
عبي ـةالجمهوريّـ  يمقراطي ـةّالش  ّةّالجزائري ـةّالد 

ّوزارةّالت عليمّالعاليّوالبحثّالعلميّ 

 
ّ-1-جـامعةّفرحـاتّعب اسّسطيف

 كل يـ ةّالعلـومّاالقتصاديـ ةّوالت جاري ةّوعلومّالت سيير
 

 دكتوراهالنيلّشهادةّضمنّمتطلباتّّأطروحةّمقدمة
ّإدارةّاألعمالّوالتنميةّالمستدامةّتخصص:الّّّّّّّّّّّّّةعلومّاقتصاديشعبةّ:لاّّ

ّ:تحتّعنوان

 

ّدورّالزراعةّالمستدامةّفيّتحقيقّاألمنّالغذائيّالمستدام

 -دراسةّمقارنةّبينّالجزائرّوالمغرب-
ّد.ّنصرّالدينّسارّيّ:تحتّإشرافّّّمريمّرحمانيّ:ةمنّإعدادّالطالب 

ّّّّّّّّّّّّ ّلجنـــةّالمناقشــةّ
ّالصفةّالجامعةّالرتبةّالعلميةّاالسمّواللقب

 رئيسا 1جامعة سطيف  أستاذ  عماري عمارأ.د. 
 مشرفا ومقررا 1جامعة سطيف  أ أستاذ محاضر د. ساري نصر الدين

 عضوا ممتحنا 1جامعة سطيف  أستاذ محاضر أ د. لطرش ذهبية
 عضوا ممتحنا جامعة بسكرة أستاذ  أ.د. بن عيشي بشير

 عضوا ممتحنا المركز الجامعي ميلