلزائر، إدارة مرافق املياه، اجلمعية العاملية ملرفق املياه، األردن،  1
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( ملم سنواي يليه 600-200ويعترب اإلقليم الساحلي والتلي هو أفضل أقاليم اجلزائر من حيث التساقط بتساقط قدره )
 ملم سنواي واليت تعترب األنسب للزراعة اجلزائرية.  400إقليم اهلضاب العليا بتساقط قدره  

 التضاريس  .2.1.1.4

      1متتاز تضاريس اجلزائر ابلتنوع بني الشمال واجلنوب وتتمثل أهم التضاريس فيما يلي:    

الشرق إىل الغرب ومتيل جنواب كلما اجتهنا غراب وتتمل السلسلتني   وهي عبارة عن سلسلتني ممتدتني من   اجلبال:أوال:  
 يف سلسلة األطلس التلي وسلسلة األطلس الصحراوي. 

التلي: - األطلس  الساحلية   سلسلة  السهول  سلسلة  والسهول   وتضم  وعنابة،  ومتيجة  وهران  املنخفضة كسهول 
جبال  جرجرة،  جبال  هي  السلسلة  هذه  جبال  أهم  ومن  بلعباس،  وسيدي  تلمسان  واملرتفعات كسهل  الداخلية 

 الونشريس، جبال البابور...إل 

ي سلسلة متتد موازية لسلسلة األطلس التلي لكنها متيل جنواب كلما اجتهنا غراب وه  سلسلة األطلس الصحراوي: -
حنو  املتجهة  الصحراء  لرمال  الرئيسي  احلاجز  تعترب  التلية، كما  السلسلة  من  احندارا  وأقل  التكوين  قدمية  مرتابطة، 
الشمال، كما أهنا حتد من التأثريات البحرية اليت تتمكن من اجتياز السلسة التلية حنو اجلنوب، ومن أهم جباهلا جند 

 الد انيل.جبال األوراس، جبال القصور، جبال أو 

حمصورة بني األطلس التلي والبحر املتوسط كسهول جباية، سهل متيجة   وهي سهول ساحلية ضيقة   السهول: اثنيا:  
 وغريها. 

 إىل قسمني:  وتنقسم  اهلضاب: اثلثا:  

إىل األطلس التلي مشاال معظمها أراضي خصبة صاحلة ومتتد من جبال احلضنة جنواب    اهلضاب العليا الشرقية:  -
 ثل هضاب سطيف وهضاب برج بوعريريج...إل للزراعة م

الغربية: - العليا  تتجاوز    اهلضاب  مسافة  على  غراب  املغربية  احلدود  إىل  شرقا  احلضنة  جبال  من  كلم    700متتد 
وخاصة احللفاء، كما توجد معظمها ال تصلح للزراعة، لكنها تعترب منطقة رعوية ملا تتوفر عليه من حشائش رعوية  

سهول داخلية خصبة مثل سهول تلمسان، سهول معسكر حيث تتخللها بعض الشطوط مثل الشط الغريب والشط 
 الشرقي. 

اجلنوب: رابعا:   الصح  تضاريس  األطلس  جنوب  الصحراء  على  ومتتد  وتنطوي  اإلمجالية   % 87راوي  املساحة  من 
وأغلب تكويناهتا صخور قدمية بركانية ، وتشكل أكرب جزء من األراضي اجلزائرية  2مليون كلم  2للجزائر؛ أي حوايل  

 متتاز ابلراتبة واالنبساط وتتمثل تضاريس اجلنوب يف: 

 
 . 34، ص2013اهلادي قطيش، أطلس اجلزائر والعامل، دار اهلدى، اجلزائر،  1
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قمم تتمثل يف كتلة اهلقار والطاسلي وهي مرتفعات ذات منشأ بركاين صخورها صلبة، وتوجد هبا أعلى    اجلبال: -
 م.  2.918اجلزائر وهي قمة اتهات حوايل  

وهي كثبان رملية متحركة أكربها العرق الشرقي الكبري، العرق الغريب الكبري، عرق الشاش ويرتاوح ارتفاعها  العروق: -
 . م500م و260بني  

حتتوي الصحراء على عدة أودية تعرف ابلوداين الكاذبة، جتري عند سقوط األمطار مث جتف بعد ذلك   األودية: -
 ملدة طويلة مثل وادي جدى، واد الزعرير...إل.

 التوزيع السكان   .3.1.1.4

ضري حتداي متناميا يف اجلزائر يف ظل الطلب املتزايد على الغذاء خاصة مع التزايد احل  تعد قضية النمو السكاين     
مييز املدن الساحلية يف العقود األخرية، إضافة إىل الزحف العمراين على السهول الصاحلة للزراعة وهجرة   الذي أصبح

متسارعة مستقبال وهو ما يدفع بعجلة التنمية الزراعية يف املناطق اليد العاملة الزراعية، ويتوقع أن يزداد منو املدن بوترية  
زائر مبعدل مرتفع نسبيا مقارنة ابملعدل العاملي كما هو احلال مع مجيع الدول الريفية إىل الرتاجع، وينمو السكان يف اجل

  1ويتوزع التوزيع السكاين يف اجلزائر بعدة مؤشرات منها:   النامية على حد السواء.

مليون نسمة   34.1حوايل    2007مليون نسمة بعدما كان سنة    41.3حبوايل    2017يبلغ سكان اجلزائر حىت العام  -
املالحظ أن معدل النمو السكاين السنوي يف ارتفاع حمسوس خالل خالل عشر سنوات،    % 21.11قدرها  بزايدة  
 . % 2.2حوايل  2017بينما بلغ سنة   % 1.86حوايل    2007أين بلغ سنة   2017-2007الفرتة  

، كما 2017يف بداية    % 11.8ارتفاع نسبة فئة السكان دون سن اخلامسة من العمر مبا نسبته  هناك تواصل يف  -
وتظهر التغريات اهليكلية للهرم ،  % 29.3سنة ارتفاعا مبا يعادل    15عرفت الفئة السكانية للذين تقل أعمارهم عن  

السكاين يف اجلزائر أن مرحلة االنتقالية الدميغرافية اليت بدأت منذ ثالثون سنة ال يزال متواصل  وتظهرها اتساع قاعدة 
جند أن حجم فئيت السكان يف   2017واآلخر لسنة    2008اهلرم السكاين،كما تظهر املقارنة بني اهلرم السكاين لسنة  

( سن4-0سن  و(  السنة  (  9-5)وات  خالل  أكرب  )  2017سنوات  العمرية  الفئات  شهدت  سنة 14-10بينما   )
 ( سنة تراجعا طفيفا. 24-20( سنة و)19-15و)

  10من أصل    9من السكان يسكنون يف املناطق احلضرية حيث أن    % 60تشري اإلحصاءات يف اجلزائر إىل أن  -
  579جزائريني يعيشون يف    10من أصل    6يف حني  ،  % 13جزائريني يعيشون يف مشال البالد على مساحة تساوي  

تعكس هذه اإلحصاءات حجم التحدايت اليت تواجهها اجلزائر حاليا ومستقبال فيما يتعلق بتنمية  2جتمع حضري. 
شهد املدن احلضرية كثافة سكانية أكرب إضافة إىل إلنتاج الغذاء وتوفريه وتوزيعه بني السكان، حيث ستالقطاع الزراعي  

 
 . 24 -20، ص ص2017-2016الديوان الوطين لإلحصاءات اجلزائرية، دميوغرافيا اجلزائر، اجلزائر،  1

2Abdelatif Moustiri, Stratégie et indicateurs du secteur de l’eau en Algérie, Egupt, 2011, p110. 
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د من الضغط على القطاع الزحف العمراين على األراضي الزراعية اجملاورة هلا وهجرة العمالة الزراعية إىل احلضر مما سيزي
 الزراعي. 

 املوارد األرضية واملائية يف اجلزائر.2.1.4

يؤهلها ألن تنهض ابلقطاع الزراعي وتنميته تنمية مستدامة وابلتايل حتقيق متتلك اجلزائر من املوارد الزراعية ما  
 االكتفاء الغذائي لألجيال احلالية واملستقبلية على حد السواء، ومتثل املوارد األرضية واملائية أمهها.

 املوارد األرضية الزراعية   .1.2.1.4

أن إمكانية التوسع يف املوارد األرضية قصد   حيث،  تعترب املوارد األرضية أحد أهم حمددات اإلنتاج الزراعي  
، ونظرا لوقوع األراضي اجلزائرية على احلزام العاملي لألراضي اجلافة الزراعة يتوقف ابلدرجة األوىل على مدى توافر املياه

املياه   توافر  ومدى  البيئية  الظروف  على  املزروعة  املساحة  فيها  تتوقف  اليت  اجلافة  للزراعاوشبه  معظم لالزمة  فإن  ة 
األراضي الزراعية ابجلزائر تسود فيها الزراعة املطرية، وختتلف نسبة املساحة املزروعة مقارنة ابملساحة الكلية من سنة 

حتتل األراضي   ،مليون هكتار   238وتبلغ املساحة الكلية لألراضي ما يعادل    ألخرى تبعا ملعدالت األمطار وتقلباهتا. 
مليون   43من املساحة الكلية، يف حني تبلغ املساحة الزراعية اإلمجالية حوايل    % 80القاحلة وشبه القاحلة ما نسبته  

مليون هكتار   8.5من املساحة الكلية للبالد، وتشغل املساحة الزراعية املستغلة حوايل    % 17.8هكتار أي ما نسبته  
 اعية اإلمجالية. من املساحة الزر  % 20أي ما يعادل  

 ( األلف هكتار) 2016-2008تطور املساحات املزروعة ابجلزائر خالل الفرتة    (:1-4جدول رقم)

 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 البيان 
I.  8.449 8.487 8.465 8.461 8.545 8.445 8.435 8.423 املساحة الصاحلة للزراعة 
 7.404 7.462 7.469 7.496 7.506 7.501 7.501 7.492 األراضي الصاحلة للحراثة  -1
 4.373 4.368 4.403 4.453 4.354 4.254 4.225 4.069 مزروعات عشبية  -
 3.030 3.093 3.065 3.043 3.152 3.246 3.275 3.423 أراضي نباتية  -
 1.045 1.025 995 965 948 944 933 930 مزروعات دائمة  -2
 31 25 25 26 24 24 24 24 مروج طبيعية  -
 70 70 70 73 74 77 80 82 الكروم -
 942 929 898 865 849 819 828 823 حقول أشجار الفواكه  -

II.  32.916 32.950 32.965 32.969 32.943 32.942 32.938 32.955 أراضي رعوية ومروج 
III.  2.036 1.938 1.457 1.458 1.101 1.056 1.071 1.087 أراضي غري منتجة اتبعة للمزارع 

 43.396 43.395 42.888 42.889 42.499 42.443 42.444 42.466 األراضي املستعملة للزراعة جمموع  
Source : L’Office National des Statistiques, Terres utilisé par l’agriculture, Alger, l’ Algérie en 

quelques chiffres, résultats 2014-2016, N47, Alger,2017, p37. 
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يف زايدة مستمرة لكن معدل   2011-2008من اجلدول نالحظ أن املساحة الصاحلة للزراعة خالل الفرتة  
  2013و  2011، يف حني شهدت اخنفاضا ما بني سنة  % 1.18،  %0.11،  %0.14الزايدة بطيء جدا حيث بلغ  

جدا حىت    %0.98مبعدل   بطيئة  بصورة  ترتفع  بعدها،    2015مث  تنخفض  يف مث  واملروج  الرعوية  األراضي  أن  كما 
التابعة املنتجة  ابلنسبة لألراضي غري    صعودا وهبوطا بصورة بطيئة جدا.  2016-2008تذبذب مستمر خالل الفرتة  

ارتفاع مبعدل   الفرتة حيث شهدت  تزايد مستمر خالل نفس  أهنا يف   2008ما بني سنة    %87.3للمزارع نالحظ 
إىل   ، 2016و ذلك  يف  السبب  منها  ويعود  جزء  عن  املزارعني  ختلي  مستوى   لتحسني  أخرى  أنشطة  إىل  والتوجه 

اجلزائر    معيشتهم. يف  للزراعة  املستعملة  األراضي  جمموع  أن  اجلدول  من  نالحظ  اوعموما  الفرتة خنفاض  يف  خالل 
الغذائي للجزائريني،  قيق األمن  اليت انطالقا منها ميكن حت ياب سياسة زراعية واضحة املعامل  بسبب غ    2008-2011

الالحقة    كما  الفرتة  للزراعة خالل  سبب االنعكاس بنالحظ هناك ارتفاع بطيء جدا يف جمموع األراضي املستعملة 
مقارنة  بطيئة جدا  بوترية  يسري  التوسع  أن هذا  إال  الزراعية،  األراضي  توسيع  إطار  التنموية يف  للمخططات  االجيايب 

 ه من زايدة الطلب على املنتجات الغذائية على حساب نقص الغذاء.ابلنمو الدميغرايف وما يرتتب عن 

للزراعة   الصاحلة  املساحة  من جمموع  نسبة كبرية  أنواعها  مبختلف  للحبوب  املخصصة  املساحة  بصورة حتتل 
عامة ومن جمموع املساحة املخصصة لإلنتاج النبايت بصورة خاصة، حيث أن أكثر من ثلثي أرض املساحات املزروعة 

العليا اب اهلضاب  وغرهبا وكذلك يف  البالد  ترتكز يف شرق  بلغ 1حلبوب  معدل سنوي  احلبوب  احتلت مساحة  فقد   ،
  3.200.930  حوايل  2009-2000من املساحة الزراعية حيث تقدر املساحة املزروعة ابحلبوب خالل العقد    40%

من إمجايل مساحة احلبوب، وخالل   %74هكتار، حيث يشغل القمح الصلب والشعري معظم هذه املساحة حبوايل  
املساحة    2017-2010الفرتة   هذه  قدرها  3.385.560بلغت  بزايدة  املساحة   2، %6  هكتار  ارتفعت  حني  يف 

بنسبة   للخضروات  الفرتة    %44املخصصة  ابلفرتة    2017-2010خالل  ارتفعت 2009-2000مقارنة  ، كما 
، وعلى مدى العقد 2017-2010خالل الفرتة    %35،  %68املساحة املخصصة إلنتاج البطاطس والبصل بنسبة  

منها خمصصة   %39هكتار حيث    396.480غطت بساتني األشجار املثمرة مساحة تقدر حبوايل    2000-2009
للحمضيات، وقد ارتفعت هذه املساحة خالل الفرتة   %8،  للنخيل  % 23لألشجار املثمرة،    %30ولبساتني الزيتون  

     3هكتار.  825.582لتبلغ    2009-2000مقارنة ابلعقد  %47حبوايل   2010-2017

 

 

 
1 Zaghouane, Réflexion sur le programme de reconversion le contexte actuel et les perspectives de relance de 

l’agriculture, revue céréales culture et institut technique des grandes cultures, N34, Alger, 2000, p08. 
الوطنية للفالحة، اجلزائر،   2 البحري، اجللسات  الريفية والصيد  الفالحة والتنمية  املوقع:8201وزارة  /page www.anagriculture.2018.dz?-، على 

id=4608. 
 نفس املرجع.  3



..................... اجلزائر  يف  األساسية  الغذائية للمواد  العاملية  األسعار  تقلبات  ظل  يف الغذائي األمن   واقع: الرابع  الفصل  

179 
 

 املياه  .2.2.1.4

إىل اتساع  إن تباين اجلزائر اجلغرايف والتنوع الكبري يف األقاليم املناخية واألنظمة البيئية اليت تتميز به ابإلضافة    
املساحة يفسر يف نفس الوقت غىن وضعف املوارد الطبيعية املتواجدة هبا، وبسبب ندرة املياه يف اجلزائر كما هو احلال 

 اون ندرة املياه وقلتهلبلدا يف العامل الذين يشك  20توسط أتيت اجلزائر ضمن  يف معظم بلدان جنوب البحر األبيض امل
الندرة مت التعبري عنها من خالل زايدة الضغوطات من  وهو عامل حيد من التطور ومصدر للتوتر االجتماعي، هذه 

املياه سنواي أبقل من   الفرد اجلزائري من  ومنه فاجلزائر تقع يف خانة ،  3م600حيث توفريها وانتظامها، وتقدر حصة 
املائية الفقرية ابملوارد  البنك الدويل حيدد كحد أدىن    .الدول  وكان لتوزيع   1للفرد سنواي.  3م1000عتبة  إذا علمنا أن 

 مصادر املياه بني التقليدية وغري التقليدية وتباينها من حيث الكمية والنوعية دورا حموراي يف هذه الندرة. 

املياه   التقليدية:  املياه  مصادرأوال:   من  ضئيلة  نسبة  مقابل  السطحية  املياه  من  أكرب كمية  حيوي  البالد  مشال  إن 
الغالب غري متجددة  لكنها يف  اجلوفية  املياه  الذي يضم خزاانت هائلة من  البالد  اجلوفية، والعكس ابلنسبة جلنوب 

  جتري لفرتات حمدودة جدا.مقابل نسبة ضئيلة من املياه السطحية؛ اليت تعكسها الوداين اليت

 ( 3توزيع مصادر املياه التقليدية يف اجلزائر )مليار م  :(2-4)  جدول رقم 
 % جنوب البالد % مشال البالد  احلجم الكلي  

 20 2.5 80 10 12.5 املوارد السطحية 
 66.66 5 33.33 2.5 7.5 املوارد اجلوفية 

، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم  -دراسة مقارنة بني اجلزائر واململكة العربية السعودية -: أمال ينون، حتليل تكلفة مياه البحراملصدر
 . 111ص، 2016االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، فرحات عباس سطيف، اجلزائر،  

يف السنة منها   3مليار م  20  املائية يف اجلزائر حوايل من اجلدول نالحظ أبن احلجم اإلمجايل للموارد احلقيقية    
الشمال مبا نسبته    3مليار م  5.12 يف الشمال مبا نسبته   3مليار م  10عبارة عن مياه سطحية منها    %   5.62يف 

من إمجايل املياه التقليدية يف اجلزائر   % 37.5املتبقية يف اجلنوب، يف حني متثل املياه اجلوفية ما نسبته    % 20و  % 80
يف اجلنوب. وتنقسم مصادر املياه التقليدية يف اجلزائر    % 66.66يف الشمال واجلزء األكرب مبا نسبته    % 33.33منها  
 واملياه اجلوفية.  أقسام وتتمثل يف مياه األمطار، املياه السطحية 03إىل  

تتميز اجلزائر مبناخ حار صيفا ومعتدل إىل ابرد شتاء ويكاد ينعدم سقوط األمطار صيفا مع معدل   مياه األمطار: -أ
فتتساقط على  أما األمطار  السنني،  الفصول مبرور  تقلب  تبخر شديد االرتفاع مما يسفر على نظام مائي معقد مع 

يف أقل من يوم   ملم  100يوم يف السنة كحد أقصى، ويف بعض األحيان يزيد معدل السقوط عن    100حوايل  مدى  
اجلبلية القمم  أحياان على  الثلوج  مع سقوط  قليلة  أايم  األمطار خالل  من  يرتكز جزء كبري  وقد  ويزيد معدل   واحد، 

 
السياسية واإلعالم، جام 1 العلوم  السابع، كلية  العدد  والقانون،  السياسة  اجلزائر، دفاتر  املياه يف  إدارة  إسرتاتيجية  الدين حاروش،  اجلزائر،  نور  ، 2012عة 

 .59ص
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ملم سنواي يف املناطق   2000ملم أو    1500ملم وميكن أن يصل إىل    500سقوط األمطار سنواي مشال البالد عن  
    1اجملاورة للصحراء وينعدم تقريبا يف املناطق الصحراوية. 

 )ملم(  ية لسقوط األمطار يف اجلزائراملعدالت السنو (:  3-4جدول رقم)
 الغرب  الوسط  الشرق  املنطقة      /       اجلهة 

 400 700 900 الساحل
 600 1000-700 1400-800 األطلس التلي 
 250 250 400 اهلضاب العليا 

 150 200 400-300 األطلس الصحراوي
 150-20 150-20 150-20 الصحراء 
املستدامة    املصدر:  التنمية  لتحقيق  املياه  على  الطلب  إدارة  يت،  اهليدروغرايف"الصحراء"–أمحد  احلوض  وكالة  حالة  رسالة    -دراسة 

   .23ص، 2007ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، قاصدي مرابح ورقلة، اجلزائر، 

من اجلدول نالحظ أبن أكرب كمية تساقط لألمطار تكون يف املنطقة الشمالية خاصة منطقة األطلس التلي 
افة إىل أن التساقط يتزايد كلما اجتهنا من ، إضوتقل كلما اجتهنا جنواب( ملم سنواي، 1400-800مبعدل تساقط بني )

األمطار يف   يف املغربية اليت تقع كحاجز أمامالغرب حنو الشرق وهذا راجع إىل وقوع املنطقة الغربية خلف جبال الر 
ر ابلذكر أن معظم األمطار الغرب اجلزائري، كما أن التيارات القادمة من أورواب تقوم بدفع السحب حنو الشرق، واجلدي 

التساقط خاصة يف فصل  نسبة  تراجعا كبريا يف  اجلزائر تعرف مؤخرا  والربيع، لكن  اخلريف والشتاء  تسقط يف فصل 
اخلريف  واليت تكاد تنعدم، ويتميز تساقط األمطار يف اجلزائر يف أغلب األحيان هبطول كميات كبرية يف وقت قصري 

 م فيها وهو ما يعرف ابلتساقط السيلي لألمطار. مشكلة بذلك سيوال يصعب التحك

اجلزائر: -ب السطحية يف  الكبرية    املياه  اجلزائر وابلنظر إىل مساحتها  تنحصر إن  اليت  السطحية  املياه  بندرة  تتميز 
أساسا يف جزء من املنحدر الشمايل للسلسلة اجلبلية األطلسية، ويقدر عدد اجملاري املائية السطحية يف اجلزائر بنحو 

جمرى مائي معظمها يف إقليم التل؛ وهي تصب يف البحر املتوسط ومتتاز مبنسوهبا غري املنتظم حيث تقدر طاقتها   30
، ويقدر اخلرباء عدد 3مليار م  12.5، يف حني يقدر جمموع املياه السطحية إمجاال أبكثر من  3مليار م  4.12  حبوايل

موقعا بينما عدد السدود الفعلي املتواجد أقل   250املواقع املالئمة لبناء السدود يف اجلزائر من الناحية النظرية بنحو  
 أحواض هيدروغرافية بنسب متفاوتة. 05ر على  وتتوزع املياه السطحية يف اجلزائ2من هذا العدد. 

 توزيع املياه السطحية يف اجلزائر على األحواض اهليدروغرافية اخلمسة (:  4-4جدول رقم)
 حوض الصحراء  حوض وهران شط الشرقي حوض قسنطينة سيبوس  حو الشلف زهرز  حوض اجلزائر )الصومام احلضنة(  األحواض

 5 8 37 15 35 ( %النسبة )
Source : Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, rapport sur l’état et 

l’avenir de l’environnement, Alger, 2006, p163. 

 
 . 237، ص1997املياه يف العامل العريب آفاق واحتماالت املستقبل، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، أبو ضيب، بيرت روجرز، بيرت ليدون،  1
 .61نور الدين حاروش، مرجع سابق، ص 2
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هناك حوضني حيوزان على أكرب النسب ومها حوض اجلزائر وحوض قسنطينة وكالمها من اجلدول نالحظ أبن     
الغرب وأخريا حوض  يليهما حوض الشلف ابلوسط مث حوض وهران يف  الناحية الشرقية،  البالد من  يقعان بشمال 

ني أن الصحراء يف ح  وهو ما يفسر أن املنطقة الشمالية الشرقية حتتوي على أعلى حجم من املياه السطحيةالصحراء  
 تكاد تكون فيها املياه السطحية معدومة مثلما مت اإلشارة إليه سابقا. 

يف السنة موزعة كما يلي:   3مليار م  7.5تقدر املياه اجلوفية املمكن استغالهلا يف اجلزائر حبوايل    املياه اجلوفية:    -ت
 يف جنوبه.   3مليار م 5ويف مشال البالد  3مليار م 2.5

، % 90وهي مستغلة حاليا بنسبة    3مليار م  5.2تقدر املياه اجلوفية يف الشمال حبوايل    الشمال:   املياه اجلوفية يف  -

وتتجدد سنواي عن طريق ما يتسرب من مياه األمطار يف طبقات األرض، حيث أن اجلزء األكرب من هذه املوارد املائية 
اجلوفية يتمركز يف الطبقات اجلوفية الكربى ملتيجة، احلضنة، الصومام، سهل عنابة واهلضاب العليا السطايفية، وتشري 

ألف بئر صغري جتلب كلها   60وألف ينبوع    90وألف بئر عميق    23وطبقة مائية    147التقديرات العلمية إىل وجود  
املياه اجلوفية اجملتمعة يف الطبقات، وعلى عكس املوارد املائية يف اجلنوب غري قابلة للتجديد فإن االحتياطات يف مشال 

  1البالد قابلة للتجديد. 

تتوفر منطقة الصحراء يف اجلزائر على موارد مائية جوفية هامة وتوجد على أعماق كبرية املياه اجلوفية يف اجلنوب:   -
، ما عدا منطقة أدرار اليت توجد هبا املياه اجلوفية على عمق م2000من سطح األرض حيث يصل عمقها إىل حنو  

أغلبها غري قابل للتجديد،   3ر ممليا  5(م، وتقدر احتياطات املياه اجلوفية اجلنوبية حبوايل  300-200يرتاوح ما بني )
وارتفاع تكلفة الوصول إىل األعماق،   % 0.001وتتميز املياه اجلوفية يف اجلنوب بضعف معدل جتددها واملقدر حبوايل  

درجة مئوية   60ضعف جودة املياه الحتوائها على نسب عالية من األمالح وارتفاع درجة حرارة املياه واليت تصل إىل  
وتتواجد   مها: أحياان،  أساسيتني  طبقتني  يف  اجلنوبية  اجلوفية  غري   2املياه  أحفورية  طبقة  وهي  الوسطى  القارية  الطبقة 

طبقة املركب النهائي   ( م،2000-1500، وعمقها يرتاوح ما بني )2ألف كلم  700متجددة وتغطي مساحة قدرها  
وميتد هذا النظام املائي املشرتك   مرت. (  500-100، ويرتاوح عمقها ما بني )2ألف كلم  330وتغطي مساحة قدرها  

  250ويف ليبيا    2ألف كلم  80يف اجلزائر،    2ألف كلم  700بني اجلزائر وتونس وليبيا حيث ميتد على مساحة قدرها  
احلوض    2ألف كلم هذا  ويوفر  تونس،  م  60يف  مليار  يعادل    3ألف  ما  وهو  سنواي  املياه  الطاقة   12من  مرة  ألف 

مليار   1.33سنواي موزعة بواقع    3مليار م  2.2ايل حوايل  االستيعابية جلميع سدود اجلزائر، ويبلغ حجم االستغالل احل 
 3لتونس.   3مليار م 55.0ولليبيا    3مليار م 33.0للجزائر،    3م

 
املستدامة   1 التنمية  لتحقيق  املياه  الطلب على  العلوم    -لصحراء"دراسة حالة وكالة احلوض اهليدروغرايف"ا–أمحد يت، أمحد يت، إدارة  رسالة ماجستري، كلية 

 .29 ،28، ص ص2007االقتصادية، قاصدي مرابح ورقلة، اجلزائر، 

2 Slaimi Ahmed, Contraintes et gestion rationnelle de l’eau, séminaire international sur l’environnement en Algérie, 

département des sciences économique, Sidi Achour Annaba, 2009, p07.  
3 Mokhtar Bzioui, Rapport sous régional sur le développement des ressources en eau en l’Afrique du Nord, UN, 

water Africa, 2005, p630.   
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التقليدية للمياه يف اجلزائر أصبح هلا مسامهة معتربة يف  إن املصادر غري املصادر غري التقليدية للمياه يف اجلزائر:اثنيا: 
امليزانية املائية يف اجلزائر، وقد أبدت السلطات اهتماما خاصا هبا ملا هلا من دور يف ختفيف أزمة مياه الشرب يف املراكز 

 احلضرية، وتتمثل هذه املصادر يف حتلية مياه البحر ومياه الصرف املعاجلة. 

أضحت حتلية مياه البحر من أكثر البدائل غري التقليدية أمهية ضمن اخلريطة املائية   ر يف اجلزائر: حتلية مياه البح   -أ
يف اجلزائر، وقد كان التوجه هلذا البديل ضرورة استدعتها الظروف اليت عاشتها اجلزائر مع هناية القرن املاضي وبداية 

وتناقص حجم املياه املخزنة   ع تراجع مناسيب املياه اجلوفيةخاصة م  اليت أثرت على حجم املوارد املائية  ؛القرن احلايل
حمطة كربى منجزة وقيد االجناز مت برجمتها ضمن املخطط اإلستعجايل  13على مستوى السدود، وحتصي اجلزائر حوايل  

يف   3مليون م  2.31املقدرة هلذه احملطات  حمطات منها حيز اخلدمة، وتبلغ السعة اإلمجالية    10دخلت    2002لسنة  
 1اليوم إىل جانب الوحدات الصغرية اليت الزالت يف اخلدمة. 

آالف األطنان من مياه الصرف أبنواعها )الصناعي، الزراعي، مبعاجلة  سنواي  : تقوم اجلزائر  معاجلة مياه الصرف -ب
الصحي( لكن معاجلتها مل أتخذ بعني االعتبار سوى مياه الصرف الصحي؛ وهذا نظرا حلجمها الكبري وعدم تلوثها 
بنحو الصحي  الصرف  والناجتة عن  املعاجلة  املياه  وقدرت  والزراعي،  الصناعي  الصرف  مياه  مع  مقارنة   بدرجة كبرية 

إىل عدد    3مليون م  800 الوصول  به جلهات خمتصة هو  املصرح  واهلدف  إنتاجية   239سنواي،  بطاقة  حمطة معاجلة 
 2يف السنة من املياه املعاجلة.   3مليار م  1.2تعادل  

 استخدامات املياه يف القطاع الزراعي ابجلزائر .3.2.1.4

الزراعة يف اجلزائر       اليت أصبحت   ال زالت  املناخية  التغريات  تعتمد على مياه األمطار بشكل كبري لكن مع 
عامال حمددا للوضعية املائية يف أقاليم عديدة من البالد؛ فقد اعتمدت اجلزائر على مياه الري كمخرج للتغلب على 

الزراعي تدبدب سقوط األمطار، ويعد   القطاعات استهالكا للمياه كونه عما  القطاع  لغذائي؛ إذ د األمن امن أكثر 
من إمجايل الثروة املائية املتاحة يف اجلزائر، ويرجع السبب يف ذلك إىل   % 50يف اجلزائر حوايل  يستهلك القطاع الزراعي

استعمال أساليب الري القدمية أو التقليدية املستخدمة من طرف الفالحني يف اجلزائر كالري ابلغمر، الري ابألانبيب 
   3ة الري احلديثة املقتصدة للمياه إال قليال كالري ابلرش، والري ابلتنقيط. واالفتقار إىل أنظم

 

 

 
البحر 1 مياه  تكلفة  حتليل  ينون،  العربية    -أمال  واململكة  اجلزائر  بني  مقارنة  وعلوم -السعوديةدراسة  والتجارية  االقتصادية  العلوم  دكتوراه، كلية  أطروحة   ،

 .114، ص2016التسيري، فرحات عباس سطيف، اجلزائر،  

 . 115نفس املرجع، ص 2
ملتعددة التقنيات، اجلزائر، حممد بلغايل، االستهالك املائي يف اجلزائر وآليات ترشيده وفق املنظور اإلسالمي، خمرب البحث يف علوم املياه ابملدرسة الوطنية ا 3

 .02، ص2009
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 2019-2004تطور املساحات املروية يف اجلزائر وفق النطاقات املروية خالل الفرتة    :(5-4جدول رقم)

 2019آفاق  2015 2014 2012 2011 2009 2004 البيان 
 44 36 34 29 28 24 17 عدد النطاقات املروية 

 436.033 260.590 243.109 229.907 228.797 210.052 195.000 املساحة املستغلة ابهلكتار
Source : Ministère des ressources en eau, disponible sur : 

www.meree.gov.dz/eau/irrigation/?lang=ar. 

  2015من اجلدول نالحظ أبن عدد النطاقات املروية يف ارتفاع مستمر سنة بعد أخرى حيث بلغ سنة    
أجل النهوض   لزراعية من انطاقا مرواي يف إطار برامج التنمية    44حوايل    2019نطاقا مرواي، واهلدف لسنة    36حوايل  

الزراعي، هذا  ارتفاع    ابلقطاع  رافقه  املروية  النطاقات  فبعدما  التزايد يف  لذلك،  املستغلة ابهلكتار كنتيجة  املساحة  يف 
حوايل   ابهلكتار  املستغلة  املساحة  سنة    195كانت  مروي  هكتار  تبلغ   2004ألف  أن  اجلزائرية  احلكومة  هتدف 

اهلدف من دعم القطاع الزراعي بزايدة عدد .  % 123.6مبعدل زايدة يقدر حبوايل    2019هكتار مع هناية    436.033
االستهالك   روية وزايدة حجم املساحة املروية هو حتقيق األمن الغذائي خاصة يف السلع  الزراعية الواسعة النطاقات امل
 ما رغم اجلهود املبذولة من أجل حتقيق ذلك.  داء القطاع الزراعي اجلزائري حمدود نوعالكن يبقى أ، مثل القمح

إن الظروف املناخية القاسية السيما عدم هطول األمطار وتوزيعها السيئ يف املكان والزمان هي عائق أمام 
الكامل أو الري اإلضايف، وقد كان هناك حتسن يف توزيع املياه لصاحل الزراعة حبوايل الزراعات الشتوية اليت تتطلب الري  

 1وهذا التحسن راجع إىل:  1999مقارنة بسنة   % 66

 ول حمطات حتلية املياه يف املنطقة الغربية حيز اخلدمة )حمطة الشلف وتلمسان(؛ دخ -

 االنتهاء من أشغال السدود والدخول يف حيز اخلدمة؛  -

 حسن استهالك مياه الشرب والري من خالل جتديد شبكات التأهيل واقتصاد املياه؛  -

ألف هكتار عام   260و مليون    1إىل حوايل    1999هكتار عام  ألف    350حتسن يف املساحات املروية من  يوجد  
حميط كبري للري  مقابل   30ألف هكتار جمهزة حبوايل    230، ومنها  2019مليون هكتار آفاق    15مع هدف    2015
الزراعية مقابل   560يف املساحة،    % 45بزايدة قدرها    1999ألف هكتار سنة    156 حاجز مائي لري املساحات 
زايدة  1999عام    حاجز  303 املياه    620،  % 84قدره    مبعدل  لتوفري  أبنظمة  ألف   72مقابل  ألف هكتار جمهزة 

  140، وحوايل  2000ألف سنة    20ألف منقب مستغل يف الزراعة مقابل    74، وهناك حوايل  2000هكتار سنة  
مقابل   الزراعة  يف  مستغل  بئر  عام    100ألف  عملت   2000.2ألف  فقد  املروية  الزراعية  املساحة  تطوير  إطار  ويف 

( حتت هدف االنتقال من مساحة مروية 2019-2015احلكومة اجلزائرية على وضع برانمج تطوير الري الفالحي )

 
1 Ministère des ressources en eau sur site : www.meree.gov.dz/eau/irrigation/?lang=ar. 
2 Ibid. 
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هكتار  260ومليون    1قدرها   قدرها    2015عام    ألف  مروية  مساحة  هناية   136و مليون    2إىل  مع  هكتار  ألف 
  1ويف هذا اإلطار مت العمل على:  2019

ألف هكتار إىل   232مناطق هيدروغرافية يف مشال البالد، من      4التنمية وإعادة التأهيل حمليطات الري الكربى يف   -
 ألف هكتار؛  15حاجز مائي لري   219ألف هكتار مع إجناز   462أكثر من  

ألف   674ومليون    1احلواجز املائية مبا يف ذلك الزراعة الصحراوية لري حوايل    تنمية الري الصغري واملتوسط وإجناز  -
هكتار، ولضمان استمرارية واستدامة نشاط الري البد من تغيري نظام الري الكالسيكي الذي يؤدي إىل إهدار موارد 

 ؛املياه لنظام جديد الدخار املياه 

 الصغري واملتوسط؛تنظيم نشاط الزراعة املروية مبا يف ذلك الري   -

 االستغالل األمثل ملرافق املياه القائمة واملتمثلة يف حميطات الري، السدود الصغرية، احلواجز املائية. -

 إعادة االعتبار للمياه غري التقليدية وتعميم استخدامها.  -

 املوارد البشرية الزراعية يف اجلزائر.3.1.4

اسي ألي قطاع زراعي بصفة خاصة والقطاع اإلنتاجي بصفة األسميكننا القول أبن العنصر البشري هو احملرك  
األمثل لإلمكاانت  واالستعمال  الطبيعية  املوارد  املالئمة الستغالل  الشروط  الذي إبمكانه حتقيق  العنصر  فهو  عامة، 

الزراعي اإلنتاج  توفري شروط رفع  وتقنية متكنه من  ذو مؤهالت علمية  البشري  العنصر  إذا كان  إىل   املتوفرة؛ خاصة 
تعد اجلزائر من الدول اليت تعتمد أساسا يف اإلنتاج حتياجات الغذائية السكانية، كما  املستوى الذي يكفل حتقيق اال

 الزراعي على العنصر البشري  نظرا ألن معظم العمليات الزراعية مازالت تنجز يدواي وذلك لقلة املعدات الالزمة. 

 ( األلف)  القطاع الزراعي يف اجلزائرتطور اليد العاملة يف  (:  6-4جدول رقم)

 2017 2016 2015 2014 2013 2010 البيان 
 1.100 2.871 2.947 3.401 3.387 3.318 ة عاليد العاملة يف الزرا 

 13.380 11.937 11.799 11.643 12.065 11.137 العمالة الكلية 

 . 310ص، 2018، اإلمارات، 2018: صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد املصدر

الفرتة   خالل  الكلية  العمالة  حجم  يف  ارتفاع  هناك  ابن  نالحظ  اجلدول  مث    % 8.33مبعدل    2013-2010من 
لتواصل ارتفاعها بعد ذلك إىل   % 3.47مبعدل    2014-2013اخنفاض يف حجم العمالة الكلية ابجلزائر ما بني سنة  

نسبته  2017غاية   ما  مثلت  حيث  الكلية  العمالة  من  ضئيلة  نسبة  الزراعية  العمالة  ومتثل   .29.7 %  ،28 %  ،
الفرتة    % 8و   % 23.29،  % 24.97،  % 29.2 حيث نالحظ تراجع كبري يف نسبة    2017-2010خالل سنوات 

هجرة   : ذلك عدة عوامل تتمثل يفيف  راجع  يف اجلزائر والسبب    2017العمالية الزراعية مقارنة ابلعمالة الكلية لسنة  

 
1Ministère des ressources en eau sur site : www.meree.gov.dz/eau/irrigation/?lang=ar. 
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اليد العاملة من الريف إىل احلضر قصد حتسني مستوى املعيشة، إضافة إىل توجه اليد العاملة الزراعية إىل القطاعات 
 جور األعلى مقارنة أبجور القطاع الزراعي. األخرى ذات األ

وحىت  املستثمرين  يؤرق  ما  وهو  الزراعية  العاملة  لليد  مسبوقة  غري  هجرة  اجلزائر  يف  الزراعي  القطاع  يواجه 
املزارعني الصغار من تعرض القطاع الزراعي إىل أزمة حقيقية، بينما تراهن عليه احلكومة اجلزائرية يف إنعاش االقتصاد 

ال يزال يعاين من تبعات اهنيار أسعار النفط منذ سنوات، ويبلغ العجز الذي سجله القطاع الزراعي يف لذي  احمللي ا
حبوايل مليون فرصة عمل؛ ما جعل أصحاب األراضي واملستثمرات على وجه اخلصوص يف   2017اليد العاملة لسنة  

احملصول  موسم زراعي حيث غرس  وهناية كل  بداية  مع  أزمة حادة  اإلحتاد   مواجهة  يشري رئيس  وحصاده، يف حني 
ألف فرصة عمل يف   150إىل أن العجز يرتفع يف احلقيقة عن التقديرات احلكومية حبوايل  اجلزائري للفالحني اجلزائريني  

شهد أتخر يف اجلين بسبب نقص اليد العاملة   2017موسم احلصاد، مشريا إىل أن موسم احلصاد ابلنسبة للقمح لعام  
   1من حمصول القمح.  % 10أدى إىل ضياع  الزراعية ما 

 يف اجلزائر يف ظل املوارد الزراعية املتاحة  واقع اإلنتاج الزراعي  .2.4

يغطي  الذي  اإلنتاج  على  وقدرهتا  حماصيلها  وتنوع  الوفري  الزراعي  إبنتاجها  القدم   منذ  اجلزائر  اشتهرت 
احتياجات السكان وحىت التصدير للخارج، ومازالت اجلزائر متتلك إمكانيات كبرية إلنتاج الغذاء إال أن استغالل هذه 

إن اخلاصية اليت من الغذاء وزايدة السكان بصورة خاصة.  املوارد يف الوقت الراهن ال يتناسب واالحتياجات الوطنية  
يتسم هبا القطاع الزراعي يف اجلزائر هي اخنفاض اإلنتاج بصورة عامة، حيث أنه دون املعدل املطلوب بكثري، إضافة 

ا أن  ذلك  وآخر،  إىل  عام  بني  تذبذاب  يعرف  نسبة  إلنتاج  إال  اجلزائري  الزراعي  اإلنتاج  يغطي  ال  من حيث  ضئيلة 
ينة الظروف املناخية والتحوالت اليت يعرفها قطاع االحتياجات احمللية خاصة ابلنسبة للحبوب، ليظل اإلنتاج الزراعي ره

 الفالحة ككل. 

 تطور اإلنتاج النبايت يف اجلزائر.1.2.4

اده على الظروف يتصف اإلنتاج النبايت يف اجلزائر عموما ابلتغري وعدم االستقرار بني سنة وأخرى نظرا العتم   
ضعف املناخية وخاصة تساقط األمطار يف ظل ضعف أساليب اإلنتاج النبايت وأساليب الري احلديثة واملكننة الزراعية و 

 وغريها.   ناحية الكمية أو العلمية العمليات التسميد من  

 تطور إنتاج جمموعة احلبوب يف اجلزائر   .1.1.2.4

للمجتمع    االستهالكي  النمط  تشكل  واليت  اجلزائر  يف  الزراعية  احملاصيل  أهم  من  احلبوب  جمموعة  تعترب 
اجلزائر   احلبوب يف  إنتاج جمموعة  اعتبار  وميكن  اجلزائري،  للمواطن  اليومي  للغذاء  األكرب  اجلزء  ميثل  اجلزائري، حيث 

 
1 www.alaraby.coa.uk. 
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الزراعة اجلزائرية وقدرهتا عل التبعية للخارج، مؤشر حقيقي لقياس مدى كفاءة  الذايت واالبتعاد عن  ى حتقيق االكتفاء 
املساحة  وحتتل  أبنواعها.  الذرة  اخلرطال،  الشعري،  واللني،  الصلب  بنوعيه  القمح  من  احلبوب كال  جمموعة  وتضم 
 املخصصة إلنتاج جمموعة احلبوب نسبة كبرية من جمموع املساحة الصاحلة للزراعة بصورة عامة ومن املساحة املخصصة

( شغلت مساحة زراعة احلبوب 2017-2010( و) 2009-2000لإلنتاج النبايت بصورة خاصة، فخالل العقدين )
حوايل    % 40حوايل   احلبوب  زراعة  مساحة  قدرت  أين  للزراعة  الصاحلة  املساحة  إمجايل  هكتار    3.200.930من 

الثالثة واليت شغلت زراعة القمح بنوعيه وال يف حني خالل منها،    % 74شعري حوايل  خالل العقد األول من األلفية 
مقارنة   % 6هكتار مبعدل زايدة قدرها    3.385.560( شغلت مساحة زراعة احلبوب حوايل  2017-2010العقد )

علما أن ثلثي أرض املساحات املزروعة من احلبوب ترتكز يف شرق البالد واهلضاب العليا، كما أن   1ابلعقد السابق. 
يف  لتواجدها  الضعيفة  إنتاجيتها  بسبب  عنها  املزارعني  ختلي  بسبب  اخنفاض  يف  الشعري  لزراعة  املخصصة  املساحة 

تلك املناطق، وتتغري املساحة املزروعة من املناطق الرعوية والسهبية وعدم تلقي الدعم من طرف احلكومة لزراعتها يف  
على  العمراين  والزحف  بورا  املرتوكة  واملساحة  املناخية  التغريات  مقدمتها  يف  أتيت  أسباب  لعدة  تبعا  ألخرى  سنة 
الفالحية. ولقد عرف إنتاج احلبوب يف اجلزائر أترجحا كبريا بني االخنفاض واالرتفاع وكذا عدم االنتظام  املساحات 

 رار نظرا لتأثره املباشر ابلعوامل املناخية خالل كل موسم وخاصة كمية تساقط األمطار.واالستق

 (ألف قنطار ) 2017-2007اجلزائر خالل الفرتة    تطور إنتاج احلبوب يف  (:7-4جدول رقم)

 اجملموع  احلبوب الصيفية  احلبوب الشتوية  اخلرطال الشعري  القمح اللني القمح الصلب 
2007 15.290 7.900 11.867 922 35.979 40 36.019 
2008 8.138 2.972 3.959 267 15.336 21 15357 
2009 20.010 9.521 22.034 957 52.522 10 52.532 
2010 18.090 7.962 13.080 884 40.016 5 40.021 
2011 19.275 6.275 11.042 673 37.265 15 37280 
2012 24.071 10.251 15.917 1.097 51.336 35 51.371 
2013 23.324 9.667 14.986 1.133 49.110 13 49.123 
2014 18.443 5.919 9.394 566 34.322 30 34.352 
2015 20.199 6.368 10.306 682 37.555 55 37.610 
2016 19.376 5.024 9.199 721 34.322 126 34.449 
2017  19.909 4.455 9.696 646 34.702 76 34.778 

Source: Direction techniques chargée des statistiques et de la cartographie et all, la production 

agricole compagnes , 2015/2016 et 2016/2017, N°837, Alger, 2018, p12. 

- ONS, l’Algérie en quelques chiffres résultat 2013-2015, N°46, ONS, Alger, 2016, p38. 

- ONS, Rétrospective statistiques 1962-2011, ONS, Alger, 2012, p138.  

من اجلدول نالحظ أبن إنتاج جمموعة احلبوب بنوعيها الشتوية )القمح بنوعيه، الشعري، اخلرطال( واحلبوب 
بنسبة تقدر   2008مجايل احلبوب سنة  الصيفية قد عرف عموما تدبدب كبريا بني االخنفاض واالرتفاع، حيث اخنفض إ

بسنة    %57.36حبوايل   أصاب 2007مقارنة  الفرتة حيث  تلك  البالد  الذي ضرب  الشديد  اجلفاف  بسبب  وذلك   ،
 

1 Ministère de l’agriculture du développement rural et de la pêche. Disponible sur  : www.madrp.gov.dz.  
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اختاذ    50% إىل  ابلدولة  أدى  مما  املزروعة  املساحات  الري من  تقنيات  تدابري  تشجيع  طريق  الالزمة عن  اإلجراءات 
حبوايل  2009التكميلي النقاد احملاصيل الزراعية القادمة، وقد أظهرت النتائج تطورا اجيابيا انعكس يف زايدة اإلنتاج سنة  

أين بلغ   2012، مث سجل اإلنتاج ارتفاع سنة  %23.8مبعدل    2011ليسجل اإلنتاج اخنفاض متتايل إىل غاية  ،  242%
بعدها يستمر اإلنتاج يف الرتاجع   2011ألف قنطار سنة    37.280ألف قنطار مقارنة حبوايل    51.371اإلنتاج حوايل  

ألف قنطار بسبب موجة الربد والرايح القوية خالل موسم   34.352أين بلغ حوايل    2014ليبلغ مستوى متدين سنة  
احلصاد،   وقت  اإلنتاج  على  سلبا  أثر  والذي  سنة  الشتاء  طفيفا  ارتفاع  اإلنتاج    % 9.48حبوايل    2015بعدها سجل 

ة خالل هذه على التوايل، رغم اجلهود املبذولة من طرف احلكومة اجلزائري  2017و  2016ليسجل اخنفاض متتايل سنة  
بدءا من املخطط   2019،1وآفاق    2000الفرتة واملتمثلة يف برامج إصالحات القطاع الفالحي اجلزائري خالل الفرتة  

( والذي يهدف إىل خلق الشروط التقنية واالقتصادية والتنظيمية جلعل 2004-2000الوطين للتنمية الفالحية والريفية )
والريفي الفالحي  التجديد  خمطط  بعده  مث  االقتصادية،  التنمية  حتقيق  يف  ديناميكيا  دورا  يلعب  الزراعة  للفرتة   قطاع 

تعزيز األمن الغذائي على املستوى الوطين، وآخرها خمطط عمل الفالحة للفرتة ) ( والذي يهدف إىل  2008-2014)
  ( والذي جاء استجابة للتحدي املرفوع وهو حتقيق األمن الغذائي يف ظل منوذج النمو اجلديد.  2019وآفاق    2015

استعما ويبقى  األمطار  بكميات  بدرجة كبرية  مرهونة  احلبوب  إنتاج  يف  احلاصل  التذبذب  احلديثة لكن  التقنيات  ل 
إلنتاج احلبوب ضعيف جدا فيما خيص هتيئة الرتبة وتسميدها وحصدها وكذا آليات التخزين والتوزيع واليت مل تشهد 

ابلنسبة للقمح   يف عدم حتقيق االكتفاء الذايت فيما خيص شعبة احلبوب.   ات كبرية يف هياكلها؛ وكلها سامهت حتديث
، حيث يعرب أهم نوع يف شعبة 2017-2007بنوعيه الصلب واللنب عرف هو اآلخر تذبذب يف اإلنتاج خالل الفرتة  

 احلبوب.

 (ألف قنطار) 2017-2007ح بنوعية خالل الفرتة تطور إنتاج القم  (:8-4جدول رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة 
 24.364 24.4 26.56 24.36 32.99 34.32 25.5 26.05 29.53 11.11 23.19 اإلنتاج 

 ( 7-4): من إعداد الباحثة ابالعتماد على معطيات اجلدول  املصدر

  % 52.1مبعدل اخنفاض قدره    2008من اجلدول نالحظ أبن إنتاج القمح قد سجل أدىن اخنفاض له سنة  
، والسبب يف ذلك يعود إىل موجة اجلفاف اليت حصلت ذلك العام والذي أصاب حوايل 2007مقارنة إبنتاج سنة  

سنة    % 50 سجلت  مث  املزروعة،  املساحة  مبعدل    2009من  قدر  معترب  إبنتاج    % 165.9ارتفاع  ،  2008مقارنة 
ني تقنيات الري ودعم اإلنتاج هلذا النوع والسبب يف ذلك يرجع إىل اجلهود املبذولة من طرف احلكومة اجلزائرية لتحس

  2010من احلبوب، كما أن حتسن الظروف املناخية أثر إجيااب على اإلنتاج، بعدها سجل اإلنتاج اخنفاض متوايل سنة  
مبعدل   2013و   2012سنة    الزراعية والظروف املناخية الصعبة ليعود ارتفاع اإلنتاج  ساحةاملبسبب تقلص    2011و

 
(، 0152-2000مجال جعفري، العجال عدالة، مبادرات إصالح القطاع الزراعي يف اجلزائر وأثرها على الناتج الزراعي، دراسة حتليلية وقياسية للفرتة ) 1

 .105، ص2018، 02، العدد 10جملة دفاتر اقتصادية، اجمللد 
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قدره   والريفي   % 29.12و  % 34.33ارتفاع  الفالحي  التجديد  املبذولة ضمن خمطط  اجلهود  إطار  التوايل يف  على 
( الفرتة  (،  2014-2008للفرتة  خالل  اإلنتاج  سجل  حني  االرتفاع   2017-2014يف  رغم  متوالية  اخنفاضات 

د إىل ضعف الدعم املقدم من طرف ، رغم ارتفاع املساحة املزروعة قمحا؛ والسبب يف ذلك يعو 2015الطفيف لسنة  
احلكومة اجلزائرية نظرا للظروف االقتصادية السائدة بسبب هتاوي أسعار النفط كما ال ننسى دور الظروف املناخية يف 

حيث شهد   2017-2007وقد عرفت أمهية القمح النسبية مقارنة بسلة احلبوب أعلى مستوى له خالل الفرتة  ذلك.
 تاج الكلي.تغريات تبعا لتغري اإلن

 ( %)  2017-2007ح بنوعيه خالل الفرتة  تطور األمهية النسبية للقم (: 9-4جدول رقم)

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة 
 70 70.8 70.6 70.9 67.1 66.8 68.5 65 56.2 72.3 64.3 % األمهية

 ( 8-4)اجلدول : من إعداد الباحثة ابالعتماد على املصدر

األمهية النسبية للقمح إىل إمجايل احلبوب قد جتاوزت   2017-2007نالحظ من اجلدول أبنه خالل الفرتة  
رغم االخنفاض اإلمجايل لإلنتاج نظرا لألمهية اإلسرتاتيجية   % 72مبعدل    2008يف حني بلغت أقصاها سنة    % 55

اجلزائري والذي يعتمد عليه ابلدرجة األوىل، هذه األمهية النسبية إلنتاج هلذه السلعة ضمن سلة الغذاء اليومي للمواطن 
القمح جاءت على حساب إنتاج الشعري، كما أن املساحات املخصصة إلنتاج القمح أكرب بكثري من تلك املخصصة 

 من احلبوب األخرىإلنتاج ابقي أنواع احلبوب، وهناك اهتمام متزايد إبنتاج القمح وذلك الرتفاع سعره مقارنة بغريه  
 حبيث يعترب عامال حمفزا على التوجه إلنتاج القمح أكثر من غريه.

الفرتة   خالل  وهبوطا  صعودا  أترجحا  األخرى  هي  سجلت  احلبوب  أنواع  لباقي  ،  2017-2007ابلنسبة 
تهاطلة حيث وذلك راجع إىل تغري املساحة املزروعة من عام آلخر، وكذلك الظروف املناخية وخاصة كمية األمطار امل

وطرق  الزراعية  العمليات  نوعية  أن  اإلنتاج، كما  تردي  على  يعمل  وتدنيها  اإلنتاج  حتسن  على  يعمل  حتسنها  أن 
استخدام األمسدة الكيميائية دور أساسي أيضا يف عملية إنتاج شعبة احلبوب واليت تعمل على تذبذبه حسب نوعية 

والضعيف   املتذبذب  اإلنتاج  إن  عموما  املطلوبة ألهنا االستخدام،  املستوايت  دون  يبقى  احلبوب خصوصا  جمال  يف 
ترتبط ابإلضافة إىل العوامل السالفة الذكر بكميات األمسدة املستعملة وجودهتا وكيفية استعماهلا وفق املعايري العلمية 

املستعملة   حيث أن هناك نقص يف الكميات   1والتوقيت املناسب من جهة، ونوعية البذور املختارة من جهة أخرى؛ 
وابلنوعية  العلمية  املعايري  حيث  من  لألمسدة  السيئ  فاالستعمال  العاملية،  السوق  يف  ونذرهتا  أسعارها  ارتفاع  بسبب 
والكيفية الالزمتني جيعلها دون جدوى وال فائدة يف الرفع من اإلنتاج وخباصة إذا كانت البذور املزروعة غري خمتارة تبعا 

 وف املناخية. خلصائص وطبيعة الرتبة والظر 

 
 .162فوزية غريب، الزراعة العربية وحتدايت األمن الغذائي حالة اجلزائر، مرجع سبق ذكره ص 1
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 تطور إنتاج جمموعة اخلضر والفواكه يف اجلزائر  .2.1.2.4

والبطيخ  البصل،  الطماطم،  البطاطس،  أمهها:  من  الزراعية  احملاصيل  من  على جمموعة كبرية  اخلضر  تشتمل 
بنوعيه، وهي تعترب من احملاصيل الزراعية الغذائية األساسية ضمن النمط االستهالكي اجلزائري، حيث يتزايد الطلب 

الص  الوعي  وزايدة  املعيشة  مستوى  وحتسن  السكان  تزايد  مع  جمموعة عليها  تضم  حني  يف  املستهلكني،  لدى  حي 
أمهها: احلمضيات، الزيتون، التمور، العنب إضافة إىل منتجات أخرى   هي األخرىمن املنتجات  الفواكه أنواع متعددة  

 مثل التني والرمان والفواكه ذات النواة مثل املشمش والربقوق والفواكه ذات احلبيبات مثل التفاح واألجاص. 

خالل   % 44لقد سجلت املساحة املزروعة ابخلضر ارتفاعا قدر حبوايل    اج جمموعة اخلضر يف اجلزائر:تطور إنتأوال: 
ارتفاعا يف حدود  2017-2010العقد ) البطاطس والبصل  السابق، حيث عرفت مساحة  ،  % 68( مقارنة ابلعقد 

العقد، % 35 املنتجة يف اجلزائر  1خالل نفس  يتعلق إضافة إىل الطماطم،    على اعتبارمها من أهم أنواع اخلضر  وفيما 
ملدى أمهية هذه الزراعة ابملقارنة ابلزراعات ابإلنتاج فقد عرف إنتاج اخلضر تذبذب حيث سجل ارتفاع واخنفاض تبعا  

 األخرى. 

 ( ألف قنطار) 2017-2007اجلزائر خالل الفرتة    تطور إنتاج اخلضر يف  (:10-4)جدول رقم  
 اإلمجال  البطيخ بنوعيه  الطماطم  البصل البطاطس  

2007 15.068 8.265 5.673 8.156 37.162 
2008 21.711 7.592 5.592 8.446 43.341 
2009 26.361 9.802 6.410 10.347 52.920 
2010 33.003 10.013 7.182 12.238 62.436 
2011 38.622 11.442 7.716 12.851 70.631 
2012 42.195 11.833 7.970 14.951 76.949 
2013 48.865 13.595 9.751 15.006 87.217 
2014 46.735 13.409 10.656 16.143 86.943 
2015 45.396 14.363 11.638 18.144 89.541 
2016 47.581 15.259 12.805 18.776 94.421 
2017 46.064 14.203 12.862 18.950 92.074 

  Source: Direction techniques chargée des statistiques et de la cartographie et all, la production 

agricole compagnes , 2015/2016 et 2016/2017, N°837, Alger, 2018, p12. 

- ONS, l’Algérie en quelques chiffres résultat 2013-2015, N°46, ONS, Alger, 2016, p38. 

- ONS, Rétrospective statistiques 1962-2011,ONS, Alger, 2012, p138.  

للبطاطس: عليها   ابلنسبة  الطلب  زايدة  يف  أمهيتها  وتتجلى  اجلزائر  يف  اخلضر  سلة  ضمن  احملاصيل  أهم  من  تعترب 
ها مبعدالت مرتفعة خاصة يف الفرتة األخرية، حيث حتتل زراعتها مساحة مهمة إلمجايل املساحة املخصصة واستهالك

مبعدل   ارتفعت  حيث  مستمر  ارتفاع  يف  أهنا  )  % 68للخضر، كما  العقد  ابلعقد 2017-2010خالل  مقارنة   )
من إنتاج اخلضر   % 58مليون قنطار وهو ما يعادل    48.8مبا يعادل   2013هلا سنة  حيث بلغ أقصى إنتاج    2السابق،

 
1 Ministère de l’agriculture du développement rural et de la pêche, sur site : www.madrp.gov.dz. 
2 Ministère de l’agriculture du développement rural et de la pêche, sur site : www.madrp.gov.dz. 
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الفرتة ) البطاطس تطورا إجيابيا خالل  إنتاج  السنة، حيث شهد عموما  ( أين حققت معدالت 2013-2007هذه 
زايدة سنوية يف اإلنتاج من عام آلخر نظرا ألمهية هذا املنتوج ضمن سلة الغذاء اخلاص ابملواطن اجلزائري، حيث بلغت 

الفرتة، ليرتاجع اإلنتاج سنة     % 9،  % 17،  % 25،  % 21،  % 44ت:  هذه املعدال  2015،  2014خالل نفس 
 %4.8مبعدل سنوي    2016بعدها حقق اإلنتاج ارتفاعا سنة    ،%2.86،  %4.35على التوايل مبعدل اخنفاض سنوي  

 اخنفاضا طفيفا.  2017يف حني سجل اإلنتاج سنة  
واستهالكا متزايدا، حيث تعترب الطماطم من اخلضر املهمة يف اجلزائر واليت تعرف هي األخرى طلبا ابلنسبة للطماطم: 

ودعم  التكنولوجيا  واستخدام  احملمية  الزراعة  تطور  بفضل  العام  مدار  على  مستمرة  بصورة  تنتج  الطماطم  أصبحت 
، ابستثناء االخنفاض الطفيف  2017غاية  إىل   2009الدولة، حيث سجل إنتاج الطماطم تطورا اجيابيا بدءا من العام  

لألسباب املذكورة سابقا، فقد سجل   2007مقارنة بسنة    % 1.42، أين سجل اإلنتاج اخنفاضا مبعدل  2008لسنة  
ألف   12.862مبا يعادل    % 100بنسبة تفوق    2017ألف قنطار لريتفع سنة    6.410حوايل    2009اإلنتاج سنة  

 قنطار.
  2008كما سجلت ابقي أنواع اخلضر األخرى تطورات إجيابية من سنة ألخرى عدا االخنفاض املسجل سنة    

  2017مسجل يف إنتاج البصل لسنة  ، كما أنه هناك اخنفاض  والذي كان نتيجة للظروف املناخية الصعبة تلك الفرتة
يف اجملتمع والذي يعترب هو األخر من أنواع اخلضر الواسعة االستهالك    %6.9حيث بلغ معدل االخنفاض السنوي  

دعما من اجلزائري ابعتباره ميثل جزءا مهما من مكوانت الغذاء اليومي للمواطن اجلزائري، ولقد تلقت جمموعة اخلضر  
 طرف الدولة يف إطار املخططات الفالحية السالفة الذكر. 

احل اخلضر  إنتاج  يف  االخنفاض  املناخية-اصل  ويرجع  العوامل  إىل  بسبب   -إضافة  اإلنتاج  عن  الفالحني  تراجع  إىل 
منتوج  ذلك  على  ومثال  املنتجات،  هذه  خلصوصية  نظرا  التلف  إىل  منتجاهتم  وتعرض  والتسويق  التخزين  مشاكل 

اإلنتاج   جناح  لثمرة  مثاال  سنة ألخرى كان  من  وجناحا كبريا  إجيابيا  تطورا  إنتاجه  عرف  الذي  يف خمطط البطاطس 
( لكن مشاكل التخزين والتسويق حالت دون استمرار نفس وترية 2014-2008التجديد الفالحي والريفي للفرتة )

   1. 2017-2014اإلنتاج حيث نالحظ تذبذب اإلنتاج خالل الفرتة  

تضم جمموعة الفواكه جمموعة من املنتجات أمهها: احلمضيات، التمور،   تطور إنتاج جمموعة الفواكه يف اجلزائر:اثنيا:  
، الزيتون، والفواكه ذوات احلبيبات والنواة، وتعترب من بني املصادر الغذائية املهمة يف اجلزائر، حيث شغل إنتاج كرومال

حبوايل   تقدر  مساحة  )  396.480الفواكه  العقد  خالل  خصص2009-2000هكتار  ب  39%  (  ساتني إلنتاج 
احلبيبات،    %30،  الزيتون  ذات  املثمرة  األشجار  النواة،    %23إلنتاج  ذات  املثمرة  األشجار  إلنتاج   %8لبساتني 

مبعدل    2احلمضيات.  ارتفاعا  املساحة  هذه  إلنتاج   %47وعرفت  املخصصة  املساحة  أن  الالحق كما  العقد  خالل 

 
العلوم    قتصادية، كليةجمدولني دهينة، إسرتاتيجيات متويل القطاع الفالحي ابجلزائر يف ظل االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة، أطروحة دكتوراه يف العلوم اال 1

 . 252، ص2016/2017االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
2 Ministère de l’agriculture du développement rural et de la pêche, sur site : www.madrp.gov.dz. 
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حبوايل   ارتفعت  مبعدل  ،  % 58الزيتون  ارتفعت  والنواة  احلبيبات  ذوات  الفواكه  احلمضيات ،  %56مساحة  مساحة 
مبعدل تبعا   1، %41  ارتفعت  تتحدد  ألخر  منتوج  ومن  ألخرى  سنة  من  الشدة  متفاوتة  تذبذابت  اإلنتاج  وعرف 

 للظروف املناخية بداية املوسم، احلشرات أثناء موسم احلصاد إضافة إىل عوامل أخرى. 

 ( ألف قنطار) 2017-2007اجلزائر خالل الفرتة   تطور إنتاج الفواكه يف   (:11-4جدول رقم)

 اإلمجال  الكروم الزيتون التمور  الفواكه ذوات احلبيبات والنواة  احلمضيات  البيان 
2007 6.894 6.907 5.269 2.089 2.450 23.609 
2008 6.974 9.226 5.528 2.541 4.020 28.289 
2009 8.445 10.154 6.007 4.752 4.925 34.283 
2010 7.881 12.331 6.447 3.113 5.606 35.378 
2011 11.068 13.821 7.249 6.108 4.026 42.272 
2012 10.878 13.588 7.894 3.938 5.432 41.73 
2013 12.049 15.401 8.482 5.787 5.708 47.427 
2014 12.710 13.965 9.344 4.826 5.180 46.025 
2015 13.420 15.389 9.909 6.537 5.681 50.936 
2016 12.031 15.399 10.295 6.964 5.713 50.402 
2017 13.442 15.171 10.585 6.844 5.665 51.707 

Source : Direction techniques chargée des statistiques et de la cartographie et all, la production 

agricole compagnes , 2015/2016 et 2016/2017, N°837, Alger, 2018, p12. 

- ONS, l’Algérie en quelques chiffres résultat 2013-2015, N°46, ONS, Alger,  2016, p38. 

- ONS, rétrospective statistiques 1962-2011,ONS, Alger, 2012, p138.  

للحمضيات:  العام    ابلنسبة  لغاية  الفرتة  بداية  ارتفاعا يف  اإلنتاج شهد  بلغت   2009نالحظ أبن  ارتفاع  مبعدالت 
لزراع  21%،  1.2% أولته  والذي  اجلزائرية  احلكومة  طرف  من  املقدم  الدعم  إىل  ذلك  السبب يف  األشجار ويعود  ة 

-2013اخنفاض، كما شهدت الفرتة    2012و  2010، يف حني سجل اإلنتاج سنة  املثمرة وجتديد البساتني وصيانتها
مليون قنطار، ويعود االخنفاض احلاصل يف إنتاج   13.4مبا يعادل    2017انتعاش يف اإلنتاج بلغ أقصاه سنة    2015

سلبا على  ي أصاب األشجار بداية املوسم أثناء اإلزهار مما أثر  سلة احلمضيات إىل العوامل املناخية خاصة الربد الذ
 كمية اإلنتاج وقت احلصاد. 

والنواة: احلبيبات  ذوات  للفواكه  املساحة   ابلنسبة  زايدة  رغم  اإلنتاج  يف  تذبذب  هناك  أبن  نالحظ  اجلدول  من 
  2013املخصصة هلا مثلما مت ذكره سابقا، وقد شهد إنتاج هذا النوع من الفواكه زايدات معتربة بلغت أقصاها سنة  

األشجار  مليون قنطار؛ نتيجة لتجديد البساتني اليت تعرضت أشجارها إىل الشيخوخة وتشجيع غرس   15.4مبا يعادل 
 . 2000املثمرة عن طريق الدعم املقدم من طرف الدولة يف إطار املخططات الفالحية بدءا من العام  

 
1 Ministère de l’agriculture du développement rural et de la pêche, sur site : www.madrp.gov.dz. 
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البيئية   ابلنسبة للتمور: تشتهر اجلزائر أبجود أنواع التمور عامليا )دقلة نور( حيث أن هذا النوع يتالءم مع الظروف 
حيث شهد إنتاج التمور تطور إجيايب ترجم يف ارتفاعات متتالية الصحراوية لعدم حاجتها إىل كميات كبرية من املياه،  

الفرتة ) من  2017-2007خالل  اإلنتاج أبكثر  الزايدة يف  نسبة  بلغت  بسنة مقارنة    2017سنة    % 100(، حيث 
مساحات زراعة النخيل سنوات الثمانينات والتسعينات واليت ، وتعود هذه الزايدات ابلدرجة األوىل إىل زايدة  2007

عطت نتائجها يف الوقت احلايل، إضافة إىل الدعم املقدم إلنشاء غرف التربيد  وتسويق التمور  والتصنيع يف إطار أ
 ( مما قلل من نسبة التالف من املنتوج.2004-2000خمطط الفالحة والتنمية الريفية للفرتة )

الزيتون:  لزراعة  خالل    ابلنسبة  واضحا  تذبذاب  الزيتون  إنتاج  )شهد  اخنفاضا 2017-2007الفرتة  حيث سجل   )
على التوايل مقارنة ابلسنوات السابقة هلا، ويعود السبب يف   %35.5، %34.5مبا نسبته   2012و 2010واضحا سنة  

فرتة  وتلفه خالل  مثاره  تساقط  على  عملت  اليت  وأمطاره  الشتاء  املوسم وشدة رايح  بداية  الربد يف  إىل موجة  ذلك 
كما أن ضعف االستثمار يف هذا اجملال مل يساعد على   1فاض يف احملصول أثناء فرتة اجلين، نضجه؛ مما سبب االخن

تطوير التجهيزات وحتديث وسائل اإلنتاج يف ميدان عصر وتغليف وختزين الزيت والزيتون، ابإلضافة إىل الطبيعة اجلبلية 
 ون يف مثل هذه املناطق. الوعرة اليت يكثر فيها الزيتون حيث جرت العادة على غرس أشجار الزيت

للكروم:  الفرتة    ابلنسبة  نفس  تذبذب خالل  أيضا  إنتاجها  اخنفاض يف   2014و  2010حيث سجلت سنة  شهد 
مقارنة ابلسنوات السابقة هلا،    %9.25و  %28.1اإلنتاج نتيجة للعوامل السالفة الذكر وقدرت معدالت االخنفاض  

اليت سجلت أدىن إنتاج ممكن   2007ون قنطار عكس سنة  يمل  5.71كرب إنتاج مبا يعادل  أ   2016كما سجلت سنة  
 ون قنطار. يمل 2.45مبا يعادل  

املدروسة    الفرتة  خالل  تصاعدية  مستوايت  املختلفة  أبنواعها  الفواكه  منتجات  شهدت  توسع بسبب  عموما 
سقية، كذلك السياسات املتبعة من طرف وزارة الفالحة  يف جمال االستثمار الفالحي واليت أعطت نتائج مساحاهتا امل

 2إجيابية على الصعيد اإلمجايل، ومن السياسات املتبعة نذكر: 

 ؛%20 دعم تكاليف اقتناء وإعادة إنتاج البذور واألغراس وكذا دعم أسعار اقتناء األمسدة حبوايل -
 تدابري دعم بعض أنواع الثمار )التمور والزيتون، منتوجات األشجار املثمرة(؛ تعزيز   -
 ؛ %45 إىل %25دعم عمومي ألسعار العتاد الفالحي ومعدات الري املقتصدة للمياه بنسبة ترتاوح ما بني  -
 تسهيل استصالح احمليطات الفالحية الواسعة من طرف متعاملني اقتصاديني جزائريني مهتمني؛ -
ملساعدات العمومية الستصالح األراضي لتشمل مالك األراضي اخلاصة على أساس دفرت أعباء خيص نوع توسيع ا -

 املنتوج الفالحي الواجب تطويره؛

 
 . 253جمدولني دهينة، مرجع سابق، ص 1

2 L’Agence Nationale de Développement de l’investissement. Disponible sur : 

http://www.andi.dz/index.php/ar/mesures-d-appui-par-secteurs-d-activities. 



..................... اجلزائر  يف  األساسية  الغذائية للمواد  العاملية  األسعار  تقلبات  ظل  يف الغذائي األمن   واقع: الرابع  الفصل  

193 
 

وإنشاء   مليون دينار جزائري عن كل هكتار من أجل استصالح األراضي  01منح قروض ميسرة مببلغ ال يتجاوز   -
 مستثمرات؛

 مليار دينار جزائري سنواي حتت تصرف هذا القطاع.  200وضع املوارد املالية الضرورية للتنمية الفالحية حوايل   -

 تطور إنتاج البقول اجلافة واحملاصيل الصناعية   .3.1.2.4

من     وتعترب  وغريها،  اجللبانة  الفصوليا،  العدس،  احلمص،  اجلاف،  الفول  من  البقوليات كل  جمموعة  تضم 
ل الغذائية اليت تستهلك بكميات كبرية لكوهنا تشكل مصدرا للربوتني الذي حيتاج إليه الفرد يف تغذيته اليومية احملاصي

يف ظل تدين الربوتني احليواين نظرا الرتفاع أسعار اللحوم، وزايدة اإلنتاج يعمل على حتقيق املزيد من األمن الغذائي، يف 
الصناعية  حني تضم احملاصيل  من    جمموعة  النباتية  كل  والزيوت  السكري  الشمندر  يلق  ومل  التبغ  الصناعية،  الطماطم 

االهتمام الكايف، لكن مع مطلع هذا القرن بدأ االهتمام هبذا النوع من اإلنتاج، وعرف إنتاج البقول اجلافة واحملاصيل 
 (. 2017-2007الصناعية تطورا كبريا خالل الفرتة )

           2017-2007جلزائر خالل الفرتة  ا  تطور إنتاج البقول اجلافة واحملاصيل الصناعية يف  (:12-4اجلدول رقم)
 ألف قنطار( )

 اإلمجال  احملاصيل الصناعية  البقول اجلافة  السنة 
2007 501 2.688 3.189 
2008 402 5.288 5.690 
2009 643 3.999 4.642 
2010 723 7.777 8.500 
2011 788 7.237 8.025 
2012 843 8.759 9.602 
2013 958 9.323 10.281 
2014 937 11.147 12.084 
2015 874 13.299 14.173 
2016 773 12.801 13.574 
2017 1.072 12.554 13.626 

Source : Direction techniques chargée des statistiques et de la cartographie et all, la production 

agricole compagnes , 2015/2016 et 2016/2017, N°837, Alger, 2018, p12. 

- ONS, l’Algérie en quelques chiffres résultat 2013-2015, N°46, ONS, Alger, 2016, p38. 

-  ONS, Rétrospective statistiques 1962-2011,ONS, Alger, 2012, p138.  

قدر مبعدل اخنفاض   2008هناك اخنفاض يف إنتاج البقول اجلافة سنة    من اجلدول نالحظ   ابلنسبة للبقول اجلافة: 
اهتماما   19.76% أولت  اجلزائرية  احلكومة  لكن  اجلزائر،  ومنها  العامل  دول  اليت ضربت جل  اجلفاف  موجة  بسبب 

مبعدل زايدة قدر حبوايل   2009ابلقطاع الفالحي ضمن خمططات التنمية الفالحية فقد حتسن اإلنتاج انطالقا من سنة 
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مث تسجيل تراجع يف اإلنتاج خالل الفرتة   2013، ليستمر االرتفاع يف اإلنتاج إىل غاية  2008مقارنة بسنة    60%
، والسبب يف ذلك يعود إىل ضعف 2014مقارنة بسنة    %6.7،  %2.2مبعدل اخنفاض سنوي قدره    2014-2016

التمويل املقدم للفالحني نتيجة األزمة احلاصلة بسبب هتاوي أسعار البرتول وأسباب تقنية أخرى مما جعل الفالحني 
 .%38.7مبعدل سنوي قدر حبوايل   2017ود اإلنتاج لالرتفاع سنة  ، ليع يعزفون عن اإلنتاج

الصناعية: للمحاصيل  العالية،   ابلنسبة  االقتصادية  قيمتها  من  ابلرغم  الكافية  العناية  اإلنتاج  من  النوع  هذا  يلق  مل 
االقتصاد   قدرة  تطوير  يف  أمهية كبرية  تكتسي  توفر حيث  للمواطنني كما  الغذائية  االحتياجات  تلبية  على  الوطين 

تغطية   للتصدير وابلتايل  اليت ختلقها، وختلق فرص  املؤسسات  النقص يف مواد مناصب عمل من خالل  بعض أوجه 
التبادل الصناعية ال تليب كل االحتياجات أخرى من خالل توفري عملة أجنبية عن طريق  الواقع احملاصيل  ، لكن يف 

فقد   تالوطنية،  قدر حبوايل ل  يسجمت  ارتفاعا  اجلدول، حيث شهد  يظهره  الصناعية كما  احملاصيل  إنتاج  تذبذب يف 
ليعود ويسجل ارتفاعا أخر   %24.3مث اخنفض اإلنتاج السنة املوالية مبعدل    2007مقارنة بسنة    2008سنة    96.7%
سنة  ،  %94.4مبعدل    2010سنة   اإلنتاج  الفرتة  %7مبعدل    2011لينخفض  شهدت   2015  -2012، كما 

ارتفاعات متتالية يف اإلنتاج من سنة ألخرى نتيجة لتزايد نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة العاملة يف هذا امليدان،  
 . 2015مقارنة بسنة   %5.6و %3.8تراجعا متتاليا يف اإلنتاج مبعدل   2017و 2016كما سجلت سنة  

 يف اجلزائر ض واألمساكي ، الباحلليبتطور إنتاج اللحوم، .2.2.4

الثروة       تعترب من عناصر  املاشية مبختلف أنواعها وكذلك األمساك والدواجن  واليت  الثروة احليوانية عموما  تشمل 
ليب والبيض احلالزراعية األساسية؛ كوهنا املصدر األساسي لإلنتاج احليواين مبختلف مكوانته من حلوم محراء، بيضاء،  

 لربوتني احليواين للمواطن اجلزائري.واليت تعترب أساسية يف توفري ا

 إنتاج اللحوم احلمراء يف اجلزائر تطور  .1.2.2.4

واملاعز      األغنام  األبقار،  اجلزائر يف حلوم  احلمراء يف  اللحوم  املنتجات واجلمال  تتمثل  من  وتعترب  أساسية  بصورة 
اهلامة يف توفري الربوتني احليواين الالزم لإلنسان، وشهد تطور رؤوس املاشية مبختلف أنواعها تطورا كبريا يف اجلزائر وهو  

رأس مبعدل   35.725.345حوايل    2017ما انعكس على مستوى إنتاج اللحوم، حيث بلغ عدد رؤوس املاشية سنة  
املاشية حبوايل    2009مقارنة بسنة    %30.4زايدة قدره   والذي رأس،    27.395.058حيث كان يقدر عدد رؤوس 
يف حني   %79.5منه أما األغنام فتمثل    %5.3ومتثل األبقار حوايل    1رأس،   22.515.916حبوايل    2000قدر سنة  

جمتمعة   %98.8من حجم القطيع وتشكل هذه الفئات الثالث معظم رؤوس املاشية بنسبة    %14متثل املاعز حوايل  
املنخفضة   2. 2017لسنة   املتوسطات  بني  اجلزائر من  احلمراء يف  اللحوم  الفرد من  نصيب  يزال متوسط  وعموما ال 

 
1 ONS, Evolution de l’effectif du cheptel de 2000-2009. Disponible sur : www.ons.dz  
2 Direction techniques chargée des statistiques et de la cartographie et all, la production agricole compagnes , 

2015/2016 et 2016/2017, N°837, Alger, 2018, p12. 



..................... اجلزائر  يف  األساسية  الغذائية للمواد  العاملية  األسعار  تقلبات  ظل  يف الغذائي األمن   واقع: الرابع  الفصل  

195 
 

كه اجلزائر من املواشي وخاصة مقارنة ابملتوسط العاملي والدول العربية، ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك إىل قلة ما متل
األبقار يف ظل الزايدة السكانية املتنامية، إضافة إىل انتماء الغالبية العظمى من قطيع الثروة احليوانية إىل القطيع الرعوي 

السالالت مواسم    التقليدي ذي  الغذائية وخباصة يف  والكفاية  الصحية  الرعاية  البالغ يف  والضعف  اإلنتاجية،  متدنية 
ف، من انحية أخرى فإن املراعي تعترب يف أغلبها مراعي فقرية تتعرض للعديد من عوامل التدهور وتغيب عنها اجلفا

التأهيل.  التنمية وإعادة  الفرتة  فقد    1جهود  الثروة احليوانية يف اجلزائر تطورا اجيابيا خالل  -2007شهد تطور قطيع 
مما انعكس على اإلنتاج من اللحوم احلمراء بسبب زايدة الطلب عليها من طرف املواطن اجلزائري  وإىل ارتفاع   2017

 أسعارها مما يعود على املوالني ابلربح من جهة أخرى. 

 ( ألف طن)  2017-2007احلمراء يف اجلزائر خالل الفرتة  للحوم  تطور إنتاج ا  (:13-4جدول رقم)

 اإلمجال  حلوم اجلمال  حلوم األغنام واملاعز حلوم األبقار السنة 
2007 80.2 140.5 8.8 229.5 
2008 81.3 145.5 9 235.8 
2009 92.6 169.4 9.4 271.4 
2010 100.6 154.8 7.8 263.2 
2011 103.5 156 7.8 267.3 
2012 118.8 113.8 8.1 240.7 
2013 122.9 111.3 7.8 242.3 
2014 147.1 330.1 9 486.2 
2015 155 354.4 16.1 525.5 
2016 164.3 357.6 15.7 537.6 
2017 178.5 464.2 15 645 

صفحات  ،  37، 36، 35، 34، 30، 29: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، اجمللد رقم: املصدر
 www.aps.dzوكالة األنباء اجلزائرية على املوقع الرمسي:  ; متفرقة.

الفرتة      خالل  تذبذاب كبريا  شهد  أنواعها  مبختلف  احلمراء  اللحوم  إنتاج  أبن  نالحظ  اجلدول  -2007من 
على   %10و  %3مبعدل قدر حبوايل   2012و  2010حيث سجل إمجايل إنتاج اللحوم احلمراء اخنفاضا لسنة ،  2017

حيث حيتل إنتاج حلوم األغنام واملاعز ،  2017-2013التوايل، ليسجل إنتاج اللحوم بعدها تطورا اجيابيا خالل الفرتة  
احلمراء  اللحوم  األبقار مث اجلمال  النسبة األكرب ضمن جمموعة  الفرتة    أتيت بعدها حلوم  وهذا   2017-2007خالل 

راجع إىل الطلب الكبري على هذا النوع من اللحوم وخباصة خالل عيد األضحى املبارك من كل عام، وكذلك طوال 
أ رمضان  اشهر  يكثر  عموما،  ين  اللحوم  سنة  ستهالك  األبقار   2013و  2012ابستثناء  حلوم  فيها  سجلت  اليت 

واجلاموس مقدار أكرب من إنتاج حلوم األغنام واملاعز؛ ويرجع اخنفاض اإلنتاج الكلي من اللحوم خالل الفرتة املذكورة 

 
 . 109بق، صابن انصر عيسى،مرجع س 1

http://www.aps.dz/
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صيل املومسية لكل سنة، فاخنفاض حماصيل إىل اعتماد الطرق التقليدية يف إنتاج اللحوم واعتماد تغذية املاشية على احملا
أعالف املاشية يؤدي إىل ارتفاع أسعارها مما يدفع ابملنتجني إىل التخلي عن اإلنتاج احليواين، كما أنه من األسباب 
املستوردة  اللحوم اجملمدة  استهالك  والتوجه إىل  ارتفاع أسعارها  الطازجة بسبب  اللحوم  املستهلكني عن شراء  تراجع 

 خنفاض أسعارها نسبيا مقارنة ابحمللية.نظرا ال

عموما يتأثر إنتاج اللحوم احلمراء ابلظروف املناخية وخاصة هطول األمطار وانعكاساهتا على حالة املراعي    
تو  وما  تفي الطبيعية  ال  ضئيلة  ابجلزائر  الرعوية  املساحات  وتعترب  املاشية،  لتغذية  الضرورية  العلفية  املواد  من  فره 

اجيايب  منو  احمللي رغم حدوث  الطلب  تليب  ال  احلمراء  اللحوم  إنتاج  ما جعل  وهو  للحيواانت  العلفية  ابالحتياجات 
 ومطرد يف كمية إنتاج اللحوم. 

 والبيض   بيضاءحوم الل لاتطور إنتاج  .2.2.2.4

ع اإلنتاج الداجين، يطغى على قطا تتمثل اللحوم البيضاء يف اجلزائر بصفة أساسية يف حلوم الدجاج الذي أصبح     
بينما تراجع  حيث   البيض،  البيضاء وكذا  اللحوم  إنتاج  الربح السريع هو اهلدف من  التجاري وحتقيق  أصبح اجلانب 

ألن إنتاج حلوم الدجاج والبيض يتصف بدرجة عالية من االستقالل عن   ، كثريا دور القطاع الريفي واإلنتاج األسري
 . 2017-2007قد شهد إنتاجهما تطورا خالل الفرتة  ، فضي واملياه والعوامل املناخيةاحملددات املوردية الزراعية كاألرا 

 ( ألف طن) 2017-2007اجلزائر خالل الفرتة    تطور إنتاج حلوم الدواجن والبيض يف  (:14-4جدول رقم)

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة 
 311.6 302.7 293.4 284.7 418.4 365.4 330.3 296.4 190.8 142 142.5 حلوم الدواجن 

 132.9 167.2 167.5 153 299.3 266.3 229.1 224.5 193.5 184.3 195.6 البيض 
 444.5 469.9 460.9 437.7 717.7 631.7 559.4 520.9 384.3 326.3 338.1 اإلمجال 

، صفحات  37، 36، 35، 34، 30، 29: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، اجمللد رقم: املصدر
 www.aps.dzوكالة األنباء اجلزائرية على املوقع الرمسي:  ; متفرقة.

حيث   2013-2009من اجلدول نالحظ أبن هناك منو اجيايب ومطرد يف إنتاج اللحوم البيضاء خالل الفرتة     
 2014، مث سجلت سنة  %14.5،  %10.6،  %11.43،  %55.7،  %34.4بلغت معدالت الزايدة السنوية حوايل  

نوات الالحقة؛ ويرجع هذا ليسجل اإلنتاج بعدها ارتفاع طفيف ومستمر خالل الس  %32اخنفاضا يف إنتاجها حبوايل  
االخنفاض إىل ضعف اإلمكانيات املالية واملادية اليت حيتاجها املربون خاصة وأن نشاط الدواجن مكلف بسبب ارتفاع 
أسعار التجهيزات وكذلك أسعار مواد التغذية واألدوية اليت تعترب معظمها مستوردة. كما عرف إنتاج البيض يف اجلزائر  

تطورات اجيابية يف اإلنتاج   2013-2007تاج تبعا لتطور إنتاج الدواجن حيث شهدت الفرتة  تطورات هامة يف اإلن
اإلنتاج حبوايل   الزايدة يف  نسبة  بلغت  اخنفاضا كبريا سنة    %53أين  البيض  إنتاج  مبا   2017و  2014بعدها سجل 

 الدواجن. ويعود سبب هذا الرتاجع إىل تراجع إنتاج   2013مقارنة بسنة   % 55.5و %48.8نسبته  

http://www.aps.dz/
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 يف اجلزائرتطور إنتاج األلبان    .3.2.2.4

األلبان      للمواطنتعترب  الربوتني  توفري  اهلامة يف  الغذائية  املواد  إنتاجها    من  تغريات كبرية يف اجلزائري حيث شهد 
   . 2017-2007الفرتة  

 (ألف طن) 2017-2007اجلزائر خالل الفرتة   األلبان يف : تطور إنتاج  (15-4جدول رقم)

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة 
 3700 3719 3895 3648.5 3400.6 3063.8 3165.6 2854 2377.6 1878.5 1851.1 األلبان

، صفحات  37، 36، 35، 34، 30، 29: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، اجمللد رقم: املصدر
 www.aps.dzوكالة األنباء اجلزائرية على املوقع الرمسي:  ; متفرقة.

يف اجلزائر من اجملموعات السلعية اهلامة واحليوية من املنظور الغذائي حبكم   -األلبان –يعترب احلليب ومشتقاته     
أن فئة األطفال والشباب متثل أكثر من نصف السكان، وأيضا من املنظور االقتصادي ابعتباره يشكل عبئا من أعباء 

هذا التطور كان   2017-2007ل الفرتة  ولقد عرف إنتاج األلبان يف اجلزائر تطورا خالالفجوة الغذائية االستريادية،  
، لكن 2007مقارنة بسنة   %71حوايل   2011اجيابيا يف اجململ حيث شهد معدالت منو موجب يف اإلنتاج بلغ سنة 

، بعدها عرفت الفرتة الالحقة 2011مقارنة بسنة    %3سجلت اخنفاض طفيف يف اإلنتاج قدرت حبوايل    2012سنة  
، ويعود هذا التغري يف إنتاج األلبان إىل املشاكل اليت ال يزال يعاين 2017تطورا موجبا عدا االخنفاض الطفيف لسنة  

سوء العناية ابألبقار ، حيث أن مردودية األبقار إلنتاج احلليب ال تزال ضعيفة جدا ويعود ذلك إىل  منها هذا القطاع
 1اسع بني مقومات العيش السليم هلا يف اجلزائر وبني ما كانت عليه يف بلداهنا األصلية، الشا نظرا للفارق املستوردة منه

فاألبقار الفرنسية املختصة يف إنتاج احلليب واللحوم مثال إبمكاهنا أن تتأقلم مع أي بيئة يف أرجاء الوطن، لكن األبقار 
تتأقلم  األملانية واهلولندية املختصة يف إنتاج احللي الساحلية اليت تقع يف أقصى الشرق وأقصى ب فقط ال  املناطق  مع 

الغرب، يف حني أن األبقار النمساوية ال تتأقلم إال مع منطقيت الشرق والوسط يف اجلزائر، وبسبب عدم احرتام هذا 
ليب، فإذا  التوزيع املرتبط ابلبيئة فإن األبقار تعيش يف اجلزائر يف ظروف صعبة ال تناسبها وابلتايل يقل مردودها من احل

لرت فقط بسبب تغري الغذاء أو   15لرت من احلليب يف اليوم فإهنا تنتج يف اجلزائر   30كانت البقرة يف أملانيا تنتج حوايل 
 نقص كمياته نتيجة الرتفاع أسعاره حمليا. 

املغر       يف  للحليب  مستهلك  بلد  أول  تعترب  اجلزائر  فإن  اجلزائري  واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  ب حسب 
مليارات لرت منتوجات   4مبا يف ذلك    -جبميع أنواعه-مليار لرت من احلليب سنواي،    6حيث تستهلك حوايل    ، العريب

 
قتصادية كلية العلوم االبوخالفة علي، انضمام اجلزائر ملنظمة التجارة العاملية وانعكاساهتا على مشكلة التغذية، أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية،   1

 . 179، ص2015والتجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر ابتنة، 
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  250ومليار لرت على شكل مسحوق    3مليار لرت لالستهالك وتغذية العجول، كما يتم استرياد    2حمولة، وما يقارب  
 1حليب لألطفال. على شكل مسحوق    مليون طن 150وعلى شكل أجبان طن  مليون  

 تطور إنتاج السمك يف اجلزائر .4.2.2.4

الفرتة      اإلنتاج خالل  يف  تذبذابت  اآلخر  هو  إنتاجه  شهد  للسمك  القطاع   ، 2017-2007ابلنسبة  أن  علما 
ال بطبيعة  متعلق  هو  ما  منها  املشاكل  من  العديد  من  يعاين  اجلزائر  جبانب   نشاط السمكي يف  متعلق  هو  ما  ومنها 

 التمويل.

 (ألف طن) 2017-2007اجلزائر خالل الفرتة  : تطور إنتاج األمساك يف  (16-4جدول رقم)

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة 
 104.5 102.1 105.1 101.3 104.5 103.5 95.17 130.1 132.2 142 148.8 السمك

، صفحات  37، 36، 35، 34، 30، 29: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، اجمللد رقم: املصدر
 www.aps.dzوكالة األنباء اجلزائرية على املوقع الرمسي:  ; متفرقة.

ألف طن يف   95.17مبا يعادل    2011من اجلدول نالحظ أبن اإلنتاج سجل أدىن قيمة ممكنة له خالل سنة    
سنة   سجلت  يعادل    2007حني  مبا  لإلنتاج  ممكن  قدر  الفرتة    148.8أكرب  وعرفت  طن،   2017-2014ألف 

ألف طن، فهذا القطاع مل حيقق النتائج املرجوة   105وألف طن    101استقرار نسيب نوعا ما يف اإلنتاج تراوح ما بني  
حيث بقي ملدة طويلة   ،نظرا هلامشية تنميته ونقص التأطري بهمنه يف تلبية الطلب احمللي أو من خالل التصدير للخارج  

القائم على ا  البدائي للموارد البحرية، ورغم ما توليه احلكومة اجلزائرية  يغلب على نشاطه الطابع التقليدي  الستغالل 
 هلذا القطاع من اهتمام حاليا إال أنه ال يزال يعاين من فوضى  وسوء التخطيط وضعف االستثمار اخلاص فيه.

 ونصيب الفرد منه   تطور الناتج الزراعي يف اجلزائر.3.2.4

يعترب القطاع الزراعي يف اجلزائر القطاع الرئيسي املنتج للسلع الغذائية األساسية بغية تلبية الطلب احمللي املتزايد على  
يبقى  القطاعات االقتصادية يف اجلزائر وتعددها  الرغم من تنوع  التزايد املستمر لعدد السكان، وعلى  الغذاء يف ظل 

احلك لدى  أبولوية  الزراعي حيظى  اجلزائرية  القطاع  هذا ومة  أمهية  وتظهر  الزمن،  من  األخريين  العقدين  خاصة خالل 
 القطاع من خالل مسامهته يف  الناتج احمللي اإلمجايل. 

 

 

 
 . 69، ص2015اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي يف اجلزائر،اجلزائر،  1
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 تطور معدل مسامهة الناتج الزراعي يف الناتج الداخلي اخلام يف اجلزائر  .1.3.2.4

أي      جناح  مدى  تقيس  اليت  املؤشرات  أهم  من  اإلمجايل  احمللي  الناتج  يف  الزراعي  الناتج  مسامهة  معدل  يعترب 
القطاع يف حتقيق األهداف املسطرة، حيث أن هذه املسامهة تؤثر على تكوين الدخل إسرتاتيجية وطنية لتطوير هذا  

النمو  توضح  اليت  املؤشرات  أهم  من  وهو  الدخل،  هذا  من  األفراد  نصيب  من  الرفع  على  يؤثر  مما  وزايدته  اإلمجايل 
النات إمجايل  على  أثر  تطورا  اجلزائر  يف  الزراعي  الناتج  عرف  وقد  دولة،  الفرتة االقتصادي ألي  اخلام خالل  احمللي  ج 

2007-2017 . 

جلزائر خالل الفرتة يف ا ومسامهته يف الناتج    تطور الناتج الداخلي اخلام والناتج الزراعي  (:17-4جدول رقم )
 ( مليون دج) 2007-2017

 % مسامهة الناتج الزراعي يف الناتج الداخلي اخلام  الناتج الزراعي  الناتج الداخلي اخلام السنوات 
2007 9.352.900 708.072 7.57 
2008 11.043.700 727.413 6.58 
2009 9.680.000 931.349 9.34 
2010 11.991.600 1.015.258 8.46 
2011 14.519.800 1.183.216 8.14 
2012 15.843.000 1.421.623 8.97 
2013 17.771.000 1.640.006 9.22 
2014 17.228.598 1.771.426 10.28 
2015 16.712.686 1.936.379 11.58 
2016 17.525.109 2.140.304 12.21 
2017 18.594.112 2.281.815 12.27 

                            www.fao.org.faostatإحصائيات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة على املوقع: املصدر: 
ONS, les tableaux des entrées-sorties 2012-2017, ONS, Alger, 2018.  

أبن   نالحظ  اجلدول  اخلام  من  الداخلي  عدا الناتج  اجيابيا  تطورا  عرف  الدراسة  فرتة  مدار  وعلى  اجلزائر  يف 
مبا يعادل   2015واالخنفاض املسجل سنة    2008مقارنة بسنة    % 9.74مبا يعادل    2009االخنفاض املسجل سنة  

، وهذا نظرا للظروف االقتصادية واملالية املسجلة خالل هذه الفرتة خاصة ما تعلق منها 2014مقارنة بسنة    % 2.99
-2014أسعار النفط إىل أدىن مستوايهتا خالل الفرتة    ونتائجها الالحقة  واهنيار  2008أبزمة الغذاء العاملية لسنة  

الدراسة حيث بلغت نسبة الزايدة يف   ، أما ابلنسبة للناتج الزراعي فنالحظ أبنه سجل منو اجيايب خالل فرتة2016
، كما وشهدت معدالت مسامهة القطاع الزراعي يف الناتج 2007مقارنة بسنة    % 222.3حوايل    2017سنة  قيمته  

أين    2008احمللي اإلمجايل تذبذاب بني االرتفاع واالخنفاض خالل نفس الفرتة، حيث سجل هذا املعدل اخنفاضا سنة  
حبوايل   النسبة  سنة    % 6.58قدرت  أيضا  املسجل  حوايل    2011و   2010واالخنفاض  املعدل  بلغ    % 8.46أين 

توايل، يف حني شهدت الفرتة الالحقة معدل مسامهة الناتج الزراعي يف الناتج الداخلي اخلام ارتفاع على ال  % 8.14و
التغريات   العاملية مستمر وبطيء ويعود السبب يف ذلك إىل  الغذائية على مستوى األسواق  املواد  احلاصلة يف أسعار 

على   تؤثر  اليت  املناخية  الظروف  إىل  إضافة  اخنفاضا،  أو  رغم ارتفاعا  أنه  واملالحظ  إجيااب،  أو  سلبا  الزراعي  اإلنتاج 

http://www.fao.org.faostat/
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الناتج  زايدة  يف  طردية  بصورة  ينعكس  مل  ذلك  أن  إال  ألخرى  سنة  من  الزراعي  الناتج  قيمة  يف  املسجلة  الزايدات 
،  % 9.74مبعدل    2015و  2009الداخلي اخلام دائما، مثال االخنفاض املسجل يف قيمة الناتج الداخلي اخلام سنة  

بلغ ع  % 2.99 والذي  الزراعي  الناتج  قيمة  املسجل يف  االرتفاع  رغم  وهذا  هلا  السابقة  ابلسنوات  مقارنة  التوايل  لى 
مقارنة ابلسنوات السابقة هلا، كما أنه عموما ميكن   % 9.31و   % 28.03حبوايل    2015و  2009معدل ارتفاعه سنة  

خالل    % 12.3تعترب ضعيفة حيث مل تتجاوز  خلام  القول أن نسبة مسامهة القطاع الزراعي يف إمجايل الناتج الداخلي ا
احملروقات.  2017-2007الفرتة   قطاع  وخاصة  أخرى  اقتصادية  قطاعات  هيمنة  بسبب  أنه    وذلك  شهدت كما 

 . أو حنو االخنفاضمعدالت منو الناتج الزراعي خالل نفس الفرتة تذبذاب مل يعرف ثباات حنو االرتفاع 

 2017-2008لناتج الزراعي ابجلزائر خالل الفرتة  السنوي لنمو  التطور معدل  (:  18-4جدول رقم)

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة 
 6.61+ 10.53+ 9.31+ 8.01+ 15.36+ 20.14+ 16.54+ 9+ 28.03+ 2.73+ % املعدل 

 . ( 17-4)من إعداد الباحثة ابالعتماد على معطيات اجلدول املصدر: 

حالة  يف  الدراسة  فرتة  خالل  اجلزائر  يف  الزراعي  الناتج  يف  السنوي  النمو  معدل  أبن  نالحظ  اجلدول  من 
واملقدر   2008مقارنة ابملعدل املنخفض لسنة    % +28.03مبعدل منو    2009تذبذب حيث بلغ أقصى قيمة له سنة  

ريفي بعد أزمة الغذاء يد الفالحي والويعود هذا التحسن يف معدل النمو إىل انطالق سياسة التجد ،  % +2.73حبوايل  
 على الرغم من أن معدالت منو الناتج الزراعي موجبة إال أهنا منخفضة ومتذبذبة صعودا وهبوطا. العاملية، ف 

عموما ميكن االستخالص أن مسامهة القطاع الزراعي يف الناتج الداخلي اخلام ومعدالت منوه تبقى ضعيفة  
مع   السنوات    اإلمكانياتمقارنة  يف  خاصة  له  وفرت  اليت  واإلمكانيات  القطاع  عليها  يتوفر  اليت  والبشرية  الطبيعية 

األخرية من دعم مايل ومادي ومعنوي، ورغم أن قطاع الزراعة يلعب دورا مهما نسبيا يف الدخل الوطين فإن أدائه يف 
ق الدعم الفالحي تظل متواضعة جدا ويرجع ذلك إىل ، واملعدالت املتزايدة يف سنوات ما بعد تطبياجلزائر غري كاف

استغالل أكرب للمساحات الزراعية الصغرية احلجم مما جيعل اجلزائر تظل من أكرب مستوردي املنتجات الزراعية خاصة 
 احلبوب يف العامل. 

 تطور متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي يف اجلزائر  .2.3.2.4

يوضح متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي مدى كفاءة هذا القطاع لسد االحتياجات االستهالكية من 
والتطور  جهة  من  الزراعي  الناتج  قيمة  يف  احلاصل  التطور  مها  أساسني  بعاملني  املؤشر  هذا  ويتأثر  للسكان،  الغذاء 

الفرتة    احلاصل يف  السكان من جهة أخرى خالل  تطورا خالل هذه 2017-2007منو  املؤشر  ، حيث عرف هذا 
 . لفرتةا
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  2017-2007عي ومنوه خالل الفرتة  تطور متوسط نصيب الفرد يف اجلزائر من الناتج الزرا(:  19-4جدول رقم)
 ( دوالر)

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة 
متوسط 

 نصيب الفرد 
303 323 362 379 439 489 536 587 482 479 501 

النمو  معدل 
% 

- +6.6 +12.07 +4.6 +15.83 +11.38 +9.61 +9.51 -17.88 -0.62 +4.59 

،  2014، 2013، 2012، 2011، 2010، 2009، 2008صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد،   املصدر: 
 ، صفحات متفرقة. 2018، 2015

-2007من اجلدول نالحظ أبن هناك تطور اجيايب يف متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي خالل الفرتة  
  2016و   2015، لكن سجلت سنة  2014و  2007ما بني سنة    % 93.7قدر حبوايل  حيث ارتفع مبعدل    2014

، يف حني سجل املؤشر ارتفاعا سنة 2014مقارنة بسنة    % 18.39و   % 17.88اخنفاض يف قيمة هذا املؤشر حبوايل  
يعادل    2017 بسنة    % 4.59مبا  األخرى 2016مقارنة  هي  شهدت  املؤشر  هذا  يف  النمو  معدالت  أن  ، كما 

الدراسة حيث تراوحت ما بني     % 15.83+و  2015ل سنة  كأدىن معدل سج  %   -17.88تذبذابت خالل فرتة 
من الناتج الزراعي ضعيفا يف اجلزائر    ، وعموما يبقى متوسط نصيب الفرد2011كأعلى معدل منو سنوي سجل سنة  

الن ابألمهية  مقارنة  اجلزائر  يف  الزراعي  للقطاع  النسبية  األمهية  ضعف  إىل  راجع  وهذا  العاملي  ابملعدالت  سبية مقارنة 
 األخرى للقطاعات االقتصادية  

 األساسية على أوضاع األمن الغذائي يف اجلزائر  لمواد الغذائية العاملية ل   سعاراأل انعكاسات تقلبات    .3.4

من   العديد  األساسية على  الغذائية  للمواد  العاملية  األسعار  تقلبات  من  عانت  الدول  اجلزائر كغريها من  إن 
الفرتة  األصعدة خاصة االقتصادية واالجتماعية يف ظل األوضاع   اليت سادت  ،  2017-2007االقتصادية والطبيعية 

األزمة  الزراعية إضافة إىل  للمنتجات  الرئيسة  املنتجة  الدول  العديد من  اليت حصلت يف  ومنها اجلفاف والفيضاانت 
د للطلب ، جعل املخزون من هذه املنتجات يف تغري اخنفاضا وارتفاعا يف ظل االرتفاع املتزاي2008املالية العاملية لسنة  

تقلب األسعار العاملية للمواد أسعارها يف حالة تقلب، حيث أصبح  على الغذاء مع التزايد السكاين العاملي مما جعل  
أسعار  تزايد  فاستمرار  اجلزائري،  واملواطن  الزراعي  اإلنتاج  االقتصاد،  على  حقيقي  هتديد  يشكل  األساسية  الغذائية 

الغذائية عامليا شكل عبئا  اجلزائرية    على   املنتجات  ما ميزانية احلكومة  تعتمد بشكل كبري على االسترياد خاصة  اليت 
  .لق ابسترياد احلبوبتع
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 اجتاهات أسعار املواد الغذائية األساسية يف اجلزائر.1.3.4

لقد عرفت أسعار السلع الغذائية األساسية يف اجلزائر مثل ابقي دول العامل منذ مطلع القرن احلايل تقلبات  
، واليت أثرت على استقرار أسواقها من خالل اخنفاض 2011و   2008متيزت حبركة ارتفاع بلغت ذروهتا سنة  كبرية  

الغذائية   املواد  أسعار  فتطور  النباتية،  والزيوت  احلبوب  أسواق  السعرية يف  التقلبات  وتزايد حدة  املخزوانت  يف حجم 
اجلزائرية ابملواد مرتبط أساسا بتقلباهتا يف األسواق العاملية، على اعتبار أن متوين السوق الوطنية  السوق الوطنية اجلزائرية  

مصنعة  منتجات  أو  املنتجات  هذه  صناعة  يف  تستعمل كمدخالت  أولية  الواسع كمواد  االستهالك  ذات  الغذائية 
 موجهة لالستهالك املباشر خيضع لالسترياد بنسب عالية. 

 2017-2007تطور مؤشر أسعار الغذاء يف اجلزائر والعامل خالل الفرتة    (:20-4جدول رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة 

 174 154.9 164 201.8 209.8 213.3 229.9 188 160.3 201.4 161.4 املؤشر العاملي 

 217 207.4 200 193.9 185.7 183.3 159.5 150.6 144.5 132.1 122.9 املؤشر اجلزائري

الديوان الوطين لإلحصائيات، األرقام  ،   /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar : املصدر: 
 .http// :www.ons.dzاالستداللية ألسعار املستهلك، أعداد متفرقة، اجلزائر على املوقع الرمسي: 

نالحظ   اجلدول  الفرتة من  ارتفاع مستمر خالل  اجلزائر يف  للمستهلك يف  الغذاء  العام ألسعار  املؤشر  أبن 
سنة  ،  2007-2017 أقصاها  بلغت  واليت  ألخرى  سنة  من  التغري  معدالت  ختتلف  يف   2012حيث  تغري  مبعدل 

لينخفض معدل   2011نقطة سنة   159.5نقطة مقارنة بنحو    183.3أين بلغ املؤشر حوايل    %14.9األسعار حوايل  
يف حني بقي   2017بقى يف حالة تذبذب بني االرتفاع واالخنفاض إىل غاية  لكنه  ،  % 1.3إىل    2013التغري سنة  

مستمر ارتفاع  يف  اجلزائر  يف  الغذائية  املواد  ألسعار  العام  ارتفاعني   املؤشر  عرف  الذي  العاملي  املؤشر  عكس  على 
 . 2017وبعدها بدأ املؤشر يف االخنفاض ليعاود االرتفاع سنة  2011و 2008أساسني ألسعار املواد الغذائية مها أزمة  

 2017-2007خالل الفرتة    مؤشر أسعار الغذاء العاملي واجلزائري  ري يف تغمعدل ال(:  1-4شكل رقم )

 
 ( 20-4)عتماد على معطيات اجلدول من إعداد الباحثة ابال املصدر: 
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http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/
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الشكل نالحظ أبن   تذبذب صعودا معدل  من  اجلزائر موجب ويف حالة  الغذاء يف  أسعار  التغري يف مؤشر 
ونزوال مما يعين أبن املؤشر يف حالة تزايد ولكن معدل التزايد متذبذب غري متأثرا ابالخنفاض احلاصل يف مؤشر الغذاء 

لسنة   أزمة    2009العاملي  بعد  االخنفاض  أن  2011وكذلك  الغذاء  معدل  ، كما  مؤشر  من التغري يف  أقل  اجلزائري 
العاملي نظرا ملختلف التدابري اليت اتبعتها اجلزائر من أجل التحكم يف أسعار الغذاء على املستوى الوطين ولعل أمهها 

نالحظ أبنه ، ابملقارنة مع التغريات احلاصلة يف املؤشر العاملي ألسعار الغذاء 2011سياسة الدعم املتبعة بدءا من سنة 
 ا وهبوطا بني املوجب والسالب مما يعين أبن املؤشر يتزايد مث يتناقص.يف حالة تذبذبب صعود

 2017-2007أسعار املواد الغذائية األساسية يف السوق اجلزائرية خالل الفرتة    مؤشر  تطور  (:21-4جدول رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السلعة/السنة 
 145.3 145.8 135.9 131.6 130.7 129 124 114.9 114 232.7 108.6 اخلبز واحلبوب

 220.9 223.7 213.7 179.8 214.1 207 170 151 155 98.18 92.86 اللحوم
 602.8 490.1 501.3 386.2 324.1 334 250 233 209 245 216 األمساك 
 141.7 139.9 137.2 132.5 124.9 125 122 115.2 115 114 107 احلليب
 191 189.6 188.7 188.6 186.8 183 177 157.4 156 130.2 113.6 الزيوت 
 196.3 189.5 183.7 181.1 183.1 183 181 177.5 172 195 170 السكر 
 303.6 259.85 195.5 220.4 185.7 180 158.5 197.9 246.3 225.6 211.5 الفواكه 
 267.6 215.7 242.2 196.6 196.8 200 155 151 237.6 199.9 186.5 اخلضر 
 266.2 171.2 319.4 179.1 143.8 199 167.9 179.8 139.5 119.4 172.8 البطاطا 

، الديوان الوطين لإلحصائيات، األرقام االستداللية لألسعار،  2011-1962: الديوان الوطين لإلحصائيات، حوصلة إحصائية املصدر
 http// : www.ons.dzأعداد متفرقة، على املوقع الرمسي:  

الغذائية األساسية مؤشر أسعارها يف ارتفاع متواصل من سنة ألخرى   من اجلدول نالحظ أبن مجيع السلع 
نظرا لرتاجع املؤشر العاملي ألسعار الغذاء،   2013رغم بعض االخنفاضات احلاصلة سنة  ،  2017-2007خالل الفرتة  

فإن أسعارها مل تتأثر وابلتايل    حيث أن كل من احلبوب واحلليب هي املنتجات الوحيدة اخلاضعة لنظام األسعار املقننة 
مقبول، عند االستهالك بتقلبات أسعار السوق العاملية، فدعم الدولة هلذه املواد يبقي على استقرار السعر يف مستوى  
  2280فعلى سبيل املثال يتم بيع القمح الصلب واللني أبسعار مدعمة من طرف الديوان الوطين للحبوب تقدر حبوايل  

دج    3500ودج    4500د على التوايل، يف حني يتم شراؤها من السوق الدويل حبوايل  دج للقنطار الواح  1285ودج  
من جهة أخرى يبيع الديوان   1للقنطار الواحد من القمح الصلب واللني على التوايل وتتحمل الدولة الفارق يف السعر. 

بنحو   يقدر  بسعر مدعم  احلليب  للحليب مسحوق  استرياد يف حدود   159الوطين  مقابل متوسط  للطن  ألف دج 
إىل أن   2011-2009ألف دج للطن، كما عرفت أسعار السكر زايدات يف سعر الكيلو غرام الواحد ما بني    420

 
أسعار   1 وارتفاع  ندرة  الربملانية حول  التحقيق  جلنة  تقرير  الوطين،  الشعيب  اجلزائر، اجمللس  الوطنية،  السوق  الواسع يف  االستهالك  ذات  الغذائية  املواد  بعض 

 .100، ص2011
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سنة   األسعار  تسقيف  إ  2011مت  تدابري  اختاذ  عند ومت  األسعار  لضبط  اجلزائرية  احلكومة  طرف  من  ستعجالية 
لرت   5دج لعبوة الزيت    600و  دج للكلغ ابلنسبة للسكر األبيض  90االستهالك من خالل تسقيف سعر السكر  إىل  

من السعر   % 10،  % 5  ،% 5،  % 8للسكر والزيت حبوايل  ، كما مت تسقيف هوامش الربح ابلنسبة  2011يف مارس  
 1األصلي للمنتج حمليا، للمستورد، البيع ابجلملة والبيع ابلتجزئة على التوايل. 

الواسع   الغذائية األساسية ذات االستهالك  يتم متوينها ابملواد  الوطنية  كاحلبوب واحلليب والسكر إن السوق 
ث يتم تدعيم كل من احلبوب واحلليب والزيوت الغذائية بنسب عالية من االسترياد؛ كمواد أولية أو كمواد مصنعة حي 

فيتم استريادها من طرف اخلواص  من طرف احلكومة اجلزائرية للتحكم يف أسعارها، يف حني ماديت السكر والزيوت 
وهلذا فأسعارها يف ارتفاع مستمر من سنة ألخرى رغم تسقيف هوامش أرابحها. فاألسعار ال ترتفع بنفس الوترية يف  

األسواق الوطنية حسب نوع احلماية اليت متارسها احلكومات ضد ضغوطات األسعار العاملية   كل البلدان حيث تتأثر
ألغت  اجلزائر  ففي  الوطين،  اإلنتاج  ورفع  االسترياد  على  الرسوم  إلغاء  أو  وختفيض  اإلعاانت  استعمال  خالل  من 

لكي    2011السترياد بدءا من سنة  احلكومة اجلزائرية الرسوم واحلقوق اجلمركية املفروضة على السكر والزيوت عند ا
 ختفض من أسعارها يف السوق الوطنية. 

 يف اجلزائر  على اإلنتاج واالستهالك    ألساسية الغذائية ا  لموادالعاملية ل   سعاراألت تقلبات  انعكاسا.2.3.4

تلبية   يف  اخلارج  على  تعتمد  جعلها  الذي  األمر  األغذية  إنتاج  يف  نقص كبري  من  اجلزائر  احتياجاهتا تعاين 
 خمزوانهتا من الغذاء، من جهة أخرى فإن األسعار العاملية الغذائية، حيث تلجأ إىل األسواق العاملية لتدارك النقص يف

هلذه املواد الغذائية قد شهد العديد من التغريات والتقلبات وهو ما أثر على كل من اإلنتاج واالستهالك يف اجلزائر من 
العتمادها نظرا  السلع  الواسعة   هذه  ابلسلع  يتعلق  فيما  خاصة  عالية  بنسب  األسواق  هذه  من  االسترياد  على 

 االستهالك واليت عرفت أسعارها ارتفاعا قياسيا خالل فرتة الدراسة.

 ية على اإلنتاجانعكاسات تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساس  .1.2.3.4

اجلزائر ال يرجع فقط إىل العوامل املناخية وال إىل قلة الدعم املوجه إن أسباب اخنفاض اإلنتاج الزراعي يف    
ابملنتجات  األمر  تعلق  فإذا  الوطين،  اإلنتاج  مستوى  على  أتثريها  هلا  الغذائية  للمنتجات  العاملية  فاألسعار  لإلنتاج، 

مثل   الربوتني  واملنتجات كثيفة  واأللبان  احلبوب  مثل  الغذائي  ابألمن  الوطيدة  ذات الزراعية  املنتجات  وهي  اللحوم 
قرارات   تتحدد  البديهي أن  فيكون من  املنتوج منها؛  العاملية حلجم  أسعارها  العالقة ابقتصادايت احلجم واليت ختضع 

ب الزراعيني  السوقاملتعاملني  هناية  قرارات  احلبوب حققت  أن  ذلك  على  ومثال  مما   2008،  منخفضة  عاملية  أسعار 
ل اليت مل ينافس فيها سعر القنطار احمللي األسعار العاملية، بل تعرضت خمزوانت الدول شجع على االسترياد مجيع الدو 

 
الوطنية، اجلزائر، مرجع  اجمللس الشعيب الوطين، تقرير جلنة التحقيق الربملانية حول ندرة وارتفاع أسعار بعض املواد الغذائية ذات االستهالك الواسع يف السوق   1

 . 103، 102سابق، ص ص
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اجلزائر مثل  الزراعي  القطاع  املباشر يف  احلكومي  التدخل  تعتمد على  مالية.  اليت  اخلزينة خسائر  ما كبدت   1سرعان 
 ار العاملية للمواد الغذائية األساسية. واجلزائر كغريها من الدول األخرى أتثر اإلنتاج الزراعي هبا بتقلبات األسع 

سية يف اجلزائر ومؤشر الفاو التغري السنوي لكل من اإلنتاج الزراعي من اجملموعات األسا معدل   (:22-4جدول رقم )
 ( % ) 2017-2007خالل الفرتة   ألسعار الغذاء

 ملؤشر الفاو أسعار الغذاءالتغري السنوي  األلبان اللحوم البقوليات  الفواكه  اخلضر احلبوب السنة 
2007-2008 -57.3 +16.6 +19.8 +78.4 +1.55 +1.4 +24.84 
2008-2009 +241.7 +22.1 +21.1 -18.4 +22.3 +26.5 -20.3 
2009-2010 -23.8 +17.9 +3.1 +83.1 +21 +20 +17.5 
2010-2011 -6.8 +13.2 +19.4 -5.5 +6.7 +10.9 +21.8 
2011-2012 +37.8 +8.9 -1.2 +19.6 +1.4 -3.2 -7.4 
2012-2013 -4.37 +13.3 +13.6 +7 +9 +10.9 -1.9 
2013-2014 -30.06 -.31 -2.9 +17.5 +16.6 +7.2 -3.8 
2014-2015 +9.48 +2.9 +10.6 +17.2 +6.2 +6.7 -18.4 
2015-2016 -8.4 +5.4 -1 -4.2 +2.6 -4.5 -5.5 
2016-2017 +0.95 -2.4 +2.5 +0.38 +13.8 -0.51 +12.9 

 (20، 15، 14، 13، 12، 11،  10، 7-4)ول رقم امن إعداد الباحثة ابالعتماد على اجلد املصدر: 

 من اجلدول نالحظ: 

معناه   % 57.3كان سالبا مبا يعادل    2008-2007: نالحظ أبن معدل النمو السنوي للفرتة ابلنسبة للحبوب -
أن هناك اخنفاض يف اإلنتاج هبذا املعدل مقارنة ابملوسم السابق، ويعود السبب يف ذلك إىل األوضاع احلاصلة 

نتيجة لرتاجع املخزوانت العاملية من احلبوب بسبب   2008تلك الفرتة واملوافقة حلدوث أزمة الغذاء العاملية لسنة  
املنتجة هلا، وهو مع جعل مؤشر الفاو ألسعار الغذاء يرتفع   موجة اجلفاف اليت مست العديد من الدول الرئيسية

الفرتة حبوايل  ،  % 24.84مبعدل   ارتفع يف نفس  قد  احلبوب  الفاو ألسعار  أن مؤشر  لألسباب    % 42.04كما 
الذكر قياسي   2، السالفة  معدل  اجلزائر  يف  احلبوب  إنتاج  يف  النمو  معدل  سجل  حبوايل   موجب  بعدها  قدر 

املعدة من طرف احلكومة اجلزائرية لزايدة   % 241.7 الربامج  السابقة؛ ويعود السبب يف ذلك إىل  مقارنة ابلفرتة 
سعار احلبوب عامليا حبوايل اإلنتاج من أجل مواجهة ارتفاع األسعار على املستوى العاملي، وهذا رغم تراجع مؤشر أ

 % 23.8تراجع يف معدل النمو السنوي من إنتاج احلبوب حبوايل  2011-2009بينما سجلت الفرتة   3،% 26.6
الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار احلبوب عامليا حبوايل    %6.8و التوايل وهذا على  لنفس    %34.4و  %5.28على 

 
 . 72، ص2011مصطفى، حريق اجلسد، مقاالت يف االقتصاد اجلزائري، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، بشري  1

2 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/ 
3 Ibid 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/
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الفائض   1الفرتة،  املرتفعة عند االسترياد أو لتصدير  فاحلكومة اجلزائرية مل تعمل على رفع اإلنتاج لتجنب أسعاره 
العملة الصعبة. من ج املرتفعة عامليا لتوفري  السنوي إلنتاج واالستفادة من أسعاره  النمو  هة أخرى سجل معدل 

وهي الفرتة الالحقة ألزمة   %37.8معدل موجب قدر حبوايل    2012-2011احلبوب يف اجلزائر خالل املوسم  
حماولة بذلك اجلزائر جتنب ولو جزء طفيف من ارتفاع أسعار احلبوب عند االسترياد من األسواق    2011الغذاء  
حيث سجل ارتفاع يف فقد شهد معدل النمو السنوي إلنتاج احلبوب تذبذب    2017-2012، أما الفرتة  العاملية

سنة   عدا   2017-2016و  2015-2014قيمته  عامليا  احلبوب  أسعار  ملؤشر  واملتوايل  املستمر  االخنفاض  رغم 
 . 2017-2016االرتفاع املسجل خالل املوسم  

لأللبان - مع:  ابلنسبة  األلنالحظ أبن  إلنتاج  السنوي  النمو  تذبذابت حيث سجل بان  دل  قد شهد  اجلزائر  يف 
الفرتة   سنة ألخرى،  2011-2007ارتفاعا خالل  من  النمو  معدل  فيها  خيتلف  واليت  النمو   ،  معدل  وسجل 

مبا يعادل   2017-2015و  2012-2011السنوي يف اإلنتاج مقدار سالب أي تراجع يف اإلنتاج خالل الفرتة  
هذه الفرتة قابلها تذبذب يف أسعار منتجات األلبان عامليا على التوايل، يف املقابل يف   %0.5و  4.5%،  3.21%

ارتفاعا   ترا  2008ل أزمة  خال حيث شهدت أسعارها  مث سجلت األسعار   % 33.3مبا يعادل    جعت بعدها مث 
وعرفت الفرتة الالحقة بعدها تراجعا يف األسعار   2013-2012و   2011-2009ارتفاع مرة أخرى خالل الفرتة  

، وابلرغم من تراجع مؤشر أسعار األلبان عامليا إال أن إنتاج األلبان يف اجلزائر سجل ارتفاعا خالل نفس الفرتة 
وهو ما يفسر تراجع نسيب يف الواردات من هذه السلعة نتيجة الخنفاض أسعارها بل حاولت إنتاجها حمليا، كما 

الفرت  اإلنتاج   2017-2016ة  أن  يف  اخنفاض  مع  األلبان  ملنتجات  العاملية  األسعار  يف  ارتفاع  عودة  شهدت 
اجلزائري  وهو ما يعمل على التأثري السليب على ميزاهنا التجاري الغذائي من هذه السلعة من خالل زايدة فاتورة 

نتجاهتا إىل تراجع الدعم املقدم هلذه السلعة وارداهتا منه، ويعود السبب يف تراجع اإلنتاج اجلزائري من األلبان وم
 بسبب األزمة االقتصادية احلاصلة يف اجلزائر نتيجة للرتاجع احلاد يف أسعار النفط. 

قيم موجبة خالل فرتة الدراسة مما يعين أبن اإلنتاج شهد املعدل السنوي إلنتاج اللحوم يف اجلزائر ابلنسبة للحوم:  -
اصة البيضاء يف ارتفاع مستمر رغم تفاوت معدالت النمو من سنة ألخرى ارتفاعا من اللحوم بنوعيها احلمراء وخ 

قد سجل معدل النمو يف اإلنتاج تراجعا أين قدر   2011و  2008واخنفاضا، واملالحظ أنه خالل األزمة الغذائية  
جند أن التغري على التوايل مما يعين أبن اإلنتاج يتأثر ابلظروف العاملية احلاصلة، ابملقابل    %1.42و  %1.55حبوايل 

ارتفاعا سنة   الفرتة حيث شهد  تذبذاب خالل نفس  اللحوم عامليا قد سجل  ، 2010،  2008يف مؤشر أسعار 
ت انطالقا من وهبذا جند أبن اجلزائر عمل  2،%22و %1مبعدالت تراوحت بني   2017و 2014،  2013،  2011

خمتلف الربامج املعدة جتنب ولو جزء طفيف من ارتفاع أسعار هذه املنتجات عامليا من خالل زايدة إنتاجها لتلبية 
 الطلب احمللي يف ظل تزايد السكان ابجلزائر.

 
1  http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/ . 
2 Ibid. 
 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/
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فيها اجلزائر نسب ال أبس هبا من االكتفاء  ابلنسبة هلذه املنتجات واليت حتقق  ابلنسبة للخضر والفواكه والبقول:  -
الذايت خاصة اخلضر والفواكه فإهنا األخرى أتثرت ابلتقلبات يف أسعارها عامليا على الرغم من عدم حتديد منظمة 
قد  هلا  السنوية  النمو  معدالت  أن  نالحظ  حيث  قياسية،  أرقاما  أسعارها  بلوغ  لعدم  نظرا  هلا  مؤشرات  الفاو 

عدا االخنفاض املسجل يف اخلضر مما يعين أبن هناك زايدة يف اإلنتاج  ة يف أغلب الفرتات  سجلت معدالت موجب
، واالخنفاض املسجل 2016،  2014،  2011، وكذلك االخنفاض املسجل يف الفواكه سنة  2017و  2014سنة  

 وتعترب معدالت منخفضة نوعا ما.  2016،  2011،  2009يف البقول لسنة  

أسعار املنتجات الغذائية عامليا مل يشكل فرصة ابلنسبة للفالحني يف اجلزائر، إذ مما سبق يتضح أبن ارتفاع  
 يغتنموا تلك الفرصة ليستثمروا من أجل الزايدة يف إنتاجهم وبذلك مل يستفيدوا من ارتفاع األسعار اليت يرى  أهنم مل 

بعض االقتصاديني أهنا تدوم لفرتة أقل مقارنة ابألسعار املنخفضة اليت تستمر لفرتات أطول، كما أن حصوهلم على 
املدخالت أبسعار معقولة كان حمدودا، فقد ارتفعت أسعار األمسدة والعلف احليواين وغريها من مستلزمات اإلنتاج 

يف أغلبها بدائية مع كما أن التكنولوجيا املتاحة غري كافية فهي الزراعي بسرعة أكرب من سرعة ارتفاع أسعار املنتجات،  
ومرافق  الطرق  وسوء  الري  وإمكانيات  االئتمان  على  احلصول  وحمدودية  احلديثة،  الزراعية  ابلتقنيات  اإلملام  نقص 

ملشاركة يف األسواق التخزين زايدة إىل االفتقار إىل البنية األساسية الريفية واملؤسسات الضرورية كلها تؤدي إىل ضعف ا
عرضة  أكثر  جيعلها  مما  االسترياد،  على  فأكثر  أكثر  واالعتماد  التصدير  فيما خيص  املشاركة  تلك  من  واحلد  العاملية 
لتقلبات وارتفاعات األسعار العاملية هلذه املنتجات، كما أن الزايدات يف أسعار احلبوب والبذور الزيتية واأللبان واللحوم 

 سلع األمن الغذائي يف اجلزائر أكرب بكثري من الزايدات يف أسعار اخلضر والفواكه والتمور مما جيعل والسكر واليت تعترب 
وأضعف   أبطأ  املنتجات  هذه  من  الصادرات  األساسية إيرادات  الغذائية  املنتجات  من  وارداهتا  تكلفة  بتزايد  مقارنة 

  املستوردة، وذلك ما فرض عجز يف امليزان التجاري الغذائي. 

تميز اإلنتاج اجلزائري من املنتجات الغذائية األساسية خاصة احلبوب بعدم املرونة لتقلبات أسعار السلع الغذائية  ي
يتأثر بصورة ضعيفة  يتأثر أو  ارتفاعا واخنفاضا فإن اإلنتاج ال  التقلبات الكبرية يف األسعار  العاملية، فرغم  يف السوق 

املنتجات الغذائية من العوامل األساسية اليت تؤدي إىل توجيه املوارد الزراعية جدا، ومما ال شك فيه أن التغري يف أسعار  
إلنتاج السلع الغذائية املرتفعة األسعار غري أن ذلك ال حيدث يف اجلزائر إذ أهنا مل توجه اهتمامها ابلشكل الكايف إىل 

تصدير واالستفادة من أسعاره املرتفعة حيث زايدة اإلنتاج من سلعة احلبوب لتلبية الطلب احمللي وتوجيه الفائض حنو ال
لزايدة   الدراسات الالزمة اليت حتدد كيفية االستجابة  القيام مبجموعة من  الغذائية هبدف يتطلب ذلك  السلع  أسعار 

  احلد من آاثرها على املواطن اجلزائري ومتكينه من احلصول عليها.
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 ية على االستهالك للمواد الغذائية األساسانعكاسات تقلبات األسعار العاملية  .2.2.3.4

، ويرجع ذلك إىل العديد 2016-2007إن املتاح لالستهالك الغذائي يف اجلزائر عرف تذبذاب خالل الفرتة  
قلب أسعاره يف األسواق العاملية أمهها، على اعتبار أن اجلزائر من الدول األوىل فيما ت من العوامل لعل اإلنتاج الغذائي و 

اد سلع األمن الغذائي خاصة ما تعلق ابحلبوب، الزيوت والسكر، فنظرا لضعف اإلنتاج فيما خيص هذه خيص استري 
األنواع من السلع فإن املتاح لالستهالك منها سوف يتأثر بسبب ارتفاع أسعارها يف األسواق العاملية ألن اجلزء األكرب 

 .منها يتم تلبيته عن طريق االسترياد

  2016-2007تطور املتاح لالستهالك من السلع الغذائية األساسية يف اجلزائر خالل الفرتة    (:23-4جدول رقم )
 ( ألف طن)

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 البيان 
 16792 17582 15865 12413 15041 11665 12496 13172 10623 10646 احلبوب

 4867 4692 4796 5002 4375 3975 3413 2760 2239 1708 البطاطس 
 285 315 285 281 260 284 278 239 227 240 البقول 
 14626 12496 12322 11897 10438 9594 8665 7316 6084 5536 اخلضر
 5067 4735 4673 4548 2016 4054 3695 3382 2925 2491 الفواكه 
 1357 1439 1335 1013 1273 1233 1233 1120 1026 1121 السكر 
 1147 1122 1016 726 792 794 734 791 677 650 الزيوت 
 906 836 794 709 678 660 622 524 435 437 اللحوم
 4616 7267 7227 5383 5937 3276 5589 5113 4405 5668 األلبان

، اخلرطوم،  37، 36، 35،  32، 30، 29املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، األعداد  املصدر: 
 ، صفحات متفرقة 2017، 2016، 2015، 2012، 2010، 2009

 من خالل اجلدول نالحظ: 

للحبوب: - الفرتة    ابلنسبة  احلبوب خالل  من  لالستهالك  املتاح  أبن  تذبذب   2016-2007نالحظ  حالة  يف 
ويعود السبب    % 23.99مبا يعادل   2009مث سجل ارتفاعا بعدها سنة   2008حيث سجل اخنفاضا طفيفا سنة 

املستوردة   الكميات  إىل  إضافة  السنة  هذه  خالل  اإلنتاج  زايدة  إىل  لالستهالك  املتاح  زايدة  جهود يف  بسبب 
رتفعة عامليا، لكن سرعان ما سجل املتاح لالستهالك احلكومة اجلزائرية لتجنب ولو جزء طفيف من أاثر أسعاره امل 

بسبب تراجع يف اإلنتاج منه من جهة وتراجع كميات االسترياد   2011و   2010من احلبوب اخنفاض متتايل سنة  
سنة   عامليا، يف حني سجلت  أسعاره  ارتفاع  بسبب  أخرى  جهة  نظرا    2012من  لالستهالك  املتاح  يف  ارتفاع 

  2013مما أاتح للحكومة اجلزائرية استرياد كميات أكرب على حساب اإلنتاج، وسجلت سنة لرتاجع أسعاره عامليا 
ويعود السبب يف ذلك إىل   2012مقارنة بسنة    % 17.47تراجع يف املتاح لالستهالك مبعدل اخنفاض قدر بنحو  
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بفع أيضا  تراجع  لالستهالك  املتاح  أن  إال  تراجعت  عامليا  أسعاره  أن  ورغم  اإلنتاج،  عمليات تراجع  ختفيض  ل 
على امليزان احمللية السائدة وبداية اهنيار أسعار النفط اليت كانت هلا أاثر سلبية  ظرا للظروف االقتصادية  االسترياد ن

رغم أن اإلنتاج يف املتاح لالستهالك  هناك ارتفاع يف  فنالحظ أبن    2016-2014الغذائي اجلزائري، أما الفرتة  
تراجع  أن    حالة  الكميات كما  بقيت  النفط، يف حني  أسعار  هتاوي  بسبب  اقتصادية  أزمة  متر يف حالة  الدولة 

املستوردة يف حالة ارتفاع حيث وجهت احلكومة اجلزائرية استريادها حنو هذه السلعة األساسية ذات االستهالك 
ن قائمة الواسع على حساب منتجات غذائية وصناعية أخرى، حيث قامت بسحب العديد من هذه السلع م

 املواد املستوردة وحتديد حصص لالسترياد لبعض السلع جتنبا للمزيد من العجز يف ميزاهنا الغذائي.

نالحظ أبن املتاح لالستهالك يف حالة ارتفاع مستمر خالل فرتة ضر، الفواكه واللحوم:  خلابلنسبة للبطاطس، ا -
البطاطس  من  لالستهالك  املتاح  يف  املسجل  االخنفاض  عدا  الطلببسبب    2011لسنة    الدراسة   ، زايدة 

يف حني شهد املتاح لالستهالك من اللحوم ،  2012واالخنفاض املسجل يف املتاح لالستهالك من الفواكه سنة  
، هذه السلع حتقق فيها اجلزائر نسبة كبرية من االكتفاء الذايت من إنتاجها احمللي على مدار فرتة الدراسة ارتفاعا  

مثلما سيتم التطرق له الحقا، أي أن ارتفاع األسعار العاملية هلا لن يكون له أثر    % 99و   % 85ترتاوح ما بني  
فوائ ومنعدمة أحياان أخرى، كما أن حتقيق  املستوردة ضئيلة أحياان  الكميات  التصدير سوف كبري ألن  ض حنو 

يوفر للجزائر مقدار من العملة الصعبة خاصة ما تعلق ابلتمور رغم أن أسعارها مل تبلغ أرقاما قياسية يف االرتفاع  
 على عكس املواد األساسية وخاصة احلبوب.  2011و  2008خالل أزمات الغذاء لسنة  

واأللبان ومنتجاهتا:  - الزيوت  للبقوليات،  طريق   ابلنسبة  توفريه عن  يتم  املتاح لالستهالك  من  األكرب  اجلزء  فإن 
االسترياد وهبذا فإن أي تقلب يف أسعارها عامليا سوف يؤثر على املتاح منها داخليا وحمليا، وارتفاع أسعارها يف 

ل أبن ونالحظ من اجلدو السوق العاملية سوف يعمل على انتقال هذا االرتفاع يف األسعار على املستوى احمللي،  
ابلنسبة للبقول   2016وهناية    2011/2012،  2008املتاح لالستهالك من هذه السلع قد سجل اخنفاضا سنة  

واأللبان حيث أن ارتفاع أسعارها عامليا أثر على كمية االسترياد منها ابالخنفاض، من جهة أخرى نالحظ أبن 
زائر يف حالة تزايد خالل نفس الفرتة نظرا ألمهية الزيوت رغم ارتفاع أسعارها عامليا إال املتاح لالستهالك يف اجل

هذه السلعة ضمن سلة السلع املستهلكة يف اجلزائر يوميا، كما أن عمليات دعم هذه املنتجات وخاصة احلبوب 
والزيوت واأللبان نظرا ألمهيتها ضمن سلة غذاء املواطن اجلزائري جعل أتثري ارتفاع أسعارها عامليا أشد حدة  من 

ة السلبية على اخلزينة العمومية اجلزائرية، فإضافة إىل استرياد هذه السلع أبسعارها املرتفعة عامليا فإهنا تتحمل الناحي
 جزء من تكلفتها حمليا حىت يتسىن للمواطن اقتنائها من أجل دعم قدرته الشرائية.

إنتاجها حمليا فإن الكمي  ابلنسبة لسلعة السكر: - تتمتع اجلزائر مبيزة  يتم توفريها واليت ال  املتاحة لالستهالك  ات 
  2008بصورة كلية عن طريق االسترياد من األسواق العاملية، إذ جند أبن املتاح لالستهالك سجل اخنفاضا سنة  

عامليا  2013و أسعاره  القياسي يف  االرتفاع  أنواع   بسبب  ابقي  من  أشد حدة  أسعاره  ارتفاع  أتثري  يكون  وهبذا 
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ولت األخرى،  الغذائية  الكيلو السلع  تسقيف سعر  اجلزائر على  اجلزائري عملت  املواطن  السلبية على  أاثره  جنب 
 . 2011غرام الواحد يف حالة استرياده من قبل اخلواص وهذا بدءا من سنة  

للمواد الغذائية األساسية اليت ال تنتجها واليت تنتج كميات ضعيفة منها مثل إن أتثري ارتفاع األسعار العاملية  
واحلبو  تلبية كل ب  السكر  يتم  حيث  األخرى،  السلع  أنواع  بباقي  من  حدة  أكثر  والبقوليات  والزيوت  واأللبان 

ية على دعم أسعار العديد من السلع االحتياجات أو اجلزء األكرب منها عن طريق االسترياد وقد عملت احلكومة اجلزائر 
ألخرى واليت تتميز فيها اجلزائر إبنتاج ال السلع الغذائية ااثر السلبية ألسعارها على املواطن، أما ابقي أنواع  جتنبا لآل

أبس به فإن اجلزء األكرب من احتياجاهتا يتم تلبيته من اإلنتاج احمللي أو تلبية كل احتياجاهتا من اإلنتاج احمللي أو حىت 
واجيابيا يف حالة حتقيق   حتقيق فائض من أجل التصدير فإن أتثري ارتفاع األسعار  يف هذه احلالة كان ضعيفا أو منعدم

أبن أسعار هذه املنتجات يف األسواق العاملية مل يسجل ارتفاعات قياسية  الفوائض التصديرية، لكن اجلدير ابلذكر فإن  
مثل أسعار احلبوب والزيوت والسكر وهبذا فإن املردود احملصل عليه يكون ضئيال نوعا ما أو أنه أقل من تكاليف إنتاج 

أخرى، كما أن االرتفاع املتواصل يف األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية أدى إىل تغري كبري يف هذه السلع أحيان  
جديدة،  أولوايت  سلم  االرتفاع ضمن  هذا  مع  يتناسب  مبا  املواطنني  لدى  النفقات  إدارة  وكيفية  االستهالك  أمناط 

حاد ما أثر على متوسط نصيب الفرد من السلع خاصة وأن أسعار احلبوب والزيوت واأللبان والسكر ارتفعت بشكل  
 . الغذائية

العاملية .3.3.4 األسعار  تقلبات  التضخم، نسب االكتفاء والفجوة للموا  انعكاسات  الغذائية األساسية على  د 
  الغذائية ابجلزائر

وحجم   الذايت  االكتفاء  التضخم،  مبستوايت  تعلق  ما  خاصة  اجلزائري  االقتصاد  أتثر  اخلارجية لقد  التجارة 
ابلتقلبات احلاصلة يف أسعار املواد الغذائية األساسية يف األسواق العاملية، نظرا العتماد اجلزائر الكبري على االسترياد يف 

الغذائي احتياجاهتا  االستهالك  تغطية  الواسعة  السلع  قياسيةة خاصة  مستوايت  إىل  عامليا  أسعارها  ارتفعت  مما اليت   ،
 زائري يتعرض لعدة تقلبات مفاجئة يف املؤشرات السالفة كنتيجة ملا حيدث يف سوق الغذاء العاملية.جعل االقتصاد اجل

 ابجلزائر   التضخم على  العاملية للمواد الغذائية األساسية   سعاراألانعكاسات تقلبات    .1.3.3.4

توجد عالقة وطيدة بني األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية وأسعاره على املستوى احمللي ابجلزائر وذلك 
العتمادها على االسترياد بنسبة كبرية لتغطية العجز الغذائي املسجل حمليا، خاصة ابلنسبة للسلع الواسعة االستهالك 

اليت ارتفعت أسعارها إىل درجات قياسية خالل فرتة الدراسة، حيث مثل احلبوب، الزيوت، السكر، األلبان واللحوم و 
أن أي تغري يف األسعار العاملية هلذه املواد الغذائية سوف يؤدي إىل إحداث تقلبات يف األسعار احمللية رغم برانمج 

املواد الغذائية يف ، إال أن مسامهة تقلب أسعار  2011الدعم الذي كان متبع من طرف احلكومة اجلزائرية بدءا من سنة  
 املستوى العام للتضخم ابجلزائر قد عرف تطورات خالل فرتة الدراسة.
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تطور مؤشر أسعار الغذاء العاملي واحمللي ومسامهة مؤشر أسعار الغذاء احمللي يف املعدل العام   (:24-4جدول رقم )
 2017-2007للتضخم ابجلزائر خالل الفرتة 

املؤشر  مؤشر الفاو ألسعار الغذاء  مؤشر أسعار الغذاء  االستهالك الكليمؤشر أسعار  السنة   يف  التغري 
 )معدل التضخم( %الكلي

مؤشر  يف  التغري 
 % الغذاء

2007 118.2 122.2 161.4 3.68 6.8 
2008 123.9 132.1 201.4 4.86 7.5 
2009 131.1 144.5 160.3 5.74 9.3 
2010 136.2 150.6 188 3.91 4.2 
2011 142 159.5 229.9 4.52 5.9 
2012 155 183.3 213.3 8.89 14.9 
2013 160.1 185.7 209.8 3.26 1.3 
2014 164.7 193.9 201.8 2.92 4.4 
2015 172.6 200.9 164 4.78 3.6 
2016 183.7 207.4 154.9 5.37 3.2 
2017 193.9 217.7 174.6 6.36 5 

، اجلزائر، صفحات متفرقة، على املوقع الرمسي لبنك اجلزائر: 41-19، العدد 2017-2008بنك اجلزائر، النشرات اإلحصائية الثالثية،  املصدر:
www.bank-of-algeria.dz  ، صل األرقام االستداللية  ، ف2017-2011، 2011-1962الديوان الوطين لإلحصائيات ، حوصلة إحصائية

 لألسعار، اجلزائر، صفحات متفرقة. 

 من اجلدول نالحظ: 

ارتفاع مستمر خال - الكلي ابجلزائر يف  االستهالك  أسعار  الفرتة  إن مؤشر  سنة   2017-2007ل  حيث سجل 
نقطة، يف املقابل من ذلك   193.9ويبلغ حوايل   2017سنة   % 64نقطة لريتفع مبا نسبته  118.2حوايل   2007

الغذاء لسنة  له خالل أزمة  قيمته حيث بلغ أقصى قيمة  الغذاء سجل تذبذاب يف  الفاو ألسعار  جند أبن مؤشر 
سجل رقم قياسي أيضا، املالحظ على أن املؤشر اجلزائري شهد فرتة أزمات الغذاء   2008، كما أن أزمة  2011
قيم  2017وكذلك    2011و   2008سنة   الفاو ألسعار ارتفاعا يف  مؤشر  احلاصل يف  متأثر ابالخنفاض  غري  ته 

األزمة،  الغذاء   الالحقة حلدوث  الفرتات  اجلزائري يف يف  املؤشر  أن  إال  اخنفاضات  العاملي سجل  املؤشر  أن  رغم 
لالخنفاض وعدم مرونتها  حمليا،    ار وتضخمها ابجلزائر خبصوصيتهاارتفاع مستمر وهبذا تتميز ظاهرة ارتفاع األسع 

الغذائية األساسية للمواد  العاملية  املواد ،  احلاصل يف األسعار  يعود إىل احتكار جتارة مثل هذه  السبب يف ذلك 
الغذائية األساسية من طرف القلة وكذلك عدم االنفتاح الكامل على األسواق الدولية خاصة فيما يتعلق بتصدير 

 .املنتجات الغذائية

مبا   2012يف اجلزائر بلغ ذروته سنة   -التغري يف مؤشر االستهالك الكلي–التضخم  من اجلدول نالحظ أبن معدل   -
أنه سجل سنة    % 8.9يعادل   بنحو    2017كما  أيضا قدر  اجلزائر  ،  % 6.4مستوى عال  التضخم يف  ويتميز 
وهذا منذ   على الرغم من أتثره الشديد بتقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية خاصة األساسية   الداخلي   ابلطابع

، حيث شهد معدل التضخم العام يف اجلزائر تطورات بني االرتفاع واالخنفاض متأثرا ابلتطور احلاصل 2009سنة  

http://www.bank-of-algeria.dz/
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ة الدراسة فرت ر السلع الغذائية خالل  يف أسعار السلع الغذائية، حيث نالحظ من اجلدول مسامهة التغري يف أسعا
كما أن مسامهة ارتفاع أسعار املواد ،  % 14.9مبا يعادل    2012اليت بلغت ذروهتا سنة  يف معدل التضخم العام  

لترتاجع هذه املسامهة بصورة   2014-2007الغذائية يف التضخم العام ابجلزائر كانت كبرية وأعلى خالل الفرتة  
 قة. طفيفة خالل الفرتة الالح

الغذاء كانت أكرب من التغريات السنوية احلاصلة يف مؤشر    2014-2007من اجلدول نالحظ أبنه خالل الفرتة   -
مما يعين أن نسبة كبرية من معدل التضخم يف اجلزائر   -التضخم –التغريات احلاصلة يف مؤشر أسعار االستهالك  

ألسعار   العام  املستوى  يف  املتواصل  ابالرتفاع  الغذائيةمرتبط  الفرتة  السلع  أما  سجلت   2015-2017،  فقد 
معدالت التغري يف أسعار الغذاء نسب أقل من التغري يف املعدل العام ألسعار االستهالك حيث أن أسعار السلع 

 . -غري الغذائية كان هلا أثر أكرب يف رفع معدالت التضخم خاصة ما تعلق أسعار السلع املصنعة السيارات مثال

اد اجلزائر الكبري على الواردات من احلبوب والزيوت والسكر واأللبان لتغطية االستهالك احمللي فإن نظرا العتم
أتثرت مواد   اجلزائر  معظمها  املستوردة  الغذائية  فاملواد  األساسية،  الغذائية  للمواد  العاملية  األسعار  ابرتفاع  أتثرا كبريا 

املنتجتستخدم   صناعة  يف  أو  املباشر  لالستهالك  والغذاء إما  والزيوت  القمح،  دقيق  توفر  اليت  احمللية  الغذائية  ات 
للمستهلكني احملليني ومنتجي املنتجات احليوانية، وأدى ارتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية إىل ارتفاع كبري يف أسعار 

زائرية، وعموما تطور أسعار املستهلك احمللية للمنتجات الغذائية هذه املنتجات يعد معظمها رئيسي ابلنسبة لألسر اجل
املواد الغذائية يف السوق الوطنية مرتبط أساسا بتقلباهتا يف األسواق العاملية، على اعتبار أن متوين السوق الوطنية ابملواد 

كمواد أولية تستعمل كمدخالت يف صناعة هذه املنتجات أو كمنتوج مصنع هنائي   ،الغذائية ذات االستهالك الواسع 
أن الزايدات يف أسعار احلبوب واحلليب على   ابلذكر  هالك املباشر خيضع لالسترياد بنسب عالية، واجلديريوجه لالست

مدعمة من طرف تاملس اجلزائري كوهنا سلع  للمواطن  الشرائية  القدرة  على مستوى  أتثري كبري  له  يكن  مل  العاملي  وى 
 احلكومة اجلزائرية واليت حتملت خزينتها العبء املضاعف. 

 ابجلزائر نسب االكتفاء الذايتانعكاسات تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية على  .2.3.3.4

يعد حتقيق االكتفاء الذايت من الغذاء مطلبا جوهراي وملحا يف اجلزائر، وتكمن أمهيته يف توفري الغذاء للسكان   
اإلم نقص  بسبب  اليت حتدث  واجملاعات  األزمات  من  وتعرف وحتصينهم  أسعارها،  وغالء  العاملية  السوق  يف  دادات 

اجلزائر عدم حتقيق يف االكتفاء الذايت منذ عقود طويلة يف العديد من السلع الغذائية األساسية مثل احلبوب والسكر 
لى عوالزيوت واأللبان على الرغم من أمهية هذه املنتجات يف سلة غذاء املواطن اجلزائري، وتؤثر العديد من العوامل  

رغم ما متتلكه اجلزائر من مؤهالت طبيعية زراعية هائلة   ،عدم حتقيق االكتفاء الذايت ويعد ضعف اإلنتاج احمللي أمهها 
إىل  اجلزائرية  يؤدي ابحلكومة  ما  وهو  الزراعية،  األراضي  فيما خيص  إىل  وخاصة  ذات   اللجوء  للغذاء  العاملية  السوق 

تبعا للتقلبات احلاصلة يف   االكتفاء الذايت تتأثر أيضااألسعار العاملية املتقلبة لتلبية العجز الغذائي وهو ما جيعل نسب  
 األسعار العاملية للغذاء.
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-2007ة  تطور نسب االكتفاء الذايت من السلع الغذائية األساسية يف اجلزائر خالل الفرت   (:25-4جدول رقم )
2016  ( % ) 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 البيان 
 18 21.39 21.65 39.5 34.2 31.96 36.4 39.88 16.02 33.83 احلبوب

 98.3 96.74 97.44 98.5 96.4 97.15 96.6 95.48 96.93 88.22 البطاطس 
 31 27.69 32.78 34.02 32.3 27.68 25.99 26.86 17.69 20.79 البقول 
 99.6 99.78 99.8 99.7 99.6 99.73 99.7 99065 99.7 99.77 اخلضر
 94.8 91.3 89.97 93.03 78.6 91.47 90.65 89.78 90.7 88.96 الفواكه 
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 السكر 
 8.7 5.6 7.7 14 8 13.3 6.15 12.06 6.2 5.10 الزيوت 
 92.7 91.96 90.13 93.05 89.4 90.5 98.9 88.13 86.71 85.14 اللحوم
 50.6 53.5 50.48 63.17 51.6 60 51.06 46.5 42.6 32.6 األلبان

، اخلرطوم،  37، 36، 35،  32، 30، 29املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، األعداد  املصدر: 
 ، صفحات متفرقة 2017، 2016، 2015، 2012، 2010، 2009

تغطية الطلب ميكن القول أن نسبة مسامهة اإلنتاج الزراعي احمللي مرتجم يف نسب االكتفاء الذايت يف  من اجلدول  
احمللي من الغذاء للمواد الغذائية األساسية منخفضة جدا، وقد مس هذا االخنفاض بدرجة أكرب السلع األكثر أمهية يف 

أتثرت معدالت االكتفاء الذايت من السلع الغذائية  وقد    احلصة الغذائية السائدة ومتثل احلبوب، البقول اجلافة والزيوت 
أنواع من اجملموعات   03ر العاملية للمواد الغذائية وكذا اإلنتاج الزراعي احمللي ومنيز بني  األساسية بفعل تقلبات األسعا 

 السلعية.

كل من البطاطس،   : وتشملجمموعة السلع الغذائية العالية االكتفاء الذايت وحتقيق فوائض للتصدير يف بعضها -
يف    % 100وأكثر من  % 78اخلضر، الفواكه وخاصة التمور واللحوم، حيث ترتاوح نسب االكتفاء الذايت ما بني 

احمللي  اإلنتاج  أو كله من  احمللي يف معظمه  الطلب  تلبية  ويتم  املشمش،  مثل  الفواكه  أنواع  وبعض  التمور   حالة 
السترياد، وهنا يكون لتأثري األسعار العاملية للمواد الغذائية أتثريين  واجلزء املتبقي الطفيف  يتم تلبيته عن طريق ا

أحدمها سليب وبدرجة ضعيفة يف حالة االسترياد، واألخر اجيايب وبدرجة ضعيفة أيضا يف حالة التصدير كون هذه 
الحظ من اجلدول أن املنتجات ال متثل السلع الغذائية اليت بلغت أسعارها أرقاما قياسية يف األسواق العاملية، وامل

العاملية سنة   الذايت منها مل تعرف اخنفاضا سنوات ارتفاع األسعار  بل سجلت   2011و   2008نسب االكتفاء 
البعض منها أحياان أخرى مثلما  الطلب على  ارتفاعا يف نسب االكتفاء بسبب زايدة اإلنتاج من جهة وتراجع 

مرتفع  ذايت  اكتفاء  نسب  اليت سجلت  اللحم  لسلعة  أسعارها حدث  بفعل  عليها  احمللي  الطلب  نقص  بسبب  ة 
 املرتفعة وضعف القدرة الشرائية للمواطن. 
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وتشمل كل من األلبان ومنتجاهتا، احلبوب، البقول اجلافة والزيوت حيث   جمموعة السلع ضعيفة االكتفاء الذايت: -
عدا االرتفاع املسجل يف نسب االكتفاء الذايت من األلبان ،  % 50و  % 5  ترتاوح نسب االكتفاء الذايت ما بني

أحياان   جتاوز  الشعبة،  % 60والذي  هذه  يف  املبذولة  اجلهود  هذه   بسبب  من  احمللي  الطلب  معظم  تلبية  ويتم 
املنتجات األساسية والواسعة االستهالك يف اجلزائر عن طريق االسترياد واجلزء األخر الضعيف يتم تلبيته عن طريق 

اجلزائر  اإل على  أتثري كبري  العاملية  السوق  يف  املنتجات  هذه  أسعار  تقلب  أتثري  يكون  وهنا  املتدين،  احمللي  نتاج 
ومن اجلدول نالحظ أبن نسب االكتفاء الذايت هلذه اجملموعة قد أتثر أبزمة الغذاء ونسب االكتفاء الذايت هبا،  

بعدما كانت   % 16بوب اخنفضت النسبة إىل  حيث جند أن معظم النسب اخنفضت فبالنسبة للح  2008لسنة  
فيما  ،  % 20.79بعدما كانت    % 17.69وكذلك احلال ابلنسبة للبقول اجلافة أين اخنفضت النسبة إىل    % 33.8

أثرت سلبا على نسب االكتفاء الذايت   2011سجلت كل من األلبان والزيوت نسبا أعلى، كما أن أزمة الغذاء  
النس اخنفضت  حيث  خاصة  احلبوب  إىل  من  إىل ،  % 36.4بعدما كانت    % 31.96بة  االخنفاض  هذا  ويعود 

 ت ابقي السلع نسب أكرب.فيما سجلضعف اإلنتاج احمللي،  

وتشمل سلعة السكر حيث يتم تلبية الطلب احمللي املتزايد عن طريق   جمموعة السلع منعدمة االكتفاء الذايت: -
االسترياد من السوق العاملي والذي شهد ارتفاعا قياسيا يف أسعاره عامليا مما جيعل أتثري ارتفاع األسعار عامليا بصفة  

 ه.أيضا، رغم تسقيف أسعار   كلية على اجلزائر والتأثر يكون مباشر وحاد على املواطن اجلزائري

 ابجلزائر  الفجوة الغذائيةانعكاسات تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية على  .3.3.3.4

متثل الواردات الغذائية نسبة معتربة من جممل الواردات، بينما تشكل الصادرات الغذائية نسبة ضعيفة جدا   
اليت تشكل احملروقات حوايل   الصادرات  بنية ،  % 98.5إىل    % 95مقارنة إبمجايل  وهذا ما أحدث خلال هيكليا يف 

املنتجات الغذائية يف االجتاهني االجيايب والسليب يف آن ومما ال شك فيه فقد أتثرت جتارة    1التجارة اخلارجية اجلزائرية،
ولكن األساسية  الغذائية  للمواد  العاملية  األسعار  يف  احلاصلة  للتقلبات  نتيجة  الصادرات واحد،  بني  ما  ختتلف  ها 

السلع  معظم  الستريادها  نظرا  الغذائي  التجاري  امليزان  يف  عجز  لعقود  اجلزائر  سجلت  أخرى  جهة  من   والواردات، 
الغذائية األساسية واليت بلغت أسعارها عامليا أسعار قياسية وهو ما عمق من اآلاثر السلبية، بينما تصدر عدد حمدود 

ا عامليا بصفة كبرية، هذا من املنتجات الغذائية واليت تستحوذ التمور وبعض أنواع الفواكه عليها واليت مل ترتفع أسعاره
 ثناء ارتفاع األسعار العاملية هلذه املواد الغذائية األساسية.ما كان نتيجته تعميق العجز الغذائي أ

 يف اجلزائر الغذائية  الصادراتأوال:  
االسترياد ومتويل   متثل الصادرات بصفة عامة مصدرا أساسيا من مصادر جلب العملة الصعبة لتغطية خماطر    

خمتلف املشاريع حمليا، كما يعترب التصدير منفذ أساسيا للسلع الوطنية إذا عجزت السوق احمللية على استيعاهبا نتيجة 

 
،  07دحلب البليدة، العدد    خضراوي ساسية، التجارة اخلارجية للمنتجات الفالحية يف ظل ارتفاع األسعار العاملية، جملة األحباث االقتصادية، جامعة سعد 1

 .279، ص2012اجلزائر، 
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االكتفاء الذايت ونقص القدرة الشرائية للمواطنني أحياان أخرى، وتتمثل صادرات اجلزائر من اإلنتاج الزراعي يف التمور، 
 خاصة زيت الزيتون، لكنها ال متثل إال نسبة ضعيفة جدا من إمجايل الصادرات. احلمضيات والزيوت و 

 2017-2007تطور الصادرات الغذائية ونسبتها إىل إمجايل الصادرات يف اجلزائر خالل الفرتة    :(26-4جدول رقم)
 % الصادرات الغذائية إىل إمجال الصادرات بـنسبة  إمجال الصادرات ابملليون دوالر  الصادرات الغذائية ابملليون دوالر  السنة 

2007 92 60916 0.15 
2008 121 79146 0.15 
2009 113 45477 0.24 
2010 305 57762 0.52 
2011 357 73802 0.48 
2012 313 72620 0.43 
2013 402 65823 0.61 
2014 323 62886 0.51 
2015 239 37787 0.63 
2016 327 30026 1.08 
2017 348 34763 1 
 ، اجلزائر، صفحات متفرقة. 2017، 2013، 2012، 2011بنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية  املصدر: 

- Ministère des finances, Direction générale des douanes, Rapports statistiques du commerce 

extérieur de l’Algérie, 2015, 2016, 2017. Disponible sur : www.douane.gov.dz    
 من اجلدول نالحظ: 

، مستفيدة 2007مقارنة بسنة    % 31.5مبا نسبته    2008أن قيمة الصادرات الغذائية اجلزائرية قد ارتفعت سنة   -
مبا نسبته    2009اجع قيمة الصادرات الغذائية سنة  رت بذلك من عامل ارتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية للت

ارتفاعا يف   2011و  2010مقارنة ابلسنة السابقة نتيجة لرتاجع األسعار العاملية للغذاء، كما سجلت سنة   % 6.6
على التوايل بسبب حتسن اإلنتاج من   % 17و   % 169قيمة الصادرات الغذائية اجلزائرية مبعدل سنوي قدر بنحو  

نتيجة لرتاجع األسعار العاملية،   2012ية املوجهة للتصدير وارتفاع أسعارها عامليا، لكنها تراجعت سنة املواد الغذائ
خالل فرتة الدراسة مث سجلت السنة املوالية أعلى ارتفاع يف قيمة الصادرات الغذائية   2013يف حني سجلت سنة  

الالحقة   الفرتة  قيمتها، وخالل  نتيجة أخذت    2017-2016اخنفاضا يف  االرتفاع  الغذائية يف  الصادرات  قيمة 
لعامل ارتفاع أسعارها عامليا، إذ تتماشى قيمة الصادرات الغذائية اجلزائرية عموما طرداي مع اجتاه األسعار العاملية 

واجلدير ترتاجع،  تراجعها  ومبجرد  قيمتها  ترتفع  األسعار  هذه  ابرتفاع  حيث  الغذائية،  هذه   للمواد  أن  ابلذكر 
املصدرة املنتج احلبوب   ات  مثل  قياسية  أرقاما  أسعارها  بلغت  اليت  األساسية  الغذائية  السلع  متثل  ال  اخلارج  إىل 

والزيوت واأللبان، وعليه كانت اإليرادات احملققة نتيجة للتصدير من السلع الغذائية ضعيفة مقارنة بفاتورة الواردات 
 والزيوت(.  من السلع الغذائية األساسية )احلبوب، األلبان، السكر

من جهة اثنية نالحظ أبن نسبة الصادرات الغذائية إىل إمجايل الصادرات خالل فرتات ارتفاع األسعار العاملية يف  -
  % 0.48،  % 0.15  حوايل  2017،  2011،  2008اخنفاض مقارنة ابلسنوات السابقة هلا، حيث بلغت سنة  
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بعدما كانت    % 1و الرتتيب  ا  % 1.08و  % 0.52،  % 0.15على  جعل  ارتفاع مما  عامل  من  اجلزائر  ستفادة 
    األسعار العاملية للمواد الغذائية حمدود جدا.

وهي نسبة ضئيلة جدا   % 1.08و  % 0.15أن نسبة الصادرات الغذائية إىل إمجايل الصادرات تراوحت ما بني   -
الفالحية املطبقة وترقية  من خالل بر   ؛ مقارنة مع ما تطمح اجلزائر لتحقيقه التنمية  وتنويع الصادرات خارج امج 

قطاع احملروقات وتقليص حجم الواردات، حيث ركزت إسرتاتيجية التنمية الفالحية يف براجمها على االهتمام برتقية  
إنتاج وتصدير املنتجات اليت ميكن توفرها خارج الفصل)فصل إنتاجها( كالتمور وكذلك بعض املنتجات األخرى 

لزراعات الغذائية اليت ميكن أن تكون حمل تصدير مثل زيت الزيتون، عصري املنتجة حسب الطلب كالتوابل ومواد ا
لكن أهم املنتجات الفالحية والغذائية اجلزائرية    1الفواكه، خضر، حلوم محراء وبيضاء ومنتجات الصيد البحري.

املعج نباتية أخرى،  الزيتون، زيوت  اخلروب، زيت  نور، بذور  دقلة  تتمثل يف  اخلارج  منتجات املصدرة إىل  نات، 
الصيد البحري ابإلضافة إىل حصص من البطاطس والطماطم والبصل وفاكهة املشمش ابلدرجة األوىل بعد تراجع 

  2014مليون دوالر سنة    39وتتصدر قائمة هذه املنتجات التمور بقيمة    2حصة احلمضيات املوجهة للتصدير، 
، وتستوردها فرنسا 2017مليون دوالر سنة    51.34، لتبلغ حنو  2001مليون دوالر سنة    10.4بعدما كانت  

، تليها  2010من إمجايل القيم املصدرة منها سنة    % 78حبصص كبرية حيث قدرت حصتها من التمور ما نسبته  
كما عرف منتوج زيت الزيتون اجلزائري   3الصادرات إىل اإلمارات العربية املتحدة مث روسيا واملغرب بنسب أقل.

مليون   1.3إىل   2001ألف دوالر سنة    40طلبا يف األسواق العاملية حيث عرفت قيمة صادراته ارتفاعا من  أيضا 
سنة   نسبته    2006دوالر  مبا  حنو    % 3170وذلك  إىل  لتصل  اخنفضت  ما  سنة   57لكن سرعان  دوالر  ألف 

املنتوج من ، وتعترب فرنسا وكندا من أهم  2017يف حني مل تسجل أي قيمة له سنة    4، 2014 مستوردي هذا 
منافسا ألف طن سنواي لتصبح بعد ذلك    80ولقد صنفت اجلزائر اتسع منتج عاملي إلنتاج الزيتون بنحو    اجلزائر.

ألكرب املنتجني الدوليني على غرار إيطاليا وإسبانيا، لكن ما يزال بعض منتجي زيت الزيتون السيما يف الوالايت 
ج تبسة،  مثل  البالد  من  وزو الشرقية  وتيزي  الدعم   يجل  غياب  بسبب  الزيتون  زيت  إنتاج  تعطيل  من  يعانون 

القدمية  املعاصر  على  يعتمدون  يزالون  ال  الذي  الوقت  يف  حديثة  معاصر  إجناز  يف  االستثمار  وعدم  الفالحي 
ت من كما عرف منتوج البطاطس توجها حنو التصدير لكنه كان متذبذاب فقيمة الصادرات منها انتقل  5والتقليدية.

مليون دوالر سنة   0.4مث ارتفعت من جديد لتصل    2009إىل أن انعدمت سنة    2001مليون دوالر سنة    0.1

 
ة للتنمية الزراعية، اخلرطوم، حممد خياطي، املمارسات الزراعية اجليدة يف اجلزائر، لقاء اخلرباء حول املمارسات الزراعية اجليدة يف الدول العربية، املنظمة العربي 1

 .209، ص2007
 . 263جمدولني دهينة، مرجع سابق، ص 2

 www.andi.dzالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على املوقع:  3
 . 263جمدولني دهينة، مرجع سابق، ص 4

5 http://www.elmihwar.com 
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أما ابقي املنتجات  1، ويتم تصديرها إىل كل من فرنسا وتونس.2017مليون دوالر سنة    0.35وحوايل    2013
 البصل وفاكهة املشمش. األخرى فهي مل تعرف استمرار يف عملية التصدير مثل الطماطم،  

العاملية   األسواق  اجلزائرية تصنف يف  الزراعية  الصادرات  مل إن  اليت  العامل  الطبيعية يف  املنتجات  أجود  ضمن 
تدخل عليها التعديالت اجلينية، وعليه فقد مت وضع رواق أخضر للمصدرين اجلزائريني مع حتديد حصص معفية من 

الزراعية املنتجات  البطاطس واللحوم مبختلف أنواعها، لكن بعد سنوات من   اجلمركة للعديد من  التمور،  على غرار 
النشاط ضمن اتفاق الشراكة مع اإلحتاد األورويب مل يتمكن القطاع الفالحي اجلزائري من بلوغ مستوى كل احلصص 

زائرية، إضافة إىل غياب املتفق عليها ألسباب عدة أرجعها املنتجون الفالحون إىل عراقيل بريوقروقراطية يف اإلدارة اجل
هذه  أسعار  ارتفاع  عامل  من  اجلزائر  استفادة  على  أثرت  العوامل  هذه  اخلارجية، كل  املنافسة  من  واخلوف  اخلربة 
تنمية  إطار  يف  املرجوة  األهداف  إىل  تصل  مل  حيث  الغذائية،  صادراهتا  قيمة  زايدة  على  والعمل  عامليا  املنتجات 

مكانيات الطبيعية اليت تتوفر عليها اجلزائر، لذا وجب النظر جيدا يف لنظر إىل اإل الصادرات خارج قطاع احملروقات اب
العاملي  الطلب  الغذائية خاصة وأن  للمنتجات  العاملية  ارتفاع األسعار  اليت حتول دون ذلك، لالستفادة من  العراقيل 

جلعل االقتصاد اجلزائري أكثر   عليها موجود، ليبقى املشكل خيص العرض فقط واهلدف هنا إذا هو البحث عن السبل
 قدرة على حتمل صدمات األسعار. 

 الواردات الغذائية يف اجلزائراثنيا:  
لقد خصصت اجلزائر جزءا مهما من مواردها ابلعملة الصعبة لواردات املنتجات الغذائية وذلك راجع للنقص     

امللحوظ يف اإلنتاج الفالحي احمللي، مقارنة ابالحتياجات الغذائية الداخلية حيث تكاد تعترب اجلزائر مستوردا صافيا 
خ الغذائية  الواردات  نصيب  بلغ  الغذائية، حيث  الدراللمنتجات  فرتة  متوسط  إمجايل     2017-2007ة  سالل  إىل 

األمن   % 17.83حوايل  الواردات   لتحقيق  الزراعية  التنموية  خمططاهتا  وضعت  اجلزائر  أن  رغم  مرتفعة،  نسبة  وهي 
الغذائي وتقليص فاتورة الواردات ابلدرجة األوىل واليت شهدت ارتفاعات حمسوسة خالل األزمات الغذائية خالل فرتة 

، حيث شهدت قيمة استريادها ألهم السلع الغذائية ارتفاعا سنة بعد أخرى وذلك راجع من جهة إىل تراجع الدراسة
 اإلنتاج أحياان وإىل ارتفاع أسعاره عامليا أحياان أخرى يف ظل تزايد الطلب احمللي بسبب التزايد السكاين. 

 2017-2007تطور الواردات الغذائية ونسبتها إىل إمجايل الواردات يف اجلزائر خالل الفرتة    :(27-4جدول رقم)
 %نسبة الواردات الغذائية إىل إمجال الواردات بـ إمجال الواردات ابملليون دوالر  الواردات الغذائية ابملليون دوالر  السنة 

2007 4954 27631 17.92 
2008 7796 39479 19.74 
2009 5863 39297 14.92 
2010 6027 40212 14.98 
2011 9805 47300 20.73 
2012 8983 50376 17.83 
2013 9572 54903 17.43 

 
 www.andi.dzالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على املوقع:  1
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2014 11005 58580 18.78 
2015 9314 51501 18.18 
2016 8223 47089 17.46 
2017 8437 45957 18.35 
 ، اجلزائر، صفحات متفرقة. 2017، 2013، 2012، 2011: بنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية املصدر

- Ministère des finances, Direction générale des douanes, Rapports statistiques du commerce 

extérieur de l’Algérie, Cnis, 2015, 2016, 2017, disponible sur: www.douane.gov.dz    
 من اجلدول نالحظ: 

سنة   - ارتفعت  قد  الغذائية  الواردات  حبوايل    2008قيمة  تقدر  سنة    % 57.36بنسبة  عليه    2007عما كانت 
والسكر األلبان  الزيوت،  احلبوب،  خاصة  األساسية  الغذائية  املواد  األسعار  ارتفاع  خزينة   بسبب  أثقل  ما  وهو 

أسعارها عامليا نتيجة لرتاجع    % 24.79تراجعا يف قيمة الواردات قدر حبوايل    2009احلكومة اجلزائرية، لتسجل  
، بعدها بدأت فاتورة الواردات الغذائية يف االرتفاع هة أخرىمن جهة وارتفاع كمية اإلنتاج الزراعي احمللي من ج

  % 62.68مبعدل ارتفاع قدره    2011مليون دوالر سنة    9805لغ قيمة  لتب  2010سنة بعد أخرى بدءا من سنة  
بعد ذلك   % 8.38مبعدل قدر بنحو    2012مليون دوالر السنة السابقة هلا، لترتاجع سنة    6027بعدما كانت  

  11005مبا يعادل    2014لتبلغ رقما قياسيا سنة    2013فاتورة الواردات الغذائية لالرتفاع بدءا من سنة  عادت  
،  2007مقارنة بسنة    % 122.14وحوايل    2013مقارنة بسنة    % 14.79مبعدل ارتفاع قدره  أي  مليون دوالر  

الغذائية   املواد  من  اإلنتاج  تراجع  إىل  الواردات  فاتورة  يف  االرتفاع  هذا  احلبوب  ويعود  اخنفض األساسية وخاصة 
، وتراجع األسعار يف السنة اليت سبقتها  قنطارألف    49123كان  ألف قنطار بعدما    34352اإلنتاج إىل حوايل  

الغذائية  املنتجات  هذه  على  احمللي  الطلب  تزايد  ظل  يف  احلبوب  وخاصة  األساسية  الغذائية  للمواد  العاملية 
بسبب تراجع فاتورة   % 15.36اخنفاضا يف قيمة الواردات الغذائية بنحو    2015األساسية. كما وسجلت سنة  

آخر يف قيمة ارتفاعا    2017مث سجلت سنة    2016لتنخفض قيمة الواردات سنة    1ة، واردات حليب الغربة خاص
 . % 2.6الواردات الغذائية قدر بنحو  

الغذائية  - املواد  أسعار  ارتفاع  فرتات  خالل  أنه  نالحظ  الواردات  إمجايل  إىل  الغذائية  الواردات  لنسبة  ابلنسبة 
  % 17.92بعدما كانت    % 19.74حوايل    2008األساسية عامليا ارتفعت معها هذه النسبة حيث بلغت سنة  

نتيجة لالرتفاع احلاد يف   2011، كما وبلغت أقصى قيمة هلا سنة  2010و   2009، لتنخفض سنة  2007سنة  
أيضا ا عمل على رفع فاتورة الواردات  أسعار السلع الغذائية األساسية اليت متثل معظم سلة الواردات اجلزائرية مم

، كما وسجلت 2010سنة    % 14.98من إمجايل الواردات اجلزائرية بعدما كانت متثل    % 20.73حيث بلغت  
بنحو    2017-2012الفرتة   قدر  الواردات   إمجايل  إىل  الغذائية  الواردات  نسبة  يف  كما ،  % 17.98متوسط 

ارتفاعا أيضا يف نسبة الواردات الغذائية إىل إمجايل الواردات نتيجة لزايدة الكمية املستوردة   2017وسجلت سنة  

 
 .17، ص2015اجلزائر، ، 2015وآخر التوجهات لسنة  2014بنك اجلزائر، التطورات االقتصادية والنقدية لسنة  1
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ية، وهو ما يفسر األثر السليب من جهة وعودة األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية إىل االرتفاع من جهة اثن
 الرتفاع أسعار املواد الغذائية يف السوق العاملية على فاتورة الواردات الغذائية يف اجلزائر.

 ( مليون دوالر) 2017-2007زائر خالل الفرتة  تطور الواردات الغذائية حسب النوع يف اجل  :(28-4جدول رقم)
 الب  اللحوم البقول اجلافة  السكر  األلبان ومنتجاهتا  احلبوب السنة 

2007 1846 1062.5 428.4 135.8 141.5 221.17 
2008 3936 1293 426 192.7 173.6 304.5 
2009 2323.1 838.2 162.4 51.6 172.2 295.8 
2010 1986.6 993.9 678.6 299.4 168.7 244.6 
2011 4052 1544.1 1163 394.8 164.6 356.3 
2012 3295 1268.6 1010.9 359 256.8 392 
2013 2531.5 920.9 730.8 220.3 187 231 
2014 3167.9 1769.9 859.7 229.3 306.9 337.1 
2015 3523.7 1168.5 717.4 239.4 260.3 331.2 
2016 2811.3 985.11 912.2 356.8 233.3 395.9 
2017 2773.6 1409.7 1034.2 450.5 188.4 423.29 
،  36، 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية، اجمللد رقم املصدر

 Ministère des                                                                            ، صفحات متفرقة. 2009-2017، 37

finances, direction générale des douanes, Rapports statistiques du commerce extérieur de 

l’Algérie, Cnis, 2010, 2011,  2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017, disponible Sur : 

www.douane.gov.dz    

 من اجلدول نالحظ أن: 

، حيث ارتفعت قيمة 2008مجيع املنتجات الغذائية األساسية قد ارتفعت قيمة استريادها أثناء أزمة الغذاء لسنة   -
، يف حني سجلت قيمة واردات األلبان ومنتجاهتا ارتفاع 2007مقارنة بسنة    % 113.2واردات احلبوب بنحو  

سجل ،  % 21.69بنحو   أين  والنب  واللحوم  اجلافة  للبقول  ابلنسبة  بنحو وكذا  ارتفاع  نسبة  وارداهتا  قيمة  ت 
الذي   % 37.67و   % 22.68،  % 41.89 السكر  سلعة  على عكس  هلا،  السابقة  ابلسنة  مقارنة  التوايل  على 

ويعود سبب هذا االرتفاع يف قيمة الواردات ابلدرجة ،  % 0.56سجل اخنفاضا طفيفا يف قيمة وارداته قدر بنحو  
املنتجات األ نظرا لكون اجلزائر حتقق نسب اكتفاء ذايت ساسية يف السوق العاملية  األوىل إىل ارتفاع أسعار هذه 

ضعيفة من هذه السلع، وأن النسب األكرب منها يتم تلبيتها لتغطية الطلب احمللي عن طريق االسترياد من السوق 
 العاملية، وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع وبشكل كبري خاصة فيما يتعلق بسلعة احلبوب. 

تراج - الغذائإن  املواد  هلذه  العاملية  األسعار  جعل ع  العاملي  السوق  يف  األساسية  الغذائية   ية  الواردات  فاتورة  من 
من  واردات كل  قيمة  تراجعت  حيث  األساسية  الغذائية  السلع  جلميع  ابلنسبة  األخرى  هي  ترتاجع  اجلزائرية 

،  % 35.17،  % 40.97احلبوب، األلبان ومنتجاهتا، السكر، البقول اجلافة، اللحوم والنب مبعدالت قدرت بنحو  
،  2008مقارنة مبا كانت عليه سنة   2009يل ابلنسبة لسنة على التوا  % 2.85و  % 0.8،  % 73.22،  % 61.87

لسنة   القياسي  األسعار  ارتفاع  الغذائية   2011لكن  السلع  من  الغذاء  واردات  فاتورة  على  حدة  أشد  كان 
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بنحو  األساسية   احلبوب  واردات  ارتفعت  األلبان   % 103.96حيث  من  واردات كل  أيضا  ارتفعت  كما 
 افة يف حني سجلت قيمة واردات كل من اللحوم والنب تراجعا طفيفا. ومنتجاهتا، السكر والبقول اجل

الفرتة   - السبب يف ذلك إىل   2017-2012خالل  ويعود  تذبذاب صعودا وهبوطا  احلبوب  واردات  قيمة  شهدت 
تذبذب اإلنتاج احمللي من هذه السلعة األساسية الواسعة االستهالك علما أن أسعارها عامليا اخنفضت خالل هذه 

، وابلنسبة لباقي السلع الغذائية األساسية فقد شهدت تذبذاب هي األخرى 2017ة مع بداية ارتفاعها سنة  الفرت 
الفرتة   راجع إىل تذبذب اإلنتاج احمللي من جهة وتقلب أسعارها عامليا من جهة وذلك    2016-2012خالل 

ابلنسبة لسلعة السكر والنب فيعود التذبذب املسجل يف قيمة وارداهتا بصورة كلية إىل عامل تقلب أسعاره أخرى،  
 خالل فرتة الدراسة.  عامليا كون اجلزائر ال تنتجهما

 لسلع الغذائية األساسية وخاصة فيما يتعلق ابأللبان ومنتجاهتا،  معظم اقيمة واردات  ارتفاعا    2017سجلت سنة   -
بسبب ارتفاع أسعارها عامليا، بينما سجلت قيمة واردات احلبوب تراجعا طفيفا يف   السكر، البقول اجلافة، النب 

خانقة بسبب   وارداهتا نظرا لتحسن اإلنتاج احمللي مع ارتفاع أسعارها عامليا يف ظل معاانة اجلزائر من أزمة مالية 
هتاوي أسعار النفط، وكذا ابلنسبة للحوم تراجع طفيف يف قيمة وارداهتا نظرا لرتاجع الطلب احمللي عليها بسبب 

 ضعف القدرة الشرائية للمواطن اجلزائري وارتفاع أسعارها حمليا.

وذ - األخرى  الغذائية  املنتجات  بباقي  مقارنة  ارتفاعا  احلبوب  من  املستوردة  الكميات  عجز وتعرف  بسبب  لك 
اإلنتاج الوطين على تلبية الطلب احمللي عنها، وأمهيتها يف سلة الغذاء ابلنسبة للمواطن اجلزائري، هذا االجتاه حنو 
الواردات لتحقيق األمن الغذائي شكل ثقال كبريا على الفاتورة الغذائية خاصة فرتات ارتفاع األسعار العاملية هلا 

و  احلبوب  واردات  قيمة  مثلت  فرتة حيث  الغذائية خالل  الواردات  لقيمة إمجايل  األكرب ابلنسبة  النسبة  مشتقاهتا 
 %32.8وحنو    2015سنة    % 37.8،  2011سنة    % 41.32، 2008سنة    % 50.48الدراسة واليت بلغت حنو  

 الغذائية.وهي نسبة كبرية، فارتفاع أسعار هذه السلعة عامليا حتما سوف يثقل فاتورة وارداهتا   2017سنة  

إمجايل  من  الغذائية  الواردات  نصيب  بلغ  حيث  الزراعية  للمنتجات  صافيا  مستوردا  تعترب  تكاد  اجلزائر  إن 
حنو   املتوسط  يف  اجلزائرية  االرتفاع   % 17.83الواردات  عن  تتوقف  مل  الغذائية  الواردات  وقيمة  الدراسة،  فرتة  خالل 

من  األساسية  الغذائية  للمواد  العاملية  األسعار  ارتفاع  أثنا  بسبب  اثنية  جهة  من  املستوردة  الكميات  ولزايدة   ءجهة، 
تنتهجها  اليت  الدعم  سياسات  رغم  وهذا  الطلب ابجلزائر  تلبية  يف  احمللي  اإلنتاج  نظرا لضعف  عامليا  أسعارها  تراجع 

ضعيفا احلكومة سواء لتشجيع اإلنتاج احمللي أو تشجيع اإلنتاج للتصدير، وهذا يدل على أن القطاع الزراعي ال يزال  
وهشا إىل حد يصعب عالجه هبذه امليكانيزمات اليت حترك برامج التنمية الفالحية. وهبذا ميكن القول أبن أتثري تقلب 
األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية ابجلزائر كان سلبيا يف جممله، ففي فرتات ارتفاع األسعار العاملية نالحظ أبن 

ارتفعت نتيجة هلذا العامل، أما يف فرتات اخنفاض األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية فاتورة الواردات الغذائية قد 
جند أبن فاتورة الواردات الغذائية مرتفعة أيضا رغم تسجيل بعض االخنفاضات الطفيفة وذلك بسبب زايدة الكميات 

 ة الواردات الغذائية اجلزائرية  ابهضة. املستوردة نتيجة هلذا االخنفاض، ومنه يف كلتا احلالتني جند أبن فاتور 
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يف  واملتذبذب  جدا  الضعيف  املتزايد  النمو  مع  ابجلزائر  الغذائية  الواردات  لفاتورة  املتزايد  االرتفاع  ظل  يف 
الصادرات اجلزائرية من املواد الغذائية األساسية واليت اقتصرت على منتوج التمور خاصة جند أن نسبة تغطية الصادرات 

للواردات الغذائية ضعيف جدا، وهو ما يفسر نسبة االستفادة الضعيفة جدا من عامل ارتفاع األسعار العاملية   الغذائية
 للمواد الغذائية يف حالة الصادرات الغذائية والتأثري السليب الكبري على الواردات الغذائية اجلزائرية.  

  2017-2007تطور نسبة تغطية الصادرات الغذائية للواردات الغذائية ابجلزائر خالل الفرتة     (:29-4جدول رقم )
( % ) 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة 
 4.12 3.47 2.56 2.93 4.19 3.48 3.64 5.06 1.92 1.55 1.85 %نسبة التغطية  بــ

 من إعداد الباحثة ابالعتماد على معطيات اجلدولني السابقني املصدر: 

 من اجلدول نالحظ أبن: 

وهي نسبة    % 5.06و    % 1.55نسبة تغطية الصادرات الغذائية للواردات الغذائية خالل فرتة الدراسة تراوح بني     -
الزراعي القطاع  اجلزائر يف  اليت تزخر هبا  الطبيعية  خاصة ما تعلق ابألراضي   ضعيفة جدا مقارنة مع اإلمكانيات 

 . الصاحلة للزراعة
األساسية   - الغذائية  للمواد  العاملية  األسعار  قياسية الرتفاع  اليت سجلت مستوايت  الفرتات  نسبة يف  نالحظ أبن 

حوايل   2008تغطية الصادرات الغذائية للواردات الغذائية تنخفض مقارنة ابلسنة السابقة هلا، حيث سجلت سنة 
 %5.06مقارنة بنحو    % 3.64حوايل    2011، كما سجلت سنة  2007سنة    %1.85مقارنة بنحو    1.55%
ت للواردات الغذائية مقارنة بسنة نسب متدنية لتغطية الصادرا  2015و  2014، كما وسجلت سنة  2010سنة  

بلغت حنو    2013 بنحو    %2.56و  %2.93حيث  التوايل مقارنة  السبب يف 2013سنة    4.19على  ويعود   ،
هذه  أسعار  وتراجع  احمللي  اإلنتاج  لرتاجع  نتيجة  الفرتة  هذه  خالل  الغذائية  الواردات  فاتورة  ارتفاع  إىل  ذلك 

رتفاع الكميات املستوردة منها، وهو ما يفسر أبن التأثري السليب الرتفاع عامليا مع ا  املنتجات الغذائية األساسية 
أسعار املواد الغذائية األساسية على زايدة فاتورة الواردات أكرب من التأثري االجيايب على الرفع من قيمة الصادرات 

 عاملية ضعيف جدا.الغذائية اجلزائرية، وابلتايل كانت نسبة االستفادة من هذا االرتفاع يف األسعار ال 

 ) رصيد امليزان التجاري الزراعي الغذائي اجلزائري(   العجز الغذائي اجلزائرياثلثا:  

الغذائية يسجل عجزا مستمرا خيتلف من سنة ألخرى خالل فرتة  الزراعية  للمنتوجات  التجاري  امليزان  ظل 
تطبيق   على  ابلعمل  اجلزائرية  احلكومة  جهود  رغم  وهذا  وزايدة الدراسة،  الزراعي  ابلقطاع  للنهوض  وبرامج  مشاريع 

فوائضاإل العجز وحتقيق  لتذليل  القطاع،    نتاج  احلقيقية هلذا  القدرات  أهنا مل تعكس  التجاري إال  امليزان  وبقي رصيد 
الزراعي للمنتوجات الغذائية يف حالة اختالل ومل تسجل تغطية حاجات السكان يف مادة غذائية أساسية واحدة أو 
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 1أمهية نسبية أو هناك فائض حبيث عوائد صادرات مادة غذائية ما تغطيه كلفة واردات مادة أخرى،  مواد ذاتعدة  
الغذائية  العاملية للمواد  تتمثل يف تغري األسعار  العوامل أمهها  تبعا للعديد من  الغذائي يف اجلزائر  العجز  ويتغري حجم 

خاصة ما تعلق منها ابحلبوب السلعة الواسعة االستهالك يف اجلزائر واليت األساسية واليت يتم استريادها بكميات كبرية  
حتقق فيها اجلزائر نسب اكتفاء ذايت ضعيفة، والعامل األخر يتمثل يف حجم اإلنتاج احمللي وحجم االسترياد اخلارجي 

 للمواد الغذائية األساسية، واجلدول املوايل يبني تطور العجز الغذائي يف اجلزائر.

 2017-2007: تطور العجز الغذائي ومعدالت منوه السنوي  يف اجلزائر خالل الفرتة  (30-4رقم)  جدول

 معدل منو العجز الغذائي  الفرتة  العجز الغذائي ابملليون دوالر  السنة 
2007 4862 2007/2008 +57.87 
2008 7675 2008/2009 -24.69 
2009 5780 2009/2010 -1 
2010 5722 2010/2011 +65.11 
2011 9448 2011/2012 -8.23 
2012 8670 2012/2013 +5.76 
2013 9170 2013/2014 +16.46 
2014 10682 2014/2015 -15.04 
2015 9075 2015/2016 -12.99 
2016 7896 2016/2017 +2.44 
2017 8089 

 ( 27و 26-4) إعداد الباحثة ابالعتماد على معطيات جدول الصادرات والواردات   : مناملصدر

 من اجلدول نالحظ أبن: 

العجز  - هذا  متيز  الدراسة،  فرتة  خالل  عجزا  حقق  اجلزائري  الغذائية  للمنتجات  الزراعي  التجاري  امليزان  رصيد 
فاقت   العجز  قيمة  أن  حيث  مرتفعا،  بقي  ولكنه  ألخرى  سنة  من  الفرتة   5722بتذبذبه  خالل  دوالر  مليون 

، ويعود 2014مليون دوالر كحد أقصى سجل سنة    10682لتبلغ    2010كحد أدىن سنة    2008-2017
سبب هذا التذبذب إىل التقلب احلاصل يف أسعار املواد الغذائية األساسية يف السوق العاملي من جهة وإىل حجم 

كمية االسترياد من السلع الغذائية األساسية خاصة احلبوب اإلنتاج واالستهالك احمللي من جهة أخرى إضافة إىل  
 واليت تستوردها اجلزائر بكميات كبرية. 

والسبب    % 65.11أين ارتفعت النسبة بنحو   2011نسبة منو العجز التجاري للمواد الغذائية بلغت أقصاها سنة  -
هي األخرى سجلت   2008يف ذلك راجع إىل االرتفاع احلاد يف أسعار املواد الغذائية األساسية، كما أن سنة  

مقارنة ابلسنة السابقة، ليرتاجع العجز الغذائي   % 57.87قدرت بنحو  ارتفاعا كبريا يف معدل منو العجز الغذائي  

 
 .141، صابقعبد الرزاق فوزي، مرجع س 1
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لكنه بقي مرتفعا وهذا راجع إىل تراجع األسعار على التوايل و   % 1و   % 24.69مبا نسبته    2010و  2009سنة  
هذا  يف  احلكومة  جلهود  نتيجة  اثنية  جهة  من  احمللي  اإلنتاج  وزايدة  جهة  من  األساسية  الغذائية  للمواد  العاملية 

مبا    2012اليت سجل فيما معدل منو العجز الغذائي أقصاه تراجع العجز الغذائي سنة    2011اإلطار، وبعد سنة  
ولكنه بقي مرتفعا أيضا، واجلدير ابلذكر أنه رغم تراجع أسعار املنتجات الغذائية األساسية يف   % 8.23نسبته  

الفرتة   العاملية خالل  ارتفاعا سنة    2016-2012السوق  العجز قد سجلت  نسبة منو    2014و   2013إال أن 
ا لرتاجع أسعارها عامليا مع بسبب زايدة كمية االسترياد من املواد الغذائية األساسية خاصة احلبوب واحلليب نظر 

بينما سجلت سنة   العجز   2016و   2015بطئ يف منو اإلنتاج احمللي وتراجعه أحياان أخرى،  تراجع معدل منو 
الغذائي راجع إىل تراجع كمية الواردات الغذائية بسبب األزمة املالية اليت تعيشها اخلزينة اجلزائرية نتيجة لتهاوي 

أين مت فرض حصص النفط  لالسترياد ومنع منتجات غذائية أخرى من االسترياد لكن سرعان ما عاود   أسعار 
 بسبب ارتفاع األسعار العاملية للمنتجات الغذائية األساسية.  2017معدل منو العجز الغذائي إىل االرتفاع سنة  

 اجلزائريية على املواطن  انعكاسات تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساس.4.3.4

اليت يعاين منها  اليومية  املعيشة قائمة املشاكل  الغذائية األساسية وغالء  املواد  تتصدر مشكلة ارتفاع أسعار 
؛ على غرار املواطنني ابلدول النامية املستوردة للمواد الغذائية األساسية بصورة واسعة، إذ أن األعباء ياملواطن اجلزائر 

لة وغالء األسعار تثقل حياة املواطن اجلزائري، كما أن ارتفاع أسعار املواد الغذائية  االقتصادية املباشرة من فقر وبطا
خاصة األساسية منها خلق فجوة شاسعة بني دخل الفرد وحتقيقه ملتطلبات احلياة األساسية، حيث أصبحت دخول 

ارت انعكس  أخرى  جهة  من  الغذائية،  االستهالكية  املتطلبات  يف  وتستنزف  تتآكل  الغذائية  األفراد  املواد  أسعار  فاع 
أسفر عن ما  ونوعا وهو  التغذوية كما  املكوانت  من  الفرد  عليه  مقدار ما حيصل  العديد من   األساسية على  ظهور 

 . أشكال سوء التغذية

يتباين النمط االستهالكي ومتوسط اإلنفاق الكلي على الغذاء ما بني الريف واحلضر، فهو أكثر تنوعا يف  
مقارنة ابلريف الزراعي، حيث القدرة الشرائية لألفراد أعلى يف املدن، كما أن منط   أعالها إنفاقا أيضاو املناطق احلضرية  

استهالك السلع الغذائية مييل يف املدن إىل نوعية الغذاء املستورد خاصة وأن معدل الدخول عند سكان املدن أعلى 
كبرية من السلع الغذائية األساسية نتيجة   عتبار أن فاتورة الوارداتويتضرر املواطن اجلزائري اب 1منه لدى سكان الريف، 

االرتفاع احلاد يف أسعارها، حيث تصبح تكلفة استرياد األغذية لتلبية احتياجات سكاهنا ابهظة جدا، كما أن األفراد 
 ذوي الدخول املنخفضة ابجلزائر خاصة يف املناطق الريفية يتأثرون بصورة أكرب. 

خاصة األسر الريفية، كما أن أكثر ا  إنفاق األسر اجلزائرية على الطعام يشكل النصيب األكرب من دخوهلإن   
اليت    % 40من   الزايدات  نتيجة  السنوات  النسبة مع مرور  الغذاء وارتفعت هذه  ينفق على  من دخل األسر اجلزائرية 

 
اإل 1 العلوم  دراسات  العريب،  الغذائي  األمن  يف  احلكومية  والسياسات  الدولية  املنظمات  دور  أثر  ذويب،  أبو  مسلم  عاهد  املقداد،  أمحد  نسانية  حممد 

 .688، ص2015، 03، العدد42واالجتماعية، اجمللد 
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على   الضغط  إىل  يؤدي  الذي  األمر  الغذائية  السلع   أسعار  على  األخرى طرأت  االحتياجات  على  اإلنفاق  حجم 
لألسر مما يؤدي إىل عجزها على الوفاء ابحتياجاهتا الغذائية واالحتياجات األخرى لتنتقل بذلك هذه األسر إىل فئة 

اجلزائر حوايل   الغذاء يف  األسر على  إنفاق  نسبة  بلغت  إذ  املتبقية   ،2011سنة    % 42الفقراء.  النسبة  مثلث  فيما 
قي القطاعات األخرى من سكن، صحة، تعليم، اتصاالت وغريها، فقد قدر اإلنفاق األسري لسنة اإلنفاق على اب

عكس مليار دج على    4489.5املقدر بنحو    ليار دج من إمجايل إنفاق األسرم  1875.3على الغذاء حوايل    2011
  1، من إمجايل إنفاق األسر  % 44.6مليار دج والذي كان ميثل    682.6أين قدر بنحو    2000لسنة    اإلنفاق األسري

 2.  % 43.7حوايل   2016اجلزائرية على الغذاء سنة   إنفاق األسرفيما بلغت نسبة  

 ( ليار دج)م 2011-2000لغذاء خالل الفرتة  اجلزائرية على ا  حجم إنفاق األسر  (: 31-4جدول رقم )

 2011 2000 السنة 
 % النسبة بـ املبلغ  % النسبة بـ املبلغ 

 68.3 1281.1 65.7 448.6 احلضر
 31.7 594.3 34.3 240 الريف 
 100 1875.4 100 682.6 اإلمجال 

Source : ONS, Premiers résultats de l’enquête nationale sur les dépenses de consommation et 

niveau de vie des ménages 2011, ONS, Algérie, 2011, p13. 

مليار دج مقارنة بنحو   1875.4اجلزائرية على الغذاء بلغ حنو    نالحظ أبن إمجايل إنفاق األسر  من اجلدول 
ويعود السبب يف ذلك إىل زايدة عدد السكان ابجلزائر من جهة ما ،  %174.7مليار دج بزايدة قدرها حنو    682.6

سنة   للمواطن 2011و  2000بني  الشرائية  القدرة  يف  تدهور  رافقه  والذي  األساسية  الغذائية  املواد  أسعار  وارتفاع   ،
إنفاق األسراجلزائري من جهة أخرى خالل هذه   الغذاء يشكل جزء كبري   الفرتة ، حيث أصبح   من اجلزائرية على 

 %68.3إىل    %65.7ميزانياهتم نظرا الرتفاع أسعار الغذاء، كما أن نسبة إنفاق احلضر على الغذاء قد ارتفعت من  
ويعود السبب يف ذلك إىل استمرار حركة ، %31.7إىل   %34.3اجلزائرية الريفية من    بينما اخنفضت نسبة إنفاق األسر

معيش ظروف  عن  حبثا  املدينة  إىل  الريف  من  الذايت يف اهلجرة  اإلنتاج  على  اجلزائرية  األسر  بعض  واعتماد  أحسن  ة 
 حصوهلا على الغذاء. 

 

 

 

 
1 ONS, Premiers résultats de l’enquête nationale sur les dépenses de consommation et niveau de vie des ménages 

2011, Algérie, 2011, p02. 
العامل،   2 مستوى  على  األسرة  دخل  ربع  يتجاوز  الطعام  على  اإلنفاق  بلحاج،  املوقع:2016حسينة  على   ،-co-http://www.alarabi

uk.ampproject.org 
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 ( دج) 2011و  2000 اجلزائر ما بني  تطور متوسط اإلنفاق السنوي لكل أسرة يف   (:32-4جدول رقم )  

 2011 2000 السنة 
 299439 160114 احلضر
 299111 128367 الريف 

 299335 147599 اإلمجايل 
Source : ONS, Premiers résultats de l’enquête nationale sur les dépenses de consommation et 

niveau de vie des ménages 2011, Algérie, 2011, p15. 

الواحدة يف احلضر قد ارتفع ما بني سنة    مبعدل ارتفاع   2011و   2000نالحظ أبن إنفاق األسرة اجلزائرية 
بنحو  ،  % 87قدره   ارتفع هو اآلخر  قد  الريف  األسرة يف  إنفاق  العام   % 133كما أن  السنوي  املعدل  ارتفع  فيما 

اجلزائرية حبوايل   بسنة    2011سنة    % 102.8إلنفاق األسرة  إنفاق  ،2000مقارنة  ارتفاع  السبب يف  األسرة   ويعود 
اجلزائرية على الغذاء بسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية رغم سياسات الدعم املتبعة لتخفيض األسعار سنة 

2011 . 

االجتماعية من الوفاء مبتطلباهتا من الغذاء ومتطلبات التنمية  إن عدم قدرة األسر اجلزائرية خاصة يف األرايف  
ومستلزمات احلياة؛ يهدد السالم االجتماعي وتزداد اآلفات واألمراض االجتماعية بني الفقراء، ويزيد األمر سوءا يف 
ظل معدالت البطالة املتزايدة واليت يصعب معاجلتها، وقد برزت العديد من أشكال سوء التغذية يف اجلزائر انمجة عن 

ره من جهة، ونقص املغذايت الدقيقة من جهة أخرى عند اللجوء إىل الغذاء نقص كمية الغذاء بسبب ارتفاع أسعا
 الرخيص غري الصحي والذي ينجم عنه أمراض للمواطن اجلزائري يف ظل األسعار املرتفعة للغذاء يف اجلزائر.

 ( % ) 2016-2012أشكال سوء التغذية ابجلزائر خالل الفرتة    (:33-4جدول رقم )

 2016 2012 التغذية أشكال سوء 
 4.1 غ م اهلزال لدى األطفال دون سن اخلامسة 
 11.7 11.7 التقزم لدى األطفال دون سن اخلامسة 

 12.9 12.4 الوزن الزائد لدى األطفال دون سن اخلامسة 
 26.6 23.1 سنة 49سنة وأقل من  18البدانة لدى البالغني فوق سن 
 35.7 33.6 اإلجنابفقر الدم لدى النساء يف سن 

 25.7 25.4 أشهر 06الرضاعة الطبيعية للرضع من الوالدة إىل غاية 
منظمة    .116ص، 2018، روما، 2018 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل املصدر: 

 . 76ص، 2017، روما، 2017األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  

من اجلدول نالحظ أبنه نتيجة لنقص التغذية يف العامل الناتج عن ارتفاع أسعار املواد الغذائية خاصة األساسية  
يص ذو األسعار املنخفضة نسبيا فإن أشكال سوء التغذية ونقص املغذايت الدقيقة، من خالل اللجوء إىل الغذاء الرخ

البدانة   التقزم،  واحملددة من طرف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة كلها موجودة يف اجلزائر، وتتمثل يف اهلزال، 
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و  اإلجناب  سن  النساء يف  لدى  الدم  وفقر  البالغني  لدى  البدانة  إىل  إضافة  اخلامسة  سن  دون  األطفال  نقص لدى 
ابلنسبة جلميع أشكال سوء   2016و  2012أشهر، فالنسب يف ارتفاع ما بني    06الرضاعة الطبيعية للرضع أق من  

واهلزال.كما  ابلتقزم  يتعلق  فيما  معظمها خاصة  املتوسط يف  املدى  على  تظهر  التغذية  نتائج سوء  أن  علما  التغذية 
-2015خالل الفرتة    %4.7ع السكان يف اجلزائر حنو  وبلغت نسبة السكان الذين يعانون النقص التغذوي من جممو 

 . 2006-2004خالل الفرتة  1 %8.8بعدما كانت حوايل   2017

من جهة أخرى أدى ارتفاع أسعار بعض السلع الواسعة االستهالك يف اجلزائر خاصة السكر والزيت واحلليب  
، وعلى إثرها مت اختاذ تدابري استعجالية لضبط األسعار خاصة 2010إىل خلق اضطراابت اجتماعية منذ مطلع سنة  

 ما تعلق بدعم األسعار وتسقيفها. 

 املتبعة ملواجهة تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية يف اجلزائرالدعم  سياسات  .4.4

لقد أدى ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية خاصة احلبوب، األلبان، الزيوت والسكر واليت ال تتميز اجلزائر  
القتصاد واملواطن اجلزائري، مما إبنتاجها بكميات كبرية إىل حدوث انعكاسات سلبية أكرب منها اجيابية على كل من ا 

الغذائية  املواد  هذه  أسعار  يف  التحكم  قصد  وسياسات  ميكانيزمات  استحداث  حماولة  إىل  اجلزائرية  ابحلكومة  دفع 
األساسية ذات االستهالك الواسع للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنني، ومتكني املستهلكني اجلزائريني من احلصول 

اعية األساسية أبسعار معقولة، ويف هذا الصدد جند أن احلكومة اجلزائرية اتبعت العديد من أشكال على املنتجات الزر 
الغذائية  املواد  أسعار  يف  التحكم  قصد  املباشر  الدعم  خالل  من  أو  اجلزائرية  الزراعة  لتنمية  براجمها  إطار  يف  الدعم 

 األساسية.

 الدعم الزراعي  مفهوم.1.4.4

اعي إحدى اآلليات املهمة املستخدمة يف إطار السياسات الزراعية اليت ترمي إىل ترقية   سياسة الدعم الزر ربتعت
احمللي من  العرض  لزايدة  االستثمارات  وتشجيع  املنتجني،  بيد صغار  األخذ  طريق  به عن  والنهوض  الزراعي  القطاع 

 املنتجات الغذائية األساسية من جهة والتحكم يف أسعارها من جهة أخرى. 

 الزراعي  الدعم  تعريف.1.1.4.4

لقد تعددت املفاهيم اخلاصة ابلدعم الزراعي بتعدد السياسات الفالحية املنتهجة وفق خطط تنموية غري أن   
يعمل على تقدمي تسهيالت وإعاانت مالية   الذي  النشاط  الزراعي هو: ذلك  الدعم  اتفقت على أن  خمتلفة جمملها 

منتجاهتا  تسويق  ضمان  مع  احتياجاهتا  من   ابختالف  اإلعفاءات  أسلوب  ابستخدام  احمللي  للمنتوج  احلماية  وتوفري 
الضرائب ورسوم التصدير، مع احلفاظ على رسوم االسترياد، وكل هذه املناهج املباشرة وغري املباشرة يتم إتباعها حتت 

 
 116ص مرجع سابق،، 2018منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  1
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تفاع األسعار تنمية القطاع الفالحي وتقوية إنتاجه واستمرار نشاطه لتجنب تداعيات ار   اء هدف واحد هو السعي ور 
وعرف الدعم على أنه مسامهة مالية تقدمها الدولة مباشرة أو من خالل أحد أجهزهتا على أراضيها حيقق  1العاملية هلا، 

منه منفعة لدى اجلهات املستفيدة، وقد أتخذ هذه املسامهة شكل حتويل مباشر لألموال كالقروض واملساعدات أو 
للقروض أو شكل تنازل عن إيراد من جانب احلكومة كما ة تقدمي ضماانت  شكل متويل حمتمل لألموال كما يف حال

هو يف حالة اإلعفاءات الضريبية أو اجلمركية أو شكل تقدمي خدمة أو سلعة )دعم عيين(، يضاف إىل ذلك ضماانت 
كما   2خول. احلكومة لبعض أجهزة القطاع اخلاص للقيام هبذه النشاطات فضال عن الشكل املعتاد لدعم األسعار والد 

منظمة   التحويالت اإلمجالية من وعرفت  لكافة  السنوية  املالية  القيمة  أبنه  الزراعي  الدعم  االقتصادية  والتنمية  التعاون 
إجرا من  تنشأ  واليت  واملستهلكني،  الضرائب  دخول دافعي  تزيد  واليت  الزراعة  تدعم  اليت  احلكومية  السياسات  ءات 

تكاليف   استهالك  املزارعني وختفض  أو  املزرعة  ودخل  اإلنتاج  على  أتثرياهتا  أو  أهدافها  النظر عن  وبغض  إنتاجهم، 
 3املنتجات الزراعية. 

 األهداف اإلسرتاتيجية للدعم احلكومي للقطاع الزراعي .2.1.4.4

 4عموما حيقق الدعم احلكومي للقطاع الزراعي مجلة من األهداف اإلسرتاتيجية تتمثل يف: 

الزراعيةتشجيع  أوال:   التنمية  إحداث  اخلاص يف  القطاع  على   :زايدة  األخرية  العقود  يف  النامية  الدول  اعتمدت 
الزراعية خاصة   التنمية  إحداث  اخلاص يف  اقتصاد القطاع  إىل  العامل  دول  معظم  وحتول  االشرتاكي  النظام  فشل  بعد 

سؤولية، مع العلم أن هذه املنهجية متثل السوق، وذلك بتقدمي كل ما من شأنه دفع هذا القطاع لالضطالع هبذه امل
االقتصادية اليت تعمل وفقها كل الدول املتقدمة، مما حيصر دور الدولة يف الرتكيز على تقدمي اخلدمات اإلسرتاتيجية  

والبنيات األساسية الالزمة، وانطالقا من هنا فقد عمدت الدول النامية إىل تقدمي كل احلوافز للقطاع اخلاص للنهوض 
انتهجت سياسة زراعية راشدة يف هذا االجتاه متثلت يف منح ابل النامية  الدول  الزراعي وتنميته، وعليه فمعظم  قطاع 

املختلفة   اإلعاانت  وتقدمي  البور ابجملان  االستثمار يف األراضي  دفع  إىل  وفق سياسة هتدف  امليسرة وذلك  والقروض 
حمللي لتجنب االسترياد واالستفادة من الفائض التصديري يف النشاط الزراعي، اهلدف منه زايدة العرض من اإلنتاج ا

 ظل تقلبات أسعار املواد الغذائية خاصة األساسية. 
الغذائياثنيا:   األمن  حتقيق  يف  توفري :  املسامهة  انحية  من  سواء  الغذائي  األمن  حتقيق  الزراعي يف  الدعم  يستخدم 

جتاه آخذة يف االعتبار مقدار ونوعية املقومات املتاحة، وابلتايل الغذاء من خالل زايدة اإلنتاج احمللي، وخدمة هذا اال 
تعلق ابرتفاع  للغذاء خاصة ما  العاملية  تنطوي عليها األسواق  اليت  املخاطر  والتقليل من  الذايت  االكتفاء  زايدة درجة 

 
 .03، ص2000مديرية الدراسات واملعلومات،  يوسف قات، الدعم الزراعي ضمن إطار االتفاقية بشأن الزراعة، مؤسسة التسويق الزراعي، 1
 ، مرجع سابق. يوسف قات 2
 .01، ص2008حممد علي حممد، مؤشرات الدعم الزراعي، املركز الوطين للسياسات الزراعية، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي يف سورية،  3
 . 89 -87، ص ص2009املنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة قومية حول سياسات الدعم احمللي الزراعي يف الدول العربية، اخلرطوم،  4
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أسعار الغذاء   أسعار الغذاء، أو من انحية احلصول على الغذاء على أساس أن الدعم اإلنتاجي يعمل على ختفيض 
 أمام املستهلكني. 

واإلمكانيات   نظرا لتباين الظروف املناخية واملوارد الطبيعية:  تفعيل استغالل املميزات الزراعية النسبية للدولاثلثا:  
املتوفرة لدى الدول، ولتعظيم الفائدة من امليزات النسبية هلا فقد اعتمدت هذه الدول على سياسة االستثمار الفاعل 
لتحقيق االستغالل األمثل ملا هو  املناطق املختلفة منها،  الزراعي يف  العاملة يف جمال اإلنتاج  إبنشاء ودعم الشركات 

عية وبشرية اهلدف منها حتسني اإلنتاج وتوجيه الفائض للتصدير لالستفادة من أسعاره متاح من موارد وإمكانيات طبي
 عامليا وجتنب أاثر هذه األسعار يف حالة التقليل من االسترياد خاصة يف ظل األسعار املرتفعة.

اإلنتاج الزراعي بشقيه   نظرا للدور الكبري الذي تلعبه التقنيات احلديثة يف تطوير:  نقل وتوطني التقنيات احلديثةرابعا:  
الكيميائي  االستخدام  وكذا  الوراثية  والتحسينات  املتطورة  املكننة  خالل  من  وهذا  وكيفا،  والنبايت كما  احليواين 
معظم  يف  الشحيحة  املوارد  استخدام  ترشيد  يف  استخدامها  إىل  إضافة  واحليوانية،  النباتية  اآلفات  حملاربة  والبيولوجي 

ق ابملياه، جعل هذه الدول تعمل على توفري أساليب نقل وتوطني هذه التقنيات ابالعتماد الدول وخاصة فيما يتعل
التقنيات  لتبين  أنشطتهم  وتعدد  أنواعهم  اختالف  املنتجني على  ومتكني  لتشجيع  املباشر  أو غري  املباشر  الدعم  على 

 احلديثة على حساب التقليدية. 
االجتماعيةخامسا:   التنمية  ا:  حتقيق  أولت  التنمية لقد  حتقيق  هبدف  الزراعي  القطاع  لتنمية  االهتمام  جل  لدول 

النامية   هلا ارتباط مباشر ابلعمل الزراعي، وهذا من خالل االجتماعية، كون الغالبية العظمى من املواطنني يف الدول 
ر استخدام املوارد توفري فرص العمل واالرتقاء بدخل الفرد ورفع مستوى معيشته خاصة يف املناطق الريفية، وذلك بتطوي

جديدة، أو العمل على زايدة إنتاجية   املتاحة لالستغالل الزراعي عن طريق زايدة السعة اإلنتاجية ابستصالح أراضي 
 لذلك.   األراضي املستغلة وتقدمي الدعم واحلوافز االقتصادية املناسبة

يعترب حتقيق فائض يف اإلنتاج وتوجيهه للتصدير :  حتقيق فائض للتصدير وزايدة املوارد من العملة الصعبةسادسا:  
من أهم أهداف سياسة الدعم الزراعي يف الدول النامية، خاصة يف الزراعات اليت ميكن أن تزيد من حجم اإلنتاج فيها 

املالي اإلعاانت  استخدام  العاملية، من خالل  لديها واليت هلا طلب كبري يف األسواق  تتميز مبيزة نسبية  اليت  ة وكذلك 
والتعريفات واحلواجز غري اجلمركية وغريها من تدابري احلماية مما يؤدي إىل زايدة املوارد من العمالت الصعبة خاصة يف 
األمن  حتقيق  وابلتايل  فيها  عجز  هلا  اليت  الغذائية  املواد  استرياد  يف  الستخدامها  عامليا؛  الغذاء  أسعار  ارتفاع  فرتات 

 الغذائي لسكان هذه الدول. 
التنافسيةسابعا:   قدراهتم  لتدعيم  املزارعني  لدى :  مساندة  اإلنتاج  تكاليف  ختفيض  على  الزراعي  الدعم  يعمل 

املنتجني ويدعم قدراهتم التنافسية يف مواجهة الواردات القادمة يف الغالب من الدول املتقدمة واملدعومة مبعدالت كبرية 
هذه األهداف اإلسرتاتيجية يف هدف واحد وهو تصب كل    من تكاليف اإلنتاج.   %30تصل يف بعض األحيان إىل  

توفري اإلنتاج من السلع الغذائية األساسية وتوجيهه إىل السوق احمللية بكميات كافية من أجل توفري متطلبات السكان 
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، ةوأبسعار معقولة، مع حتقيق فوائض تصديرية من أجل االستفادة من أسعار الغذاء املرتفعة عامليا لتوفري العملة الصعب
 ابيات والسلبيات. على جمموعة من االجياحلكومي عموما  وينطوي الدعم الزراعي  

 1وتتمثل يف:   االجيابيات: ➢
يؤدي دعم أسعار بعض احملاصيل الضرورية كالقمح إىل تشجيع التوسع يف زراعتها وابلتايل تسهيل دور الدولة يف  -

 والتخلص من التبعية الغذائية؛حتسني مستوى إنتاجها وعدم اللجوء إىل استريادها  
إن دعم أسعار املنتجات الفالحية يساعد الفالح على جتديد وحتديث وتقوية استثماراته من أجل حتسني نوعية  -

 وجودة منتجاته، وهو ما ميكن الدولة من القضاء على مشكل األمن الغذائي؛
اإلنتاج من خالل رفع القوة العاملة من تؤدي سياسة دعم اإلنتاج إىل الزراعي إىل تكثيف نشاط وعمل عناصر   -

وتوسيع  األسعار  اخنفاض يف  عن  النامجة  اخلسائر  تغطية  أجل  من  اإلنتاجية  الدورات  تعدد  على  والعمل  جهة 
 القدرة اإلنتاجية للفالح ومن مت القدرة االستهالكية لألفراد.

 2ومن السلبيات جند:  السلبيات:  ➢
فالحية الناجتة عن التوازن أو التوافق بني العرض والطلب بسبب تدخل قد يؤدي عدم احرتام أسعار األسواق ال -

 احنراف تلك األسواق عن الوضع التوازين؛ الدولة إىل  
املالية بني الفالحني، فعندما تتخذ الدعم  منح  ال يتم خالل عملية   - املوارد  التفاوت يف احلاجة إىل  دراسة درجة 

 فإهنا ال هتتم ابختالف القدرة املالية املوجودة بني الفالحني؛ الدولة قرار وضع سياسة دعم األسعار  
قد تؤدي سياسة الدعم غري املباشر لإلنتاج يف شكل إعفاءات من رسوم التصدير أو دعم مباشر للصادرات إىل  -

إحداث تناقض بني مصلحة املصدر واملستهلك، خصوصا إذا مت تصدير تلك املنتجات إىل دول ال تتبع سياسة 
 ألسعار، ففي الوقت الذي تكون فيه هذه السياسات مفيدة للمنتج فهي مضرة للمستهلك؛دعم ا

إن توجه الدولة حنو الرفع من حجم املساعدات املمنوحة إىل القطاع الفالحي يؤدي إىل رفع اإلعتمادات املوجهة  -
القطاع هذا  على  إىل  تكون جمربة  فإهنا  للدولة  املالية  املوارد  حالة حمدودية  ففي  نفس ،  على  احلفاظ  بني  اخليار 

اقتصادية أخرى أو اخلفض من تلك املساعدات مما ينجم عنه  مستوى تلك االعتمادات على حساب أنشطة 
 تذبذب يف األسواق احمللية من املنتجات الزراعية والناتج عن انسحاب الدولة املفاجئ؛ 

تؤدي إىل هترب الفالح عن تسديد مستحقاته املالية إن انتهاج الدولة سياسة مسح الديون كنوع من أنواع الدعم   -
انتهجت هذه السياسات  الدولة اجلزائرية سبق هلا وأن  املالية املمنوحة للقروض، خصوصا وأن  اجتاه املؤسسات 

 مرات عديدة سابقا. 

 

 
 .08، ص2008عبد الكرمي منصل العقيدي، سياسة الدعم احمللي يف القطاع الزراعي، وزارة الزراعة العراقية، حممد  1
 نفس املرجع.  2
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 األساسية سياسات الدعم املنتهجة يف اجلزائر ملواجهة تقلب أسعار املواد الغذائية  أنواع    .2.4.4

خالل السنوات القليلة املاضية قبل أن يبدأ م احلكومي يف اجلزائر ارتفاعا ملحوظا علقد شهد االجتاه العام للد 
يف الرتاجع نسبيا خالل السنوات الثالث األخرية من اآلن، ويعزى هذا االرتفاع للتوسع يف سياسات الدعم احلكومي 

ال  الغذائية حتت مظلة  السلع  اوإدخال عدد من  املباشر،دعم احلكومي  أو غري  االرتفاع   ملباشر  تداعيات  المتصاص 
الغذائية املستوردة اليت قفزت  السلع  الغذائية األساسية وعلى وجه اخلصوص  السلع  العديد من  الذي شهدته أسعار 

 ( خاصة أسعار احلبوب، الزيوت، األلبان السكر 2011و  2008أسعارها بشكل ملحوظ خالل السنوات املاضية )
انطالقا من سنة   الرتاجع  بدأت يف  واليت  القمح   2012واللحوم  بدعم كل من  اجلزائر  وتقوم  السلع،  ابلنسبة ملعظم 

  ومشتقاته، السكر، احلليب وزيت الطعام. 

وتتعدد أنواع وأشكال الدعم يف اجلزائر حبسب اختالف طبيعة السلع اليت يشملها الدعم والشرائح املستفيدة 
امل الدعم سواء  املنتجني، ومنذ بداية األلفية  من  الظروف األمنية من جهة وارتفاع عوائد ستهلكني أو  ونظرا لتحسن 

احملروقات من جهة اثنية، كما قامت احلكومة اجلزائرية برفع قيمة االعتمادات املالية املخصصة هلذا القطاع من خالل 
االحتياجات   تلبية  الفالحي هبدف  القطاع  لدعم  األموال  تلك  لألفراد.توجيه  ما   الغذائية  احلكومة  ولقد خصصت 

مليار دج من األموال العمومية وفق برانمج التجديد الفالحي والريفي خصوصا خالل مرحلة املخطط   230يقارب  
( األول  األسعار 2014-2009اخلماسي  ودعم  جهة  من  القطاع  عصرنة  حنو  احلكومي  الدعم  توجيه  مت  حيث   )

االستهالكية من جهة اثنية، فكانت أكرب حصة موجهة لدعم األسعار عند االستهالك خصوصا بعد تداعيات أزمة 
دعم املباشر، دعم القطاع الفالحي تتمثل يف الومنيز بني نوعني من    1. 2011تلتها تداعيات أزمة    2008الغذاء لسنة  

أبسعار  األساسية  الغذائية  املواد  على  احلصول  من  املواطنني  ومتكني  األسعار  ارتفاع  مواجهة  أجل  من  املباشر  غري 
 معقولة. 

 الدعم املباشر.1.2.4.4

يتمثل الدعم املباشر عموما يف دعم أسعار املنتجات النهائية أي دعم األسعار عند االستهالك، دعم أسعار 
 اج أي دعم اإلنتاج ودعم الكوارث الطبيعية. مدخالت اإلنت

أيخذ هذا الدعم أكرب قيمة من قيم أشكال الدعم :  دعم أسعار املنتجات الزراعية على مستوى االستهالكأوال:  
أبسعار تقل عن مثيالهتا األخرى، وميثل إنفاقا حقيقيا من ميزانية الدولة، ويتضمن بيع السلع االستهالكية للمستهلك  

لذلك تعترب سياسة دعم األسعار عند   2العاملية، وكذلك بيع السلع املنتجة حمليا أبسعار تقل عن تكاليف إنتاجها. 
ينتج عنه تعارض مع مبدأ العدالة االجتماعية، االستهالك مكلفة للدولة ويف نفس الوقت ال ختدم مصلحتها، كما أنه 

 
جا 1 االقتصادية،  العلوم  دكتوراه، كلية  أطروحة  )مقاربة كمية(،  اجلزائر  يف  الفالحي  القطاع  وتنمية  الدعم  البنكي،  التمويل  بومدين،  مصطفى زاوي  معة 

 .217، ص2016 معسكر، اسطمبويل
 . 20، ص1998ندى عبد احلسني كنعان، حتليل اقتصادي للمحفزات النسبية إلنتاج الشعري يف العراق، رسالة ماجستري، كلية الزراعة، جامعة بغداد،  2
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الفئة  على  ابلفائدة  يعود  الدعم  من  النوع  هذا  الدخل   ألن  ذات  الفئة  حساب  على  وهذا  املتوسط  الدخل  ذات 
 1احملدود. 

كما أن دعم األسعار عند االستهالك يتم متويله بواسطة وسائل تضخمية تدفع املستوى العام لألسعار حنو    
أبسعار مدعمة االرتفاع، وهو ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، من جهة أخرى جند أن توفري مواد غذائية  

جيعل املستهلكني يتمادون يف استهالك هذه املواد إىل حد تبذيرها وهو ما يعترب هدرا ملوارد الدولة، هلذا أوصى خرباء 
وحتفيزه  ومستلزماته  اإلنتاج  دعم  إىل  والتوجه  السياسة  هذه  انتهاج  عن  التخلي  بضرورة  النامية  الدول  العاملي  البنك 

الدخل القومي وخلق مناصب شغل وتوفري اإلنتاج أبسعار   رفع  تاجية، وهو ما يعمل علىوتشجيعه لرفع اإلنتاج واإلن
 2معقولة مع تقليص الواردات من العامل اخلارجي. 

حتديد األسعار الدنيا املتضمن    153-88بعد إصدار مرسوم    1988يف اجلزائر مل يبدأ دعم األسعار إال سنة     
املنتجات الضرورية، ابإلضافة إىل قيمة من الدعم املقدمة إىل الفالحني يف حالة توجيه املضمونة عند اإلنتاج لعدد من  

شكل منحة حمفزة لإلنتاج ألهنا تكون أعلى من سعر اإلنتاج، دعم األسعار أيخذ كما أن   3تلك املنتجات إىل الدولة. 
وق التعويضات، كما أن مبلغ تلك على أن يكون مصدر هذه املنحة املدفوعة إىل املنتج من طرف املشرتى هو صند 

على أساس أن أسعاره يف األسواق العاملية أكرب من سعره داخل   املنحة يعترب ذات أمهية كبرية ابلنسبة ملنتوج القمح 
وقد عملت اجلزائر منذ القدم على تقدمي دعم ملنتجاهتا الفالحية األساسية من خالل أسلوب حتديد 4األسواق احمللية. 

األدىن املضمون لتلك املنتجات، وقد حافظت اجلزائر على هذه السياسة ألن حجم الدعم املقدم من طرفها السعر  
 لتلك املنتجات هو أقل بعدة مرات من الدعم الذي توجهه الدول املصدرة ملنتجاهتا. 

الربحاثنيا:   الغذائية األساسية وحتديد هوامش  املنتجات  السياسة كل:  تسقيف أسعار  الزيت   تضمنت هذه  من 
 مع تقنينها حىت تضمن  احلكومة وصوهلا إىل املستهلك أبسعار معقولة.   والفرينة واخلبز  والسكر، القمح، احلليب

التنفيذي    الزيت والسكر: -أ املرسوم  وفق  أسعار كل منهما  تقنني  مارس سنة   01املؤرخ يف    87-16رقم  لقد مت 
، والذي حيدد السعر األقصى عند 2011مارس    06املؤرخ يف    108-11يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم    2016

ملاديت  ابلتجزئة  والتوزيع  ابجلملة  التوزيع  عند  وكذا  واالسترياد،  اإلنتاج  عند  القصوى  الربح  هوامش  وكذا  االستهالك 
القائمة االمسية ألعضاء اللجنة  2011أوت   28املؤرخ يف  وحيدد القرار  5الزيت الغذائي املكرر العادي والسكر األبيض.

 
 . 12جمدولني دهينة، مرجع سابق، ص 1

 . 229 -227، ص ص 2008ثقافية العامة، العراق، ، دار الشؤون ال2حممد مجيل الدابغ، اقتصادايت التسويق الزراعي، ج  مجيل 2
 .1161، ص10/08/1988الصادر يوم  32اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية، العدد  3

4 Bedrani, S, et all, Eléments d’analyse des politiques de prix de subvention et de fiscalité sur l’agriculture en 

Algérie, options Mediterraneennes : Serie B, Etudes et Recherches, N11, CIHEAM, 1997, p138. 
  http://www.commerce.gov.dz وزارة التجارة اجلزائرية على املوقع الرمسي   5
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الوزارية املشرتكة املكلفة بدراسة وتقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي املكرر العادي والسكر األبيض، وقد مت 
 1:ةاملواليالعادي والسكر األبيض وفق الصيغة    تسقيف أسعار وهوامش الربح  لكل من الزيت الغذائي املكرر

دج، قارورة   250لرت بسعر    02دج، قارورة    600لرت بسعر    05: صفيحة  ابلنسبة للزيت الغذائي املكرر العادي -
يف حني حددت هوامش   ،%5دج، وحددت هوامش الربح القصوى عند البيع ابجلملة بنحو    125لرت بسعر    01

 . %8وهوامش الربح القصوى عند اإلنتاج ابلنسبة للزيت بنحو    ،%10الربح القصوى عند البيع ابلتجزئة بنحو  
دج،   9.5دج، يف حني الكيلو غرام املوضب بسعر    90: الكيلو غرام غري املوضب بسعر  ابلنسبة للسكر األبيض -

بنحو   البيع ابجلملة فقد حددت  القصوى عند  الربح  البيع ابلتجزئة ،  %5أما هوامش  القصوى عند  الربح  وهوامش 
 .%10بنحو  

ومشتقاته:  القمح  -ب رقم    الصلب  التنفيذي  املرسوم  وفق  الصلب  القمح  أسعار  يف  املؤ   402-07حتدد    25رخ 
 2كالتايل: عند اإلنتاج ويف خمتلف مراحل توزيعه   2007ديسمرب  

دج للقنطار، هامش الربح للبيع ابجلملة هو 3.250سعر اخلروج من املصانع هو  :  فيما خيص السميد العادي -
دج للقنطار،   200للقنطار هبامش ربح قدر بنحو  دج    3.400دج للقنطار، أما سعر البيع لتجار التجزئة هو    150

 كلغ.   25دج لكيس   900دج للقنطار أي   3.600ع للمستهلكني بنحو  يومت تسقيف سعر الب
دج للقنطار، هامش الربح للبيع ابجلملة هو   3.500سعر اخلروج من املصانع هو    فيما خيص السميد الرفيع: -

دج للقنطار،   300دج للقنطار هبامش ربح قدر بنحو    3.700دج للقنطار، أما سعر البيع لتجار التجزئة هو    200
 كلغ.   25دج لكيس   1000دج للقنطار أي   4000ع للمستهلكني بنحو  يومت تسقيف سعر الب

فيفري   16املؤرخ يف    65-16سقيف أسعاره وفق مرسوم تنفيذي رقم  احلليب املبسرت واملوضب يف األكياس: مت ت -ث
رقم    2016 التنفيذي  للمرسوم  واملتمم  يف    50-01واملعدل  أسعار   2001فيفري    12املؤرخ  حتديد  واملتضمن 

لرت   01دج لكيس يسع    25احلليب املبسرت واملوضب يف األكياس عند اإلنتاج  ويف خمتلف مراحل التوزيع بسعر  
 .وحترير جمموعات أخرى غري الكيس

اخلبز:  -ج ومادة  اخلبز  رقم    دقيق  التنفيذي  املرسوم  وفق  اخلبز  دقيق  أسعار  يف    132-96حتدد  أفريل    13املؤرخ 
 تلف مراحل التوزيع كما يلي: يف خم 1996

دج للقنطار يف حني سعر البيع لتجار   2000مت حتديد سعر البيع للخبازين بنحو    ابلنسبة لدقيق اخلبز العادي:  -
 دج للقنطار.  2080التجزئة بنحو  

 غ من اخلبز.500دج ل 15وغ من اخلبز،  250دج ل7.50مت حتديد سعره بنحو   ابلنسبة ملادة اخلبز العادي: -
 غ من اخلبز. 500دج ل17غ من اخلبز، و250دج ل8.50: مت حتديد سعره بنحو ابلنسبة ملادة اخلبز احملسن  -

 
 .29 -28صص ، 2011مارس  09يف  الصادر 15اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية، العدد 1
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اإلنتاجاثلثا:   اإلنتاج ومستلزمات  اإلنتاج )دعم  الزراعية على مستوى  املنتجات  اإلنتاج إن دعم    :(دعم أسعار 
سوف   أهنا  إال  أعباء كبرية  تتحمل  الدولة  خزينة  جتعل  املستثمرين  ومستلزماته  تشجيع  بفعل  مستقبلية  منافع  حتقق 

واملنتجني يف جمال القطاع الفالحي، وهنا تتحمل الدولة جزءا من تكاليف اإلنتاج والتصدير من طرف موازنة الدولة، 
احمللي والدويل، وعلى اعتباره مكلف   واهلدف من هذا الدعم هو عرض املنتجات الزراعية أبسعار منخفضة يف السوق 

وازنة الدولة وجب توجيه اإلعاانت بدقة حنو اهليئة أو األشخاص اليت تكون يف حاجة أكثر إليها ولن يتم ذلك جدا مل
الدعم.  الناجتة عن سياسة  املزااي والتكاليف  العالقة بني  العديد من   1إال مبراعاة  وقد قامت احلكومة اجلزائرية إبنشاء 

التمويلية   التطرق هلا الحقا –الصناديق  من سنة لت  -يتم  بدأ  املعدة  الربامج  إطار  الفالحي حتت  القطاع  مويل ودعم 
أين يتم إيصال تلك العوامل إىل الفالح أبسعار أقل ، وهتتم الدولة مبنح الدعم لعوامل اإلنتاج 2019وإىل غاية    2000

   2، وتتكفل الدولة بتحمل تكلفة الفرق بني السعرين.يمن سعرها احلقيق
متتاز اجلزائر بظروف مناخية وطبيعية قاسية ومتقلبة حيث تساهم هذه األوضاع غري   :الكوارث الطبيعية دعم  رابعا:  

املستقرة يف تعرض إنتاج القطاع الفالحي إىل عدة خماطر مما حيد من عرضها ومن مت ارتفاع أسعارها، وعليه انتهجت 
فاف والتصحر والفيضاانت وغريها من التقلبات اجلزائر سياسة دعم الفالح يف حالة حدوث كوارث طبيعية مثل اجل

كما يلجأ الفالح أيضا إىل مؤسسات التأمني الفالحي كأسلوب احرتازي إضايف يتم من خالله التأمني على املناخية،  
احملاصيل واملمتلكات والثروات احليوانية املعرضة ملثل هذه املخاطر، حيث استطاعت الدولة اجلزائرية ختصيص ما قيمته 

كما وقدرت   3. 2000وسنة    1990مليار دج كتعويضات للفالحني الذين عانوا من الكوارث الطبيعية ما بني    36.
مليار دج، حيث أن نسبة املؤمنني   7بنحو    2017التعويضات املالية النامجة عن الكوارث الطبيعية للفالحني لسنة  

خالل األربع سنوات السابقة،   %7و  %6من إمجايل الفالحني مقارنة بنحو    %26قدرت خالل نفس السنة بنحو  
 4مليار دج جراء تقلبات اجلو. 4.2حوايل   2018فيما بلغت تعويضات الفالحني املتضررين سنة  

 الدعم غري املباشر.2.2.4.4

أهم األشكال تتمثل يف دعم الضرائب على اإلنتاج الفالحي     ويتخذ الدعم غري املباشر للقطاع الفالحي يف اجلزائر  
 من أجل ختفيضها ومنه ختفيض أسعار املنتجات الغذائية، إضافة إىل محاية املنتجات الفالحية.

لفالحي من أجل خفضها وهذا لتخفيض تدعم الضرائب على اإلنتاج ا  ي: دعم الضرائب على اإلنتاج الفالحأوال:  
أسعار السلع االستهالكية ودعم اإلنتاج وتعزيز التنافسية، حيث عملت احلكومة اجلزائرية على إلغاء خمتلف الضرائب 

حيث ميكن ،  1984غري أهنا ولظروف سياسية تراجعت عن هذا القرار سنة    1974الفالحي منذ سنة  على النشاط  

 
 .43، ص1996عمر شعبان، السياسة السعرية وآاثرها على تطور اإلنتاج الفالحي، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،  1
ة،  الزراعي اجلزائري وإشكالية الدعم واالستثمار يف ظل االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصاديغردي حممد، القطاع   2

 .127، ص2012، 03جامعة اجلزائر 
3Bedrani, S, et all, op cit, p135.  

 http://www.echoroukonline.comمليار تعويضات للفالحني املتضررين جراء تقلبات اجلو، على املوقع:  420سعيد ابتول، بن حبيلس:  4
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سنوات دون حتمل أعباء النفقات الضريبية، إىل غاية إصدار القانون رقم   10للفالح من ممارسة نشاطه الفالحي طيلة 
احملق  2019 املداخيل  من  سنواي  تقتطع  إمجالية  ضريبة  وتعترب  الوحيدة  الفالحية  الضريبة  اسم  النشاط حتت  يف  قة 

العام   من  انطالقا  الضريبة طويال حيث  فرض هذه  تدم سياسة  ومل  الضرائب   1989الفالحي،  إبلغاء  الدولة  قامت 
بنحو   والبقوليات واملقدرة  احلبوب  الضريبة على   6املوجهة إىل منتوج  إلغاء  التسعينات مت  للقنطار، ويف سنوات  دج 

اهلد املمتلكات   مهما كان  املبنية  أو كمخازن العقارية  اإلنتاجي  االستغالل  أو  السكن  أجل  من  إما  منها  ف 
  1.وإسطبالت

والذي بدأ استخدامه يف اجلزائر سنة    من خالل ما يعرف ابملعدل االمسي للحماية:  محاية املنتجات الفالحيةاثنيا:  
خالل فرتة حمددة، كما يعرب ، وهو مقياس لتحديد احلجم الفعلي لدعم أسعار املنتجات الفالحية يف اجلزائر  2000

الفالح والسعر احلقيق السعر الذي حيصل عليه  الفرق بني  املنتجات   ي عن  املطبق على احلدود مع اختيار عينة من 
دول منظمة التعاون للتجارة والتنمية لتحديد مقدار   الغذائية األساسية وهي نفس العينة اليت يتم اختيارها من طرف

من مقدار اإلنتاج الفالحي، ويف حالة   %70على شرط أن تكون تلك املنتجات تساهم بنسبة ال تقل عن    املعدل
من قيمة الناتج الفالحي   %70.58حبدود    2012-2000اجلزائر قدر حجم العينة املختارة يف الناتج الفالحي للفرتة  

اخلروف   حلم  التالية:  املئوية  النسب  حسب  األساسية  املنتجات  على  النسبة  هذه  تقسيم  ومت  ،  %11.07الكلي، 
البقر  ،  %8.28البطاطس  ،  %9.95التمر  ،  %10.15احلبوب   الدجاج  ،  %6.57حلم  احلليب ،  %5.51حلم 

ويعترب عنصر   2.%1.1حبوب أخرى  ،  %2.72اح  التف،  %2.78البيض  ،  %3.39العنب  ،  %3.8الربتقال  ،  5.26%
احلماية من أهم الركائز اليت تعتمد عليها سياسات الدعم احلكومي الفالحي، حيث تقوم الدولة بتربير عملية تدخلها 
يف نشاط القطاع الفالحي حبجة محاية إنتاج هذا القطاع احلساس، وابلفعل تلعب الدولة دور مهم يف تسيري ومراقبة 

 ودعم حركة اإلنتاج الفالحي خالل كافة مراحله. 

 أشكال دعم السلع الغذائية األساسية يف اجلزائر   (:34-4جدول رقم )

 زيت الطعام احلليب السكر  القمح ومشتقاته  البيان 
أشكال 
الدعم 
 املقدمة  

للقمح  العامة  املوازنة  خالل  من  نقدي  دعم 
لصاحل   والشعري  والصلب  املستهلكني  اللني 

أخرى  جهة  ومن  للخبز،  معني  سعر  لضمان 
من  اإلنتاج  شراء  لضمان  الفالحني  لفائدة 
أبسعار  مقارنة  جمزية  أبسعار  احمللية  املزارع 

 االسترياد. 

واردات   دعم  يتم 
خالل   من  السكر 
اجلمركية   الرسوم  إلغاء 
القيمة   على  والضريبية 
املضافة وحتديد أسعاره  

 يف السوق. 

ابإلعانة للحليب    تتعلق  الدولة  متنحها  اليت 
األكياس، حيث سنواي من خالل   املعبأ يف 
ميزانية الدولة يتم منح إعانة للديوان الوطين  
وبيعه   احلليب  مسحوق  السترياد  للحليب 
إىل  حتويله  ليتم  مقنن  بسعر  للمحولني 

 أكياس من احلليب املدعوم. 

اخلام  الزيت  واردات  دعم  يتم 
 املوجه لالستهالك البشري من
اجلمركية   الرسوم  إلغاء  خالل 
املضافة   القيمة  على  والضريبة 

 وحتديد أسعاره يف السوق. 

ص  ، 2018، اإلمارات، صندوق النقد العريب، الدائرة االقتصادية والنقدية: سياسات الدعم احلكومي يف الدول العربية   املصدر: 
 .33، 32ص

 
1 Bedrani, S, et all, op cit, p138. 

 . 221زاوي بومدين، مرجع سابق، ص 2
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 للقطاع الزراعي ملواجهة ارتفاع أسعار الغذاء يف اجلزائر   ق الدعم صناديأنواع  .3.4.4

برامج التنمية الفالحية عن طريق تعزيز دور الوحدات اإلنتاجية داخل املستثمرات الفالحية ابالعتماد يتم تنفيذ    
الزراعي من أجل احلفاظ ومحاية  القطاع  التدخل يف  الدولة سياسة  انتهجت  الدولة، حيث  الذي متنحه  الدعم  على 

املختلفة ابختالف   التمويلية  الصناديق  العديد من  إنشاء  إذ عملت هذه القطاع عرب  املنتهجة،  الفالحية  السياسات 
 وتقدم  1من حجم االستثمارات الفالحية املنجزة مؤخرا،   % 50  إىل  %30الصناديق على تقدمي الدعم بنسب ما بني  

الصناديق الزراعي    هذه  للقطاع  املباشر  أو غري  املباشر  احمللية أبسعار الدعم  السوق  الزراعية يف  املنتجات  توفري  قصد 
 إضافة إىل حتقيق فوائض تصديرية.معقولة  

 صندوق الضمان الفالحي .1.3.4.4

اإلداري، فهو يقوم بضمان قروض االستثمار اليت يقرتضها حيث يكتسي الطابع   1987ظهر هذا الصندوق سنة     
إىل هذا الصندوق، من البنوك املاحنة للقروض الفالحية يف حالة عجزهم عن تسديد أقساطها، ويقدم هذا   املنتسبون 

الصندوق العديد من االمتيازات للفالح خصوصا يف جمال اخلدمات البنكية، واليت ميكن تلخيصها يف جانبني؛ اجلانب 
، أي أن الصندوق يقوم بتسديد أقساط القرض األول هو إعادة جدولة ديون الفالحني يف حالة عجزهم عن السداد

الثاين هو إعفاء الفالح املقرتض من تقدمي ضماانت عينية أو نقدية عند طلب  عند اتريخ استحقاقها، أما اجلانب 
واهلدف من هذه العملية هو حتفيز اإلنتاج الزراعي وزايدة عرضه يف السوق احمللية وأبسعار معقولة   2القرض الفالحي، 

  قليل من عملية االسترياد.مع الت

 صندوق الضمان على الكوارث الفالحية   .2.3.4.4

ة بسبب  حيث مت توجيه نشاطه حنو تعويض اخلسائر املادية اليت تلحق ابملستثمرات الفالحي  1990أتسس عام    
به الدولة، رسوم جبائية أو شلتأمني، وتتكون إيرادات الصندوق من مبالغ مت ختصيصها من ميزانية  لكوارث غري قابلة  

يقتطع من الناتج الفائض الذي يتحصل عليه الصندوق الوطين   %10جبائية تنشأ لفائدة الصندوق، اشرتاك بنسبة  
بات وعوائد توظيف رؤوس األموال، أما نفقاته هي جمموعة التعويضات املقررة يف تعاضدية الفالحية، اإلعاانت واهللل

من اخلسائر   %80  إىل  %40اع الزراعي، حيث تقدر نسب التعويضات املمنوحة ما بني  إطار النشاط املومسي للقط
  3للفالحني غري املؤمنني.  %10اليت يتحملها الفالح الذي يقوم بعملية التأمني، و
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 الصندوق الوطين للتنمية الفالحية .3.3.4.4

عام      الصندوق  هذا  القطاع    1990أتسس  هيكلة  إعادة  إطار  يت يف  حيث  من  حالفالحي،  إيراداته  على  صل 
 1إعاانت ميزانية الدولة واملوارد املرتبطة ابلسياسات الفالحية املبينة عن طريق التنظيم، أما نفقاته تتم على: 

 دعم استثمارات استصالح األراضي وتوسيع املساحات املسقية مع تطوير طرق وأساليب اإلنتاج الفالحي؛  -
 املرتبطة بدراسة وتنفيذ ومتابعة خمتلف املشاريع الفالحية؛ دعم كل النفقات   -
 دعم إنشاء املستثمرات الفالحية من طرف الفالحني ذوي الدخل احملدود.  -

 2مليون دج مت تقسيمه كما يلي:  320وخصصت الدولة يف بداية نشاط هذا الصندوق غالف مايل قدر بنحو  

 أبقار؛  06من السعر احلقيقي ملريب األبقار من أجل شراء   %50تقدمي دعم بنسبة   •
 دج للرت الواحد من احلليب املنتج من طرف مريب األبقار احللوب؛ 06تقدمي دعم بقيمة   •
دعم أسعار فوائد القروض البنكية حيث تتحمل ميزانية الصندوق الفرق بني معدل الفائدة احلقيقي واملدعم، وقدر  •

 حجم القروض وهو خيتلف ابختالف نوعية القرض املقدم.  من %13.5هذا الدعم بنحو 

 صندوق ضمان أسعار اإلنتاج الفالحي .4.3.4.4

غري أنه خيتلف عن ابقي الصناديق املنشأة يف نفس الفرتة، كونه وجه خدماته إىل   1990أنشأ هو اآلخر سنة      
وب، حيث انتقلت قيمة الدعم املقدمة من دعم أسعار املنتجات الفالحية يف خمتلف الدواوين خصوصا احلليب واحلب

هذا دليل على أمهية نشاطه وقدرته على مليار دج،   12مليار دج إىل حنو   3.5من   1994-1991طرفه خالل الفرتة 
إذ  نشاطاته  تقليص  مت  ما  سرعان  أنه  غري  الفالحية،  املنتجات  أسواق  منها  تعاين  اليت  االستقرار  عدم  حالة  تغطية 

أقل من   إىل  الدعم  قيمة  اخنفاض  القمح فقط، وهذا ما أدى إىل  مليون دج   500وجهت خدماته إىل دعم منتوج 
 3السنوات الالحقة.

 صندوق االستصالح عن طريق االمتياز   .5.3.4.4

سنة       إنشاؤه  املناطق   1998مت  يف  املنتشرة  الفالحية  املستثمرات  تدعيم  هبدف  نشاطه  ختصيص  على  وعمل 
مساحة  برفع  الصندوق  اهتم  ومنه  استصالح،  إىل  حتتاج  اليت  األراضي  فوق  تنشط  اليت  تلك  خصوصا  الداخلية، 

 
 .959، ص 1990-07-28الصادر يف  29يدة الرمسية اجلزائرية، العدد اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلر  1

 . 211زاوي بومدين، مرجع سابق، ص 2

 . 132غردي حممد، مرجع سابق، ص 3



..................... اجلزائر  يف  األساسية  الغذائية للمواد  العاملية  األسعار  تقلبات  ظل  يف الغذائي األمن   واقع: الرابع  الفصل  

237 
 

القطاع حيتاجها  اليت  الطبيعية  املوارد  ومحاية  االستثمارات  وتقوية  للزراعة  الصاحلة  وثروة   من   األراضي  ومياه  أراضي 
 1حيوانية. 

 صندوق ترقية الصحة احليوانية والوقاية النباتية .6.3.4.4

جبمع موارده من هبدف االعتناء أكثر جبودة وصحة الثروة احليوانية والنباتية، على أن يقوم    1999مت أتسيسه سنة      
عوائد املراقبة الصحية الدورية، ختصيص ميزانية الدولة، اهلبات والوصااي، مسامهة التعاونيات واجلمعيات املكلفة حبماية 

  2الصحة النباتية واحليوانية، عوائد الرسوم شبه اجلبائية، ويف املقابل يوجه نشاط الصندوق إىل حتقيق ما يلي: ومراقبة  

الصحة احليوانية وتوسيع احلمالت الوقائية اهلادفة إىل تفادي خمتلف املخاطر من أمراض وأوبئة اليت ميكن أن تنمية   -
 تصيب الثروة النباتية واحليوانية أو التقليل من تداعياهتا؛ 

 دعم عملية اقتناء اللقاحات واملواد البيولوجية الضرورية حلماية الثروة النباتية واحليوانية.  -

 لصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية ا .7.3.4.4

لسنة       املالية  قانون  مبوجب  الصندوق  هذا  إنشاء  للتنمية 2000مت  الوطين  الصندوق  من  دمج كل  مت  حيث   ،
الفالحية  وصندوق ضمان أسعار اإلنتاج الفالحي، وذلك هبدف تقدمي الدعم املباشر لتنمية القطاع الزراعي والتحكم 

ذات األولوية للدولة، وتوسيع جمال الدعم   املنتجات، وحتسني مداخيل الفالحني من خالل متويل األنشطةيف أسعار  
العملية اإلنتاجية  بفعالية يف  القطاع وأتهيله للمسامهة  الفالحي وتكييف  املتعلقة ابالنتعاش  ليشمل خمتلف األنشطة 

لل العاملية  األسعار  تقلبات  عن  الناجتة  التأثريات  وتتمثل  ملواجهة  العاملية،  السوق  يف  األساسية  الغذائية  إيرادات  مواد 
يلي:  فيما  الصندوق  موارد 3ونفقات  الضريبية،  شبه  املوارد  الدولة،  ميزانية  خمصصات  من  تتأتى  الصندوق  إيرادات 

يف حني توظيف رؤوس األموال، هبات ووصااي وكل املوارد األخرى واملسامهات واإلعاانت احملددة عن طريق التشريع.  
 يستخدم الصندوق نفقاته يف تدعيم العمليات الفالحية التالية:

 اإلعاانت اليت تضمن مسامهة الدولة يف تنمية اإلنتاج واملردودية الفالحية؛  -
 اإلعاانت اليت تضمن مسامهة الدولة يف عمليات الري الفالحي واحملافظة على تنمية الثروة الوراثية احليوانية والنباتية؛  -
 ت بعنوان متويل خمازن منتجات األمن الغذائي وخاصة منها احلبوب وبذورها؛ اإلعاان -
 عن األسعار املرجعية احملددة؛ اإلعاانت بعنوان محاية مداخيل الفالحني للتكفل ابملصاريف الناجتة   -
 إعاانت تدعيم أسعار املنتجات الطاقوية املستعملة يف الفالحة؛  -

 
،  2011،  23حوحو حسينة، حوحو سعاد، آلية متويل وتسيري الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة معسكر، العدد   1
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التكفل   - تصديره؛  وحىت  وتكييفه  وختزينه  اإلنتاج  واإلرشاد تسويق  املهين  والتكوين  ابلدراسات  اخلاصة  ابملصاريف 
 الفالحي، وكذا املتابعة التنفيذية للمشاريع احملققة. 

 1وتتمثل أهم الفروع املستفيدة من دعم الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية فيما يلي: 

يتم تقدمي هذا الدعم للزراعات اليت حتتاج إىل سقي واملتمثلة يف زراعة احلبوب، :  تنمية السقي الفالحيدعم  أوال:  
والزراعات  النخيل  والكروم،  املثمرة  األشجار  والشتالت،  البذور  البطاطس،  احملمية،  الزراعات  الذرة،  األعالف، 

وال للمستثمرين  احملاصيل  هذه  من  املردودية  رفع  هبدف  هذا الصناعية  دعم  من  االستفادة  يف  املنخرطني  فالحني 
 2الصندوق الذي يتم من خالل: 

ألف دج،   1500ر بنحو  بقيمة دعم تقد مرت كحد أقصى    150املوارد املائية عن طريق التنقيب بنحو  دعم جتنيد   -
 وحدة؛ ألف دج لل  250حفر وبناء بئر بعدم قيمته  

اإلمسنت   - املياه هبياكل  تتمثل يف أحواض جلمع  اليت  الوسيطية  التخزين  هياكل  إنشاء  قيمته   3م  100دعم  بدعم 
ألف دج   200بدعم قيمته    3م  1500ألف دج للوحدة، األحواض ابلطني ومغطاة ابلبالستيك حلجم ختزين    250

ألف   400بدعم قيمته    3م  4500ألف دج للوحدة، حجم ختزين    300بدعم قيمته    3م  3000للوحدة، حجم ختزين  
 دج للوحدة إضافة إىل أشكال أخرى من الدعم اخلاص ابلري.

إنتاج احلبوباثنيا:   القدرة نتاج  اإل يهدف دعم تكثيف    : دعم تكثيف  املناطق ذات  إىل رفع اإلنتاج واإلنتاجية يف 
واهلضاب العليا واحمليطات املسقية يف املناطق الصحراوية، وتوسيعها ويستفيد العالية على اإلنتاج يف املناطق الشمالية  

  3الفالحون من الدعم وفق ما يلي:
قدره   - مببلغ  الرتبة  وتسوية  العميق  احلرث  الزراعية  د   3000دعم  اإلنتاجية  عوامل  اقتناء  حالة  ويف  للهكتار،  ج 

دج للهكتار، ويف   6000رث املبكر يستفيد الفالح من  كمعدات البذر والتسميد ومكافحة األعشاب الضارة مع احل
 دج للهكتار؛  4100حالة دون احلرث يدعم بنحو 

الكهرابء بنحو   - الطاقوية مثل دعم  املواد  للمازوت   140ودج للهكتار    170دعم استخدام  دج للهكتار ابلنسبة 
بنحو   ودعم  الساحل،  وشبه  ابلساحل  املتواجدة  للكهرابء    320لألراضي  ابلنسبة  للهكتار  للهكتار   200ودج  دج 

بنحو   دعم  وتقدمي  العليا،  اهلضاب  يف  املتواجدة  لألراضي  للمازوت  للكهرابء   2500ابلنسبة  ابلنسبة  للهكتار  دج 
 لألراضي الزراعية املتواجدة ابجلنوب؛   دج للهكتار ابلنسبة للمازوت  260و
احملصول   - تضر  اليت  البيضاء  الديدان  آبفة  املعروفة  املناطق  هذه   1500بنحو  دعم  ضد  للحماية  للهكتار  دج 

 الديدان؛ 
 

رقم   1 املقرر  اجلزائرية،  البحري  والصيد  الريفية  والتنمية  الفالحة  يف    599وزارة  احملدد  2000-07-08املؤرخ  الوطين ،  الصندوق  لدعم  التأهيل  لشروط 
 . 61 -44للضبط والتنمية الفالحية وكيفية دفع اإلعاانت،  ص ص

 .45، ص، مرجع سابق2000-07-08املؤرخ يف  599وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري اجلزائرية، املقرر رقم   2
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بنحو   - احلبوب  إلنتاج  منحة  تقدمي  من خالل  احلبوب  من  اإلنتاج  الصلب،   570دعم  القمح  من  للقنطار  دج 
دج للقنطار، منح   500دج للقنطار من القمح اللني، منحة احملافظة على إنتاج أنواع الشعري واخلرطال بنحو    770و

البذور  على  والتصديق  للمراقبة  الوطين  املركز  طرف  من  هنائية  اعتماد  شهادة  تسليم  بعد  والشتالت  البذور  إنتاج 
عر سابلنسبة لل  %10بنحو     R2-R3،  %15بنحو    R1،  %20بنحو      G1-G4والشتالت حسب الصنف:  

دج للقنطار للقمح   1700دج للقنطار ابلنسبة للقمح الصلب،    1900والذي ميثل:    2001-2000املرجعي لسنة  
دج للقنطار من الشعري واخلرطال، ويقدم هذا الدعم للفالحني الذين يقدمون إنتاجهم إىل تعاونيات   1000اللني،  

 الوطين للحبوب. مجع احلبوب التابعة للديوان  
بدعم     : دعم زراعة البطاطساثلثا:   الدولة  قامت  للتنمية لقد  الوطين  املخطط  إطار  يف  املنتوج  هذا  زراعة 

 1الفالحية بدعم املنتجني للبطاطس من خالل: 
ألف دج بشرط أن يكون هذا الفالح مالك أو مستغل   100دعم شراء اآلالت الفالحية لغرس البطاطس مببلغ   -

 هكتارات؛ 05لقطعة أرض تفوق  
للتصديق،  - الوطين  املركز  طرف  مراقبة من  على شهادة  ومتحصلة  مراقبة  تكون  أن  بشرط  الشتالت  منتجي  دعم 

ج د   4.5دج للكلغ يف الشهر، و  0.75ومراقبة البذور وأن تسوق فعال ألغراض الغرس حيث قدر الدعم بنحو  
 أشهر كحد أقصى، وتزيد املنحة كلما زاد اإلنتاج؛ 06للكلغ لفرتة  

البالستيكية يكون الدعم وفق الصيغة املوالية: البيوت احملمية متعددة القباب تتحصل يف حالة الغرس يف البيوت   -
ألف   1000دج للهكتار، أما البيوت احملمية النفقية تتحصل على دعم كحد أقصى قدره   1500على دعم بنحو 

 دج للهكتار. 
الزيتونرابعا:   زراعة  حسب :  دعم  الزراعة  هذه  بدعم  الدولة  قامت  الزيتون  من  واإلنتاجية  اإلنتاج  زايدة  هبدف 

 2احلاالت التالية: 
 املوجودة من خالل دعم حفر أحواض لتخزين مياه السيالن؛    إعادة  االعتبار للبساتني -
 دعم تكثيف التشجري عن طريق حتضري الرتبة، دعم استعمال األمسدة؛  -
غرس األشجار اجلديدة ويكون الدعم على النحو التايل: دعم حتضري الرتبة، دعم استعمال األمسدة العميقة ودعم  -

 اقتناء الشتالت يف حالة التكثيف.
هبدف تشجيع وتوسيع زراعة احلمضيات واسرتجاع أمهيتها يف االقتصاد  : دعم احلمضيات واألشجار املثمرةخامسا: 

   3الوطين من خالل: 
 ألف دج للهكتار؛  20مببلغ   دعم قطع األشجار الكبرية السن -

 
 .51 -49، مرجع سابق، ص ص2000-07-08املؤرخ يف  599ة الريفية والصيد البحري اجلزائرية، املقرر رقم وزارة الفالحة والتنمي 1

 . 53، 52صص املرجع،  نفس 2

 . 143غردي حممد، مرجع سابق، ص 3
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 20هكتار على األقل مببلغ    10يف حالة غرس أشجار جديدة تدعم عملية حتضري الرتبة لقطعة أرض تقدر بنحو   -
ألف دج للهكتار   60آالف دج للهكتار، دعم اقتناء الشتالت مببلغ    10ألف دج للهكتار، ودعم األمسدة مببلغ  

 شتلة للهكتار؛ 300على األقل  
مت  - فقد  والفستق  التني  اللوز،  اجلوز،  املشمش،  املثمرة كالتفاح،  األشجار  لدعم  من   دعم  ابلنسبة  اجلديد  الغرس 

بنحو   3م01ألف دج للهكتار، كما يدعم حفر احلفر    20دعم حتضري الرتبة والقيام ابحلرث العميق بنحو    خالل
  20هكتار، كما يدعم استعمال األمسدة العميقة بنحو    0.25ألف دج على أن ال تقل املساحة املغروسة عن   20

 ألف دج للهكتار؛  90ألف دج للهكتار واألمسدة العميقة ابلنشر بنحو  
بني    دعم - ما  تراوح  والذي  املثمرة  األشجار  هلذه  ابلنسبة  الشتالت  للهكتار    12اقتناء  دج  دج   40وألف  ألف 

 للهكتار. 
ألف دج للهكتار،   20عن طريق الغرس اجلديد من خالل دعم احلرث العميق حبوايل  دعم زراعة الكروم:  سادسا:  

ألف   105دج للشتلة وحد أقصى قدره  35ألف دج للهكتار، ودعم اقتناء الشتالت بنحو    20واقتناء األمسدة بنحو  
الشتالت ذات اجلذور بنحو   اقتناء  للهكتار، دعم  الشتالت املطعمة بنحو    210دج  للهكتار واقتناء  دج   70ألف 

ألف دج للهكتار   17.5كتار، كما تدعم حقول األمهات بنحو  ألف دج لله  75مبلغ أقصى قدره  للشتلة يف حدود  
   1شتلة يف اهلكتار على األكثر. 500سنوات وبنحو   10للحقول اليت ال يتجاوز عمرها 

األشجار املريضة، وإعادة يتم دعم قلع : دعم زراعة النخيل ومشاتل إنتاج شتالت األشجار املثمرة والكرومسابعا: 
األشجار املصابة ابلبيوض، ودعم الغرس اجلديد واقتناء اآلالت احلديثة لرش املبيدات وآالت الرش الغرس وعزل وحرق  

احملمولة على الظهر ابلنسبة للنخيل، أما ابلنسبة لدعم الشتالت فإنه يتم دعم إنشاء املشاتل الزراعية واملعارض من 
حت أعمال  تدعيم  ويتم  اجليدة،  املثمرة  األشجار  أنواع  تبيان  حصائر أجل  دعم  الشتالت،  مراقد  دعم  الرتبة،  ضري 

 اخلشب، دعم تكثيف حقول األمهات ودعم األمسدة. 
يعترب دعم العتاد الفالحي أهم وسائل تطوير اإلنتاج لزراعي وتكثيفه، لذا عملت   :دعم اقتناء العتاد الفالحياثمنا:  

اريث، آالت الرش والقلع على أن يكون املستفيد الدولة على دعم الفالحني لشراء اآلالت الزراعية مثل اجلرارات، احمل
آالف دج   05هكتار للحصول على دعم لشراء العتاد الفالحي يرتاوح ما بني    02يشغل قطعة أرض ال تقل عن  

 2ألف دج.  2600و

يعترب احلليب اثين مادة إسرتاتيجية من املنظومة الغذائية للفرد اجلزائري :  دعم إنتاج احلليب واإلنتاج احليواناتسعا:  
مليون دوالر سنواي، مما أدى ابلدولة اجلزائرية االهتمام هبذا   400بعد اخلبز، كما متثل فاتورة استرياد احلليب حوايل  

 3املقدم فيما يلي:  من خالل حتفيز وتشجيع املربني للماشية واألبقار، ويتمثل الدعم  املنتوج وتنميته

 
 .57، 56سابق، ص ص، مرجع 2000-07-08املؤرخ يف  599وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري اجلزائرية، املقرر رقم  1

 . 145غردي حممد، مرجع سابق، ص 2

 .61 -58، مرجع سابق، ص ص2000-07-08املؤرخ يف  599وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري اجلزائرية، املقرر رقم  3
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 مت تقدمي الدعم كما يلي:  ابلنسبة للحليب: -أ
 ألف دج القتناء العتاد اخلاص ابلرتبية؛ 20أبقار على األقل حبوايل   06دعم املربني الذين ميلكون   -
العتاد اخلاص ابحلليب حيث تدعم عرابت احلليب بنحو   - اقتناء  التربيد بنحو    80دعم   120ألف دج، أحواض 

 دج؛ 530ألف دج والتجهيز اخلاص بقاعة احلليب بنحو  
لرت يوميا   1000دعم كل شخص يقوم إبنشاء مركز جلمع احلليب الطازح أين حدد احلد األدىن لقدرة املركز بنحو   -

 ألف دج؛ 300مببلغ دعم قدره  
 ألف دج؛  800ألف دج إىل   400دعم شراء اخلزاانت املربدة أو ذات احلرارة الثابتة لنقل احلليب بنحو   -
 دج للرت عند تسليمه لوحدات مجع احلليب؛  05تقدمي منحة لتشجيع رفع إنتاج احلليب بنحو  -
 دج للحقنة؛  1500يدعم التلقيح االصطناعي بنحو   -
بعد مراقبة املخرب لنسبة املادة الذهنية للمربني املنتجني للحليب  ابإلضافة إىل ذلك يتم تقدمي نصائح وإرشادات   -

املوجودة يف حليب كل بقرة، وهذا هبدف حتسني نوعية احلليب من خالل تطوير نوعية الثروات الوراثية اجلينية  
 احليوانية. 

 ما يلي: مت تقدمي الدعم ك  ابلنسبة لرتبية الدواجن:  -ب

دعم حتسني الشروط السيئة الداخلية ألف دج،    150دعم شراء العتاد والتجهيزات اخلاصة برتبية الدواجن بنحو    
  100حتسني شروط وظروف إنتاج دجاج البيض حبوايل  دعم  ألف دج،    100للمنشآت اخلاصة برتبية الدواجن حبوايل  

دعم تثمني املنتجات الفالحية حبوايل الرومي ودجاج اللحم ودجاج البيض،    دعم اقتناء الفراخ من الديكألف دج،  
 مليون دج كإنشاء ورشة لتقطيع الديك الرومي، وشراء العتاد اخلاص لتنظيف وإخراج األحشاء وغرف التربيد.  03

النحل:  -ت وتربية  واملاعز  األغنام  واخليل،  اإلبل  تربية  لدعم  الثر   ابلنسبة  وتطوير  محاية  دعم  اجلنينية  يتم  وات 
ألف دج على املهر األصيل، كما تدعم تربية اإلبل من خالل متابعة صغري اإلبل وأنثى   20احليوانية لرتبية اخليل بنحو  

ألف دج للرأس، أما فيما خيص األغنام   20بنحو    شهرا كحد أقصى  12اإلبل ابتداء من ثالثة أشهر وملدة ال تتجاوز  
ألف دج للوحدة،    25لرت بنحو    3000سعة  ت  تناء صهاريج ذااملياه لشرب املاشية من خالل اقواملاعز فتم دعم نقل  

ينة املع  ري النمط الزراعي مببالغ حسب املناطق الرعوية أو تغ   ومحاية املناطق   اف يدعم تربية األنعام يف حالة اجلفكما  
تنمية اإلنتاج واإلنتاجية عن طريق اقتناء  ، كذلك مت دعم تربية النحل من أجل  رار خاصوحسب احلاجة عن طريق ق
املخصص والتجهيزات  النحل  العتاد  لرتبية  من    50بنحو  ة  لوحدة مكونة  دج  اقتناء    10ألف  دعم  مع  مملوءة  خالاي 

ف )خالاي  بنحو    10ارغة  إنتاج 1500خالاي(  وجتهيزات  متخصصة  أدوات  اقتناء  دعم  وكذا  الواحدة،  للخلية  دج 
 اخلالاي.

مليار دج لدعم القطاع الفالحي خالل الفرتة   325.72مليار أورو أو ما مقداره    3.98خصصت الدولة حوايل    
مليار أورو   2.29من جمموع تلك اإلعتمادات واملقدرة بنحو    %58استطاع الصندوق التكفل بنسبة    2000-2005
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مت توجيه ابقي االعتمادات إىل كل من   أورو لكل هكتار من األراضي الصاحلة للزراعة، يف حني  270أي ما يعادل  
    1الصندوق اجلهوي للتعاضدية الفالحية والتمويل الذايت. 

 صندوق مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب   .8.3.4.4

وختصص يف محاية املناطق الرعوية من املخاطر الطبيعية أمهها التصحر وزحف   2002أنشأ هذا الصندوق سنة       
واإلعاانت  املساعدات  إىل كل  ابإلضافة  امليزانية  وخمصصات  الدولية  املساعدات  من  موارده  ويستمد  الرمال، 
واملسامهات احملددة وفق التشريع، ويتم توجيه تلك املوارد إىل دعم مكافحة التصحر واحلفاظ على املراعي وتنميتها من 

احل وتربية  احليوانية  املنتجات  تنمية  عملية  دعم  الدعم خالل  هذا  من  ويستفيد  والسهبية،  الرعوية  املناطق  يف  يواانت 
تنشط يف هذا  اقتصادية عمومية أو خاصة  تعاونيات أو مجعيات أو مؤسسات  أو  أفرادا  املربون مهما كان طابعهم 

 2اجملال.

 صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز .9.3.4.4

على مواصلة استصالح األراضي عن طريق االمتياز املذكور   حيث عمل   2003مت أتسيس هذا الصندوق عام      
انطالقا من سنة   اإلنتاجي،   2003سابقا، وهذا  الطابع  الفالحية ذات  املنشآت  الريفي وترقية  القطاع  تنمية  هبدف 

ز لتم توجيه هذه املوارد إىل دعم التنمية حيث يتحصل على موارده من نفس املصادر إضافة إىل نتائج حقوق االمتيا
الريفية واستصالح األراضي مع الرتكيز على إنشاء املشاريع التنموية واليت هلا عالقة مع أهداف الصندوق، يف املقابل 
طابعها  املؤسسات مهما كان  الريفية وكافة  التنمية  املسامهة يف  اإلقليمية  اجلماعات  الصندوق  يستفيد من دعم هذا 

مي أو خاص؛ بشرط أهنا تعمل على مبدأ انتعاش التنمية داخل املناطق احملرومة، املستثمرين الفالحني بصفة فردية عمو 
أو مجاعية، األسر الفالحية، اجلماعات والتعاونيات الفالحية واهلدف من هذه العملية توفري اإلنتاج يف السوق الوطنية 

 3وأبسعار معقولة. 

 

 

 

 

 
1 Hadibi, A, Chekired Bouraz, FZ et Mouhouche, B, Analyse de la mise en œuvre du plan nationale de 

developpement agricole dans la premiere tranche du perimetre de la Mitidja Ouest, Algerie, Cirad, Montepellier, 

France, 2008,p03. 
 . 09، ص2002-02-28الصادر يف  15اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد  2

 . 21، ص2003-04-20الصادر يف  23ورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد اجلمه 3
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 الصندوق الوطين لتنمية االستثمار الفالحي . 10.3.4.4

حيث كان امسه الصندوق الوطين للضبط والتنمية الريفية، ويتم حتصيل إيراداته    2005مت أتسيس هذا الصندوق عام    
من ميزانية الدولة، املوارد شبه اجلبائية، اهلبات والوصااي من أجل إنفاقها يف شكل إعاانت موجهة إىل تنمية اإلنتاج 

 2وتقسم تلك اإلعاانت إىل:   1فالحي، ال

ح وحتضري وهتيئة ومحاية أشغال استصال  تتمثل يف:  :اإلعاانت املوجهة إىل تنمية اإلنتاج واإلنتاجية الفالحيةأوال:  
الفالحي اقتناء العتاد  والبيطرية(،    اقتناء املدخالت الفالحية )بذور، شتالت، األمسدة، مواد الصحة النباتيةاألراضي،  
الن احليواانت،  ووسائل  برتبية  البيطرية  قل وأجهزة خاصة  احلماية  أنواعها مع ضمان  احليوانية مبختلف  القطعان  اقتناء 
   والتطعيم.

وتصديرهاثنيا:   وختزينه  الفالحي  اإلنتاج  تثمني  إىل  املوجهة  يف: :  اإلعاانت  الصناعات   تتمثل  وحتديث  إجناز 
الفالحية  للمنتجات  الفالحية،  التحويلية  ابملستثمرات  خاصة  معدات  تربيد( ،  شراء  غرف  )خمازن،  منشآت  إجناز 

ا لضمان  الفالحية،  خمصصة  للمنتجات  األمثل  حتمل لتخزين  طريق  عن  الفالحية  املنتجات  تصدير  عملية  تسهيل 
 تكاليف النقل والتخزين.

 يف:   تتمثل:  اإلعاانت املوجهة لتطوير الري الفالحياثلثا:  

 والعمل على هتيئة املوارد املائية؛شبكات توزيع املياه  إجناز وترميم   -
 اقتناء أجهزة للضخ والسقي والتخزين املائي. -

 الصندوق الوطين لضبط اإلنتاج الفالحي   .11.3.4.4

من أجل تسريع عملية متويل ودعم القطاع الفالحي وكذلك تقوية تدخل الدولة يف تسيري   2005مت إنشاؤه سنة      
اإلنتاج الفالحي، حيث مت ختصيص نشاط هذا الصندوق هبدف توجيه اإلعاانت والدعم إىل محاية مداخيل مراحل  

الفالحني ومساعدهتم على مواجهة مشكل تقلب أسعار املنتجات الفالحية، ابإلضافة إىل اإلعاانت املوجهة لضبط 
 3املنتجات الفالحية.

 الفالحني صندوق دعم مريب املواشي وصغار  .12.3.4.4

الفرتة      اجلزائر خالل  اليت شهدهتا  اللحوم  أزمة  بعد  الصندوق  أسعار الناجت  2008-2007ظهر هذا  ارتفاع  ة عن 
حنو  ودفعهم  املربني  تشجيع  إىل  الدولة  دفع  ما  هذا  الطلب،  وارتفاع  اإلنتاج  قلة  بسبب  أنواعها  مبختلف  اللحوم 

 
 . 07، ص2005-07-26الصادر يف  52اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد  1

 .24،  23، ص ص2006-07-04الصادر يف  44الرمسية اجلزائرية، العدد اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة  2

 . 08، ص2005-07-26الصادر يف  52اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد  3



..................... اجلزائر  يف  األساسية  الغذائية للمواد  العاملية  األسعار  تقلبات  ظل  يف الغذائي األمن   واقع: الرابع  الفصل  

244 
 

االستثمار أكثر يف هذا اجملال بعدما تكفلت الدولة بتغطية إمجايل تكاليف فوائد القروض املوجهة حنو إعادة إحياء 
ين؛ من أجل تنمية اإلنتاج واحلفاظ على هذا النوع من النشاط والتحكم أكثر يف عمل مريب املواشي وصغار املستثمر 

 1أسعار هذه املنتجات احليوانية.

لقد ظل الدعم احلكومي أبشكاله املختلفة منذ سنوات طويلة يشكل ابلنسبة للجزائر سياسة حمورية لتحقيق     
عدد من األهداف االقتصادية واالجتماعية، ومنها محاية حمدودي الدخل وتوسيع فرص حصوهلم على املواد الغذائية  

الدخو  معدالت  يف  التفاوت  وتقليص  الثروة،  وتوزيع  خاصة  الغذائية  األساسية  املواد  أسعار  تقلبات  من  واحلد  ل 
األساسية ودعم استقرار أسعارها ودعم اإلنتاج واملنتجني ورفع القدرة التنافسية للقطاعات اإلنتاجية الفالحية احمللية، 

قد الدعم احلكومي خالل العقد األول من األلفية الثالثة وبداية الع حيث اتسع نطاق املنتجات الزراعية اليت يشملها  
الثاين وتسارع وترية منو حجمه على خلفية االرتفاع املستمر ألسعار املواد الغذائية األساسية واخنفاض الدخول احلقيقية 
للوضع  نتيجة  الثاين  العقد  منتصف  الرتاجع  بدأت يف  الدعم  سياسة  أن  إال  الفقر،  معدالت  على  ذلك  وتداعيات 

ائر نتيجة اهنيار أسعار احملروقات اليت ال زالت حلد اآلن، فرتاجع االقتصادي واملايل الصعب الذي بدأت تعيشه اجلز 
 مداخيل الدولة النفطية جعلها ترتاجع عن سياستها الداعمة للقطاع الفالحي بصورة تدرجيية.
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 الفصل   خالصة 

وكذلك البشرية واملالية، إال ابلرغم من أن اجلزائر تتوفر على مقومات طبيعية خاصة األراضي الصاحلة للزراعة      
الواسعة  اإلسرتاتيجية  الغذائية  السلع  أن  يف  خصوصا  املشكلة  هذه  وترتكز  حادة،  غذائية  مشكلة  من  تعاين  أهنا 
االستهالك من طرف ا ملواطن اجلزائري واملتمثلة يف احلبوب، البقول اجلافة، احلليب ومشتقاته، الزيوت والسكر تعاين 

اإل بني  فجوة كبرية  معدالت من  مع  الزراعي  اإلنتاج  النمو يف  مواكبة  عدم  بفعل  الكلية  واالحتياجات  الوطين  نتاج 
 الطلب على الغذاء، يف ظل التزايد السكاين وهجرة العمالة الزراعية حبثا عن مستوى معيشي أفضل يف املدن. 

العا      األسواق  من  الغذاء  مستوردي  أكرب  من  اجلزائر  تعترب  الوضعية  هلذه  ما نتيجة  وهو  الغذائية،  للمواد  ملية 
جعلها تتأثر مباشرة بتقلبات أسعار هذه املواد الغذائية األساسية عامليا واليت حتقق فيها اجلزائر معدالت اكتفاء ذايت 
اإلنتاج  أتثر  جانب  فإىل  واالجتماعي،  االقتصادي  املستوى  على  البليغة  اآلاثر  من  العديد  بذلك  خملفة  ضعيفة، 

التجار   واالستهالك وكذا الزر   ةمسار  القطاع  اجلزائرية يف  من اخلارجية  للعديد  تعرض  أيضا  اجلزائري  املواطن  فإن  اعي 
اآلاثر السلبية الناجتة عن هذه الوضعية، ويف هذا الصدد عملت احلكومة اجلزائرية على مواجهة هذه االرتفاعات يف 

الدع الغذائية خاصة األساسية منها من خالل سياسة  املواد  العام  أسعار  املباشرة بدءا من  املباشرة وغري  ، 2011م 
خاصة أسعار احلبوب، السكر، احلليب والزيت من أجل ضبط أسعارها حمليا لتجنب املزيد من اآلاثر السلبية وجعلها 

  متاحة أبسعار معقولة أمام املواطنني.



 

 

 خاتــمة
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لقد أصبحت مشكلة الغذاء على رأس قائمة املوضوعات الرئيسية يف العامل وذلك منذ األزمة العاملية للغذاء 
اليت أدت إىل موت املاليني من الناس بسبب اجملاعة جراء اخنفاض إنتاج ئل السبعينات من القرن  املاضي، يف أوا

األمريكية، االحتاد السوفيايت يف تلك الفرتة، كان سببه التغريات الدول املنتجة الرئيسية للغذاء، مثل الواليات املتحدة 
املناخية واملتمثلة يف اجلفاف بالدرجة األوىل، هذا االخنفاض قابله طلب متزايد على الغذاء نتيجة لتزايد النمو السكاين 

واليت كانت  2011و 2008نة مما عمل على ارتفاع أسعار الغذاء يف السوق العاملية، عقبتها أزمة الغذاء العاملية لس
  أكثر حدة.

فقد أولت احلكومات وكذا املنظمات الدولية يف هذا اجملال اهتماما بالغ األمهية لقضية حتقيق األمن الغذائي، 
ويف هذا اإلطار عملت الدول على توفري اإلنتاج بقدر كبري يسمح بتوفري الغذاء ملليارات األشخاص عرب العامل، ما 

في مطلع القرن احلايل أخذ االجتاه يتحول حنو حقوق األجيال مواردها الزراعية غري املتجددة، فاف أدى إىل استنز 
املقبلة يف حقها من الغذاء إضافة إىل األجيال احلالية، وهبذا ظهر مفهوم األمن الغذائي املستدام الذي يهتم بتوفري 

 دون اإلضرار بالبيئة.الغذاء لألجيال احلالية دون املساس حبقوق األجيال املقبلة 

تتفاقم املشكلة الغذائية يف العامل سنة بعد أخرى مع تزايد أعداد الفقراء واجلياع يف العامل نظرا للظروف 
األمنية اليت تعيشها بؤر التوتر يف معظم الدول النامية، ففي الدول العربية عملت حركة الربيع العريب التحررية بداية من 

احلايل على وقوع املاليني من سكاهنا يف شباك اجلوع واحلرمان، خاصة يف اليمن، العراق،  العقد الثاين من القرن
تعاين الدول العربية مبا فيها اجلزائر من مشكلة غذائية تتمثل أساسا يف  ا، جنوب السودان، الصومال وليبيا، إذسوري

ا الغذائية األساسية خاصة ذات التقلبات يف تزايد االعتماد على السوق العاملية يف سد اجلزء األكرب من احتياجاهت
 أسعاره عامليا مما ينعكس بصورة مباشرة على العديد من اجملاالت حمليا. 

كفيل بزيادة توافر الغذاء يف البلدان املستوردة مما يشكل ضغطا لتخفيض أسعار يعد االنفتاح التجاري عامل  
على األسواق الدولية يف احلصول على الغذاء أن جيعل هذه السلع الغذائية، لكنه من جهة أخرى ميكن لالعتماد 

، البلدان عرضة لصدمات السوق قصري األجل مما يؤدي إىل تقليص اإلمدادات من الغذاء وارتفاع أسعاره من جديد
فرصة لألمن الغذائي يف حالة ما مت استخدام الدولة ملواردها أحسن استغالل وزيادة اإلمدادات إذ متثل التجارة 

ا يؤدي إىل زيادة املعروض من الغذاء وبسسعار معقولة، يف حني ميكن اعتبارها عامل خطر أيضا مم االغذائية حمليا وعاملي
إذا ما مت التعرض للمخاطر املرتبطة بالتجارة احملررة القيود، السيما يف حالة التحرير غري املتساوي للتجارة عرب البلدان 

وفري أغذية ولكنها بسسعار ا يعمل بشكل سليب يف حتقيق األمن الغذائي من خالل تيف ظل نظم اإلنتاج املتفاوتة، م
 مرتفعة.
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 واختبار الفرضيات نتائجال

 أوال: نتائج خاصة بالوطن العريب

حمدودا، إذ  مها جعل من مردود هذا القطاعيتميز اإلنتاج الزراعي يف الوطن العريب بسمات عامة هيكلية يف معظ -1
ريب بتقدم علمي بطيء تميز القطاع الزراعي العه السمات من دولة عربية إىل أخرى، كما يختتلف أمهية ووزن هذ

خصائص مشرتكة عل اإلنتاج الزراعي يتميز بالضعف، حيث التجارب الزراعية ذات تكاليف باهظة الثمن جف األثر،
عامة القتصاديات هذه الدول كصغر احليازات الزراعية العربية، تدهور للقطاع الزراعي العريب تكون مرتبطة باملشاكل ال

الرتبة نتيجة للظروف املناخية، التلوث باملبيدات واألمسدة، اخنفاض املستوى التكنولوجي يف الزراعة، البطالة الزراعية، 
العوامل املشرتكة بني الدول العربية  هدر املوارد الزراعية، تدين الدخل الزراعي ونقص املوارد املائية املخصصة للري، هذه

جعل اإلنتاج الزراعي بشقيه النبايت واحليواين يتميز بالضعف  والتذبذب وعدم تغريه نتيجة التغريات العاملية ألسعار 
 الغذاء.

يتميز اإلنتاج النبايت خاصة من السلع الغذائية األساسية كشعبة احلبوب، والبقول اجلافة بالضعف رغم  -2
اإلمكانيات الطبيعية والبشرية الزراعية املسخرة هلذا القطاع، كما أنه يتميز بعدم مرونته اجتاه التغريات احلاصلة على 

فاعتماد اإلنتاج النبايت العريب يف معظمه على عملية الري من اهلطول املطري،  املستوى الدويل يف القطاع الزراعي؛
ا بالتقليدية، رغم التحديثات يف بعض الدول العربية مما جعل اإلنتاج النبايت حيث تعترب عملية الري حمدودة مع اتسامه

يتميز اإلنتاج احليواين والسمكي بالوطن العريب بضعفه  ة خاصة هطول األمطار بصفة كبرية، كماتابعا للظروف املناخي
أمهية كبرية يف العديد من  أيضا رغم بعض التحسينات ولكنها اتسمت بالتذبذب، فيما احتل إنتاج اللحوم البيضاء

 الدول العربية حيث مت حتقيق االكتفاء الذايت منه.

اليت تستحوذ على نسب عالية من إن الدول العربية تستورد مجيع السلع الغذائية األساسية بدءا من احلبوب  -3
ومن دولة عربية ألخرى االسترياد لتلبية الطلب احمللي من الغذاء، لكن ختتلف قيم وكميات االسترياد من سنة ألخرى 

متثل الواردات الزراعية ألساسية، إذ ذايت من السلع الغذائية اعلى اعتبار أن معظم الدول العربية ال حتقق االكتفاء ال
العربية خالل فرتة الدراسة نسب معتربة من إمجايل الواردات العربية حيث أهنا ال حتقق االكتفاء الذايت يف جمملها مما 

 دات الزراعية يف ارتفاع مستمر.وار جعل حجم ال

رغم أمهية سلعة القمح اسرتاتيجيا إال أن ضعف إنتاجها حمليا جعلها تستحوذ على النصيب األكرب من االسترياد  -4
العريب، وختتلف نسب وقيم استرياده ما بني الدول العربية، حيث تتحكم يف إنتاجه جمموعة من العوامل أمهها: 

ووقوع جل األقطار العربية ضمن احلزام اجلاف، ندرة املياه الظروف املناخية على اعتبار معظم الزراعة العربية مطرية، 
جتعل الزراعة املروية حمدودة االنتشار وذات مردود إنتاجي ضعيف، إضافة إىل العوائق التكنولوجية والتمويلية وهجرة 

 االقتصادية، االجتماعية واألمنية.العمالة من الريف نتيجة للظروف 

لسلع الزراعية غري األساسية بنسب متفاوتة يف إطار التجارة الزراعية البينية تصدر الدول العربية العديد من ا -5
بالدرجة األوىل، لكن أمهيتها النسبية ضعيفة مقارنة باالسترياد وهو ما يفسر نسبة تغطية الصادرات للواردات الغذائية 
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يف معظم األحيان ال يرقى املنتوج الضعيفة جدا، فمعظم السلع الزراعية املصدرة قيمتها التصديرية ضعيفة ورمزية و 
العريب إىل جودة املنتجات العاملية، كما أنه ال يستطيع املنافسة يف األسواق الزراعية العاملية نظرا الرتفاع تكلفته مقارنة 
بنظرياهتا العاملية بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج أحيانا أو تكاليف النقل والتكاليف اجلمركية اليت تدخل يف إطار 

 احلمائية من طرف الدول املتقدمة. السياسات

تعاين الدول العربية من مشكلة غذائية حادة تكمن يف جوهرها يف قصور معدل منو اإلنتاج الزراعي الغذائي،  -6
خاصة املواد الغذائية األساسية عن معدل منو الطلب على الغذاء وزيادة االعتماد على اخلارج يف تغطية االحتياجات 

لغذائية اإلسرتاتيجية، غري أن ما عمق من مشكلة الغذاء هو تركز فائض الغذاء وخاصة احلبوب يف يد عدد من املواد ا
قليل من الدول املتقدمة ذات القدرة االقتصادية الكبرية، ما جعل اإلنتاج العاملي من الغذاء خيضع لتسثري أي تغري يف 

 ريات املناخية خاصة اجلفاف أمهها.ومتثل التغ السياسات اليت تتبعها هذه الدول أو نتيجة لعوامل أخرى

تتصف الفجوة الغذائية للدول العربية بالتذبذب من سنة ألخرى نتيجة التغري يف اإلنتاج الزراعي وحجم الطلب  -7
يعاين الوطن العريب من فجوة ئية األساسية عامليا من جهة أخرى، إذ على الغذاء من جهة، وتقلبات أسعار املواد الغذا

ضعف اإلنتاج وتقلب أسعار الغذاء، حيث أصبح سبب التزايد السكاين إضافة إىل غذائية حادة آخذة يف التزايد ب
انطالقا من النتائج السابقة املتعلقة حبجم  ازنات املالية جلل الدول العربية.استرياد الغذاء عبئا وقعت فيه معظم املو 

الفرضية صحة ات الزراعية العربية وحجم الفجوة الغذائية يتم إثبات اإلنتاج الزراعي العريب، حجم الواردات والصادر 
 .األوىل

يشكل ارتفاع أسعار املواد الغذائية خاصة األساسية أحد التحديات الكبرية للكثري من الدول العربية يف ظل  -8
هناك تباين بني معدل أن الكلية للفجوة الغذائية العربية، إذ  هم سلبا يف ارتفاع القيمةاهتاوي أسعار النفط، مما يس

الزيادة يف أسعار السلع الغذائية من سلعة ألخرى ومن أزمة غذائية ألخرى غري أن السلع الغذائية األساسية ازدادت 
أسعارها أكثر بكثري من الزيادة يف أسعار املنتجات االستوائية كالنب والكاكاو، فالبلدان اليت تعتمد صادراهتا على هذا 

ات فإن إيراداهتا قد ازدادت ولكن مبعدل أبطس بكثري من تزايد كلفة وارداهتا من املواد الغذائية النوع من املنتج
 األساسية.

هناك تسثر مباشر لإلنتاج الزراعي العريب بارتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية حيث أهنا مل تستفد من  -9
وتوجيه الفائض إىل التصدير، ألن اإلنتاج الزراعي العريب من املواد عامل ارتفاع األسعار، من خالل زيادة اإلنتاج 

الدول العربية تستورد قدرا كبريا من املواد ف تغريات يف أسواق الغذاء العاملية،الغذائية األساسية ال يتمتع باملرونة اجتاه ال
ا على حساب واد الغذائية باهظة جدالغذائية األساسية ذات األسعار املرتفعة مما جعل فاتورة وارداهتا من هذه امل

تلجس إىل االسترياد فرتات اخنفاض األسعار العاملية للغذاء خاصة من السلع األساسية  قطاعات اقتصادية أخرى، حيث
 ، مما عمق من حجم الفجوة الغذائية العربية.نظرا الرتفاع تكلفة اإلنتاج حمليا مقارنة بنظرياهتا عامليا

بالسلب أكثر من اإلجياب يف حالة اخنفاض وارتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية يتسثر اإلنتاج عموما  -10
 ت العديد من الدول العربيةاجته  رفع اإلنتاج لكنها تبقى حمدودة، حيثاألساسية، عدا بعض التجارب الناجحة يف
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وب لتجنب آثار األسعار على مجيع حنو إنتاج السلع الغذائية ذات األسعار املرتفعة عامليا، خاصة فيما يتعلق باحلب
  القطاع الزراعي العريب.األصعدة ولتوفري االحتياجات الغذائية منها، إال أهنا مل تستطع حتقيق أهدافها نظرا خلصائص 

أثر ارتفاع أسعار املواد الغذائية عامليا على معدالت التضخم بالدول العربية، إذ جند أن هذا املعدل ارتفع  -11
غذاء بسبب األسعار املرتفعة للغذاء املستورد مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن العريب رغم أثناء أزمات ال

 .اجلهود العربية املبذولة للتحكم يف معدالت التضخم

إن السلع الغذائية ذات االكتفاء الذايت الضعيف أكثر تسثرا بالتغريات احلاصلة يف أسعار السلع الغذائية  -12
نتاجها لتجنب اآلثار السلبية الرتفاع األسعار إال أهنا مل حتقق اهلدف إلاألساسية، رغم توجيه الدول العربية االهتمام 

اء الذايت املتوسط واملرتفع فقد كان تسثري ارتفاع األسعار العاملية املنشود بسبب العديد من العوامل، أما سلع االكتف
للمواد الغذائية عليها ضعيف. انطالقا من النتائج السابقة املتعلقة حبجم اإلنتاج الزراعي، التضخم، االكتفاء الذايت 

 ة يتم إثبات صحة الفرضية الثانية.من الغذاء، حجم الفجوة الغذائية العربية يف ظل ارتفاع أسعار املواد الغذائية العاملي

إن ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية قد أثر على احلجم الكلي والفردي من املتاح لالستهالك فرتات  -13
األزمات الغذائية نظرا الرتفاع أسعاره، وتزايد حجم اإلنفاق العمومي على االسترياد مما جيعل فواتري االسترياد باهظة، 

ضع على نصيب الفرد من املتاح لالستهالك وكذا على نصيبه من املغذيات الدقيقة حيث يلجس انعكس هذا الو 
املواطن العريب خاصة ذوي الدخول احملدودة إىل استهالك الغذاء الرخيص الذي يكون مفتقرا إىل املغذيات الدقيقة 

ستوياهتا عربيا مقارنة بالعاملية، هذا فيؤثر على ما حيصل عليها من سعرات حرارية، ودهون وبروتينات واليت تنخفض م
 .الوضع يؤثر سلبا على صحة املواطن العريب

أثر ارتفاع أسعار املواد الغذائية على صحة املواطن العريب حيث جند أنه حيتوي على مجيع أشكال سوء  -14
ء يف سن اإلجناب وكذلك نقص التغذية واملتمثلة يف التقزم واهلزال، البدانة لدى األطفال والبالغني، فقر الدم لدى النسا

الرضاعة الطبيعية للرضع أقل من ستة أشهر، وختتلف حدهتا من دولة عربية ألخرى ولكنها آخذة يف التزايد بوترية 
انطالقا من النتائج السابقة اخلاصة حبجم االستهالك الكلي والفردي إضافة إىل . سريعة يف الدول العربية بؤر التوتر

  الدول العربية يتم إثبات صحة الفرضية الثالثة.أشكال سوء التغذية يف

إن الدول العربية على غرار دول العامل قد بادرت إىل إجياد حلول ملواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء على  -15
املستوى القصري، املتوسط والطويل، إال أن هذه اإلجراءات مل متنع من ارتفاع أسعار الغذاء واستمرار هذا االرتفاع يف 

 .واجهة هذه االرتفاعات يف األسعارعض الدول العربية رغم سعيها احلثيث ملب
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 ثانيا: نتائج خاصة باجلزائر

متتلك اجلزائر إمكانيات ومقومات زراعية طبيعية ال بسس هبا متكنها من بناء مستقبل زراعي قوي قادر على  -1
الغذائية األساسية مثل شعبة احلبوب والبقول  باإلنتاج الزراعي لتحقيق األمن الغذائي، خاصة من السلعالنهوض 

اتج الوطين اجلافة، لكن رغم ذلك فإن مكانة القطاع الزراعي من حيث النتائج احملصلة منه ومعدل مسامهته يف الن
يتصف اإلنتاج الزراعي يف اجلزائر بصفة عامة وخاصة احلبوب والبقول اجلافة بالضعف  ، إذاإلمجايل ال تعكس ذلك

 من سنة ألخرى، وعدمي املرونة اجتاه التغريات يف األسعار العاملية للغذاء؛ والتذبذب

إن العمالة الزراعية يف اجلزائر متثل معدالت ضعيفة نوعا ما مقارنة بإمجايل العمالة ويعود سبب ذلك إىل ضعف  -2
شي أفضل، وهذا ما كان مداخيل القطاع الزراعي، إضافة إىل هجرة العمالة من الريف إىل احلضر حبثا عن مستوى معي

 ثيف العمالة وليس كثيف رأس املال.له أثر سليب على حجم اإلنتاج الزراعي اجلزائري الذي يعترب ك

لة غذاء لقد جتاوزت األمهية النسبية ملنتوج القمح إىل إمجايل احلبوب النصف، نظرا ألمهيته اإلسرتاتيجية ضمن س -3
شعري واحلبوب األخرى، كما أن املساحات املخصصة إلنتاجه أكرب على حساب إنتاج ال املواطن اجلزائري اليومي

إضافة يز بالضعف والتذبذب وعدم املرونة، بكثري من املساحة املخصصة إلنتاج باقي أنواع احلبوب، إال أن إنتاجه يتم
يتسثر  وم احلمراءاإلنتاج احليواين خاصة اللحفإن  ،إىل تسثر اإلنتاج النبايت بالظروف املناخية خاصة هطول األمطار

بانعكاسات هذه الظروف املناخية على حالة املراعي وما توفره من املواد العلفية وهو ما جعل إنتاج اللحوم احلمراء يف 
 زائر رهني الظروف املناخية أيضا.اجل

لك إىل تعترب مسامهة الزراعة يف الناتج الداخلي اخلام ضعيفة وتتميز نسبة املسامهة بالتذبذب أيضا، ويعود ذ -4
العديد من العوامل منها: ضعف اإلنتاج احمللي، تغري أسعار املواد الغذائية عامليا، إضافة إىل العوامل الداخلية املتحكمة 

 ناتج الزراعي يف اجلزائر.يف اإلنتاج الزراعي وهو ما انعكس على متوسط نصيب الفرد من ال

للفالحني يف اجلزائر إذ أهنم مل يغتنموا الفرص لزيادة إن ارتفاع أسعار الغذاء عامليا ال يشكل فرصة بالنسبة  -5
إنتاجهم وبذلك مل يستفيدوا من عامل ارتفاع األسعار، ويتضح ذلك من خالل تذبذب اإلنتاج الزراعي مبختلف 

 شعبه رغم ارتفاع أسعاره عامليا؛

ن بكميات ضعيفة ذات إن االستهالك من السلع الغذائية األساسية اليت ال تنتجها اجلزائر أو تنتجها ولك -6
األسعار  األعلى تتسثر باالخنفاض بصورة أكرب من االستهالك من السلع الغذائية األخرى اليت حتقق فيها اجلزائر 
معدالت إنتاج متوسطة وعالية نوعا ما مثل الفواكه واللحوم البيضاء واليت كانت أسعارها عامليا أقل من سابقتها، بل 

احلاالت يتم حتقيق فوائض تصديرية فكانت االستفادة من عامل ارتفاع األسعار على العكس من ذلك ففي بعض 
انطالقا من النتائج السابقة اخلاصة باإلنتاج واالستهالك  ملنتجات رغم كوهنا استفادة ضعيفة.من تصدير هذه ا

 الزراعي يف ظل ارتفاع األسعار يتم إثبات صحة الفرضية الرابعة.

ة غذائية حادة تتحدد مالحمها يف تزايد االعتماد على اخلارج يف تغطية االحتياجات تواجه اجلزائر حاليا مشكل -7
الغذائية بسبب ضعف اإلنتاج الزراعي احمللي، يف ظل ارتفاع أسعارها عامليا، وعدم قدرة هذا املستوى من اإلنتاج من 
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تدهور العائدات النفطية بفعل مواجهة تطور االستهالك الغذائي للسكان، وميكن أن تزداد الوضعية خطورة بسبب 
اخنفاض أسعاره وتراجع حجم الطلب عليه ألن صادرات اجلزائر من احملروقات متثل األغلبية الساحقة ضمن صادرات 

 .اجلزائر الكلية

بالنسبة للمنتجات الزراعية اليت حتقق فيها اجلزائر نسب اكتفاء ذايت عايل وفوائض تصديرية فإهنا تتسثر يف  -8
التمور –لسليب واالجيايب من ارتفاع أسعارها عامليا، حيث أن عملية تصدير الفوائض ملثل هذه املنتجات االجتاهني ا

اليت مل يرتفع سعرها يف السوق العاملي إىل درجات قياسية، فإن االستفادة من عملية التصدير تكون اجيابية  -والفواكه
ئر نسب اكتفاء ذايت عالية أين يتم تلبية معظم الطلب ضعيفة، يف حني أن املنتجات اليت حتقق فيها اجلزالكنها 

لكنه من اإلنتاج احمللي واجلزء املتبقي البسيط يتم اللجوء إىل السوق العاملي لتوفريه، فإن التسثري يكون سليب الداخلي 
متثل السلع بالنسبة للمنتجات ضعيفة االكتفاء الذايت واليت عارها مل ترتفع إىل درجات قياسية، أما ضعيف ألن أس

اد، وهنا يكون التسثري سليب  الغذائية األساسية مثل احلبوب فإن معظم الطلب احمللي يتم تلبيته من عمليات االستري 
 .ألن هذه السلع أسعارها ارتفعت إىل مستويات قياسية حيث اخنفضت نسب االكتفاء الذايت منهاكبري 

الواردات باجلزائر بينما متثل الصادرات الغذائية نسبة ضعيفة جدا متثل الواردات الغذائية نسبة معتربة من إمجايل  -9
قيمة الواردات الغذائية قد ارتفعت أثناء أزمات الغذاء نظرا الرتفاع أسعار الغذاء وكذلك ف يل الصادرات،من إمجا

رات، وعدم التوازن احلال بالنسبة للصادرات الغذائية ولكن نسبة ارتفاع الواردات أكرب بكثري من نسبة ارتفاع الصاد
نسبة تغطية الصادرات للواردات الغذائية  الفجوة الغذائية يف تزايد مستمر، مما جعل الكبري واملزمن بينهما جعل

دا اجلزائرية ضعيفة جدا، مما يعين أن الفجوة الغذائية كبرية جدا، وميكن تفسريه بسن فاتورة الواردات الغذائية باهظة ج
انطالقا من النتائج السابقة املتعلقة بصادرات وواردات اجلزائر الغذائية، حجم العجز . غذاءنتيجة الرتفاع أسعار ال

  الغذائي ومعدل منوه يتم إثبات صحة الفرضية اخلامسة.

إن مؤشر أسعار املواد الغذائية يف اجلزائر عرف ارتفاع مستمر خالل فرتة الدراسة عكس املؤشر العاملي  -10
، رغم سياسات الدعم اليت 2011و 2008راجعا مباشرة بعد أزمات الغذاء لسنة ألسعار الغذاء الذي عرف ت

الزيادة يف أسعار املنتجات اإلسرتاتيجية كاحلبوب أكرب بكثري  ، حيث أناتبعتها اجلزائر ملواجهة ارتفاع أسعار الغذاء
 ة غذاء املواطن اجلزائري.قل يف سلمن الزيادات يف أسعار السلع األخرى مثل التمور والفواكه ذات األمهية األ

يساهم مؤشر أسعار الغذاء عند االستهالك بنسب عالية جدا يف معدالت التضخم باجلزائر خاصة أثناء  -11
األزمات الغذائية، لكن رغم اخنفاض مؤشر أسعار الغذاء عامليا فإن مؤشر أسعار الغذاء عند االستهالك مل ينخفض 

 القلة يف اجلزائر يف جمال الغذاء.عمليات االحتكار من طرف  بل واصل ارتفاعه ويعود السبب يف ذلك إىل

إن إنفاق األسر اجلزائرية أثناء ارتفاع أسعار الغذاء عامليا قد ارتفع بصورة ملحوظة حيث ختصص األسر  -12
، كما أن العديد من األسر اجلزائرية تتجه إىل اقتناء الغذاء الرخيص اجلزائرية معظم دخلها لتوفري احتياجاهتا من الغذاء

نوعا ما والذي يكون مفتقرا للمغذيات الدقيقة الالزمة لنمو اإلنسان بصورة طبيعية، مما يسبب أشكال عديدة من 
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نامجة عن نقص سوء التغذية باجلزائر، حيث جند أن العديد من مواطنيها يتعرضون إىل مجيع أشكال سوء التغذية ال
 الغذاء من حيث الكمية أو النوعية.

مسحت سياسة دعم أسعار املواد الغذائية األساسية مثل الدقيق، اخلبز، احلليب، السكر والزيت املتبعة يف  -13
اجلزائر من وصول املستهلك إىل مستويات استهالك ومحاية اجتماعية مقبولة وحتسن كمي ونوعي يف الغذاء، ولكن 

ة لرفع الدعم خاصة السنوات األخرية من العقد الثاين من األلفية الثالثة أدى إىل اخنفاض القدرة سياسات احلكوم
الشرائية للمواطنني واستفحال ظاهرة البطالة وانتشار الفقراء، يف املقابل ارتفع مستوى االستهالك للفئات امليسورة اليت 

و لألنشطة خاصة اخلدمية، واستفحال ظاهرة مجعت ثروات ضخمة بفعل سياسات االنفتاح وما صاحبها من من
انطالقا من النتائج السابقة املتعلقة مبعدل التضخم وتدين القدرة .  مجيع مستويات السلطة اجلزائريةالرشوة والفساد يف

ذائي الشرائية للمواطنني أثناء ارتفاع أسعار الغذاء عامليا، أشكال سوء التغذية يف ظل التزايد السكاين ذو النمط الغ
املعتمد على احلبوب بالدرجة األوىل، إضافة إىل حجم اإلنفاق على الغذائي حيث يشكل نسب مرتفعة من الدخل 

 يتم إثبات صحة الفرضية السادسة.

واجهت اجلزائر تسثريات األزمات الغذائية العاملية بإتباع العديد من السياسات أمهها سياسة الدعم الفالحي  -14
ر االستهالك والدعم على أسعار عوامل اإلنتاج، بالرغم من أن سياسة الدعم هذه جد بنوعيه، الدعم على أسعا

ضمان حصول مكلفة مليزانية الدولة، اهلدف من سياسة الدعم بنوعيها هو احلفاظ على األمن االجتماعي من خالل 
 لفالحي.وكذلك تشجيع االستثمار يف القطاع ااملواطنني اجلزائريني على الغذاء بسسعار معقولة، 

 االقرتاحات

 اقرتاحات خاصة بالوطن العريب

التكامل الزراعي العريب لتحقيق األمن الغذائي، وجتنب املزيد من اآلثار السلبية لتقلبات األسعار العاملية للمواد   -1
وكذا ة على املستوى الوطين واإلقليمي، الغذائية األساسية، ويتطلب ذلك توحيد اجلهود واالستفادة من املوارد املتاح

مستلزمات ووسائل اإلنتاج الزراعي املختلفة، هبدف و التنسيق بني البلدان العربية يف عمليات شراء احملاصيل الزراعية 
احلصول على أفضل الشروط بسقل التكاليف، وجتنب الضغوط االقتصادية والسياسية مع أمهية وضع إسرتاتيجية عربية 

 لسلع األساسية وطنيا وإقليميا؛لتخزين ا

ترشيد استغالل اإلمكانيات الطبيعية والبشرية واملوارد الكامنة بالوطن العريب هبدف توفري اإلنتاج الغذائي من  -2
املواد الغذائية األساسية خاصة الالزمة ملعيشة املواطنني، من أجل جتنب فاتورة الواردات الباهظة بسبب أسعار الغذاء 

 يا؛املتقلبة عامل

إعطاء األفضلية ملبادالت السلع الزراعية املنتجة حمليا للدول العربية يف إطار التجارة العربية البينية، أمام السلع  -3
 الزراعية املستوردة من خارج املنطقة قصد جتنب اآلثار السلبية ألسعار الغذاء العاملية؛
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وربط ذلك بشكل متوازن مع تدعيم أسعار الشراء  تقليص االسترياد من السلع الزراعية اليت ميكن إنتاجها حمليا -4
 للمواد الغذائية املماثلة؛

لتخفيف حدة املشكلة الغذائية يف العامل وتفادي خطر اجملاعة يف الدول النامية ومنها العربية جيب على كل دول  -5
واإلقليمية الختاذ التدابري الدولية العامل وخاصة الدول اليت تعاين من هذه املشكلة؛ التنسيق والتعاون مع املنظمات 

عدم احتكار كميات اإلنتاج الزراعي من األغذية وبسسعار معقولة، الكفيلة بتحقيق األمن الغذائي من خالل توفري 
 الغذاء يف يد جمموعة حمدودة جدا من الدول املنتجة له

واالستقرار لتمكني الدول العربية جيب خلق البيئة السياسية، االقتصادية واالجتماعية املواتية اليت يسودها األمن  -6
 من إعطاء األولوية الكافية لتحقيق األمن الغذائي من اإلنتاج احمللي؛

تتنبس بالتغريات املناخية قبل حدوثها مما جيعل الدول تتجهز ملثل هذه عربيا جيب إقامة أجهزة إنذار مبكر  -7
مد على مياه األمطار مما جينبها الكثري من اخلسائر يف عبة خاصة وأن الزراعة يف الوطن العريب تعتالظروف املناخية الص

 ؛احملاصيل من السلع الغذائية

العمل على تكوين خمزون طوارئ إسرتاتيجي من املواد الغذائية األساسية خاصة القمح على األقل لستة أشهر  -8
ستهالك وضمان ووصوله إىل ، نظرا ألمهيته يف تنظيم واستقرار املتاح لالستوى العريب وعلى مستوى كل دولةعلى امل

، كما أنه يساعد على تفادي التقلبات احلادة يف أسعار هذه املواد الفئات السكانية األكثر تعرضا ملشاكل التغذية
 الغذائية عامليا؛

واالبتعاد عن اإلسراف وااللتزام بقواعد التغذية السليمة والصحية لتجنب آثار  أمناط االستهالك العريبترشيد  -9
ترشيد االستهالك من خالل تكثيف محالت التحسيس على صحة املواطن العريب، ويكون األغذية غري الصحية 

 .جاهتم وعدم رميهاوالتوعية بعدم شراء السلع االستهالكية الغذائية املدعمة ذات األسعار املعقولة بكميات تفوق حا

البد من توفري املناخ السياسي واألمين املالئم والتوقف عن الصراعات واحلروب الداخلية والطائفية والعرقية  -10
وحىت اإلقليمية على املستوى العريب، لكي يتسىن للحكومات العربية من استغالل أراضيها حمل النزاع لزراعة املنتجات 

 احلديثة.املستدامة للقطاع الزراعي والنهوض به وحتديثه وعصرنته وفق متطلبات الزراعة  الغذائية، ومنح التمويل الالزم

 اقرتاحات خاصة باجلزائر
ومنح األولوية  ،جيب إعادة االعتبار للقطاع الزراعي اجلزائري بشقيه النبايت واحليواين ضمن السياسة االقتصادية -1

لتحسني وتكثيف اإلنتاج الزراعي الغذائي، خاصة احلبوب، البقول اجلافة، احلليب، األعالف واللحوم وختصيصها مبا 
تستحق من موارد وجهود إمنائية، لتفادي التحديات واملخاطر املرتتبة عن مشكلة الفجوة الغذائية الناجتة عن ارتفاع 

 عار؛فاتورة الواردات بسبب تقلب األس

ترشيد استغالل الثروة املائية باجلزائر مع زيادة وسائل ختزين مياه األمطار من خالل بناء السدود، مع التوجه  -2
العتماد الزراعة املروية املعتمدة على أساليب الري احلديثة املقتصدة للمياه كالري بالتنقيط من أجل زيادة إنتاجية 

استغالل املوارد الزراعية الطبيعية والبشرية استغالال فعاال، مبا يل السلع الغذائية األساسية خاصة، كما جيب حماص
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عصرنة الزراعي خاصة ما تعلق بتكوين املورد البشري يف التقنيات الزراعية احلديثة، إضافة إىل حتديث املكننة يضمن 
 املستغلة يف القطاع الفالحي والزراعي اجلزائري؛

جتنيد مجيع اإلمكانيات الوطنية اجلزائرية من أراضي صاحلة للزراعة، تقنيات زراعية وموارد مالية وبشرية ومواد  -3
ه ري لإلنتاج الزراعي من توفعضوية وأمسدة تدخل أساسا يف تطوير اإلنتاج الزراعي، وحتقيق جودة عالية مبا يسمح 

  بكميات كافية وذات جودة عالية وبسسعار مقبولة؛

حىت  لفقرية ذات الدخل احملدود جدا،ورة إعادة النظر يف سياسة الدعم املتبعة يف اجلزائر وفق ما خيدم الطبقة اضر  -4
على حساب الطبقات ذات الدخل املرتفع، أي االنتقال من نظام هذا يتسىن هلا االستفادة أكثر من عمليات الدعم، 

اآلثار السلبية املباشرة ألسعار الغذاء املرتفعة على املستهلك دعم معمم إىل نظام دعم يستهدف فئة بعينها لتجنب 
 .اجلزائري

واالبتعاد عن اإلسراف وااللتزام بقواعد التغذية السليمة والصحية لتجنب آثار  أمناط االستهالك اجلزائريترشيد  -5
الت التحسيس ، ويكون ترشيد االستهالك من خالل تكثيف محعلى صحة املواطن اجلزائرياألغذية غري الصحية 

، والتوعية بعدم شراء السلع االستهالكية الغذائية املدعمة ذات األسعار املعقولة بكميات تفوق حاجاهتم وعدم رميها
 خاصة ما تعلق مبادة اخلبز مما جينب ميزانية الدولة املزيد من التكاليف اخلاصة بالدعم؛

مراقبتها، علما أنه غالبا ما تنخفض أسعار املواد لضبط أسعار الغذاء يف السوق احمللية و البد من وضع آلية  -6
 الغذائية األساسية عامليا لكنها تبقى مرتفعة حمليا؛

االستهالك، مع ضمان وصول التخلي عن سياسة الدعم املعمم واعتماد أسلوب البطاقات الذكية لرتشيد  -7
ت دقيقة وحمينة فيما خيص األسر املساعدات ملستحقيها، وهو ما يتطلب نظام معلومايت شامل مبين على إحصائيا

 الفقرية، من أجل االستفادة من الدعم؛

تفعيل العمل بالقوانني اليت جترم انتهاك األراضي الفالحية يف ظل انتشار لوبيات املال واألعمال اليت تستحوذ  -8
استغالهلا للزراعة، مما يعمل على األراضي الزراعية، من أجل استغالهلا يف مشاريع جتارية مرحبة بالدرجة األوىل عوض 

، كما أن التوجه حنو استصالح أراضي زراعية جديدة مكلف جدا وأقل إنتاجية، هذه على تقليص املساحات الزراعية
 املمارسات هلا نتائج سلبية على اإلنتاج الفالحي خاصة من السلع الغذائية الواسعة االستهالك كاحلبوب؛

اب الناشط يف جمال الصناعات الغذائية اجلزائرية من أجل توفري السلع الغذائية إعطاء الدعم الكايف ملشاريع الشب -9
  بسسعار معقولة وبكميات كافية للمواطنني.
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 آفاق الدراسة:

 ا مستقبلية للبحث منها:نظرا ألمهية املوضوع فإنه يفتح العديد من األبواب للبحث والتحليل واليت تشكل آفاق   

 ؛ةاألغذية إلنتاج الوقود احليوي على أسعار املواد الغذائية العامليتسثري استخدام  .1

 آليات ضبط أسعار املواد الغذائية األساسية يف األسواق احمللية اجلزائرية؛ .2

 تسثري أمناط االستهالك على الفجوة الغذائية العربية يف ظل ارتفاع أسعار الغذاء العاملية؛ .3

 زائر يف ظل حتديات االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية؛حتقيق األمن الغذائي املستدام يف اجل .4

 أثر ارتفاع أسعار املواد الغذائية العاملية على املبادالت التجارية الغذائية يف الدول العربية؛ .5

 أثر ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية على حجم إنفاق القطاع العائلي من الغذاء بدول مشال إفريقيا؛ .6

 .-دراسة مقارنة لدول خمتلفة–مل االستقرار األمين على تقلبات أسعار املواد الغذائية األساسية تسثري عا .7
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 دراسة حالة–أثر تقلبات أسعار املواد الغذائية األساسية على حتقيق األمن الغذائي العريب املستدام يف ظل حمدودية املوارد الطبيعية 
 -اجلزائر

 امللخص 

 -احلبوب، السكر، الزيوت، اللحوم واأللبان–هدفت هذه الدراسة إىل حتليل انعكاسات أسعار املواد الغذائية األساسية العاملية 
على  على اقتصاديات الدول العربية وكذا املواطن العريب من أجل معرفة طبيعة التأثري اجيايب أو سليب، وملعرفة اهلدف بصورة أدق مت تطبيقها

للمواد الغذائية األساسية على جمموعة من حالة اجلزائر. ولتحقيق هذا اهلدف مت الرتكيز على حتليل انعكاسات تقلبات األسعار العاملية 
باإلضافة إىل حتليل هذه  -اإلنتاج، االستهالك، معدالت التضخم، نسب االكتفاء الذايت وكذا حجم الفجوة الغذائية-املؤشرات

ئية األساسية على االنعكاسات على املواطن العريب واجلزائري. وخلصت الدراسة إىل انعكاسات تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذا
اجلوانب املؤشرات السابقة كانت سلبية يف جمملها أكثر منها اجيابية، مما يعين أن الدول العربية واجلزائر واحدة من بينها مل تستفد كثريا من 

ري وزيادة االعتماد على اخلارج االجيابية الرتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية ما عمق من حجم املشكلة الغذائية العربية واجلزائ
ن يف تلبية االحتياجات األساسية من الغذاء يف ظل ضعف اإلنتاج الزراعي احمللي، كما أن هناك تباين ما بني الدول العربية تبعا للعديد م

 ء واحلد من تأثرياته السلبية.احملددات. ومت التوصل إىل هناك اهتمام دويل، إقليمي وحملي من أجل التحكم يف احلد من ارتفاع أسعار الغذا

 : املوارد الزراعية، املواد الغذائية األساسية، تقلب األسعار، املشكلة الغذائية، حمددات املشكلة الغذائية، سوء التغذية.الكلمات الدالة

The impact of fluctuations in the prices of basic foodstuffs on achieving sustainable Arab food 

security in light of limited natural resources. Algeria case study- 

 

 Abstract 

 The aim of this study is to analyze the implications of the global prices of basic foodstuffs 

- cereals, sugar, oils, meat and dairy - on the economies of the Arab countries as well as the Arab 
citizen in order to know the nature of the positive or negative impact, and to know the target more 
precisely applied to the case of Algeria. To achieve this objective, the focus was on analyzing the 

effects of fluctuations in the prices of basic foodstuffs on a range of indicators - production, 
consumption, inflation rates, self-sufficiency ratios and the size of the food gap - in addition to 

analyzing these effects on the Arab and Algerian citizens.  
 The study concluded that the effects of fluctuations in world prices of basic foodstuffs on 
the previous indicators were negative overall, rather than positive. Increased dependence on foreign 

countries to meet basic food needs in light of weak local agricultural production. International, 
regional and local attention has been reached to control the reduction of food prices and its negative 

impacts. 
 
Keywords: Agricultural Resources, Basic Foodstuffs, Price Volatility, Food Problem, 

Determinants of Food Problem, Malnutrition. 
 

 


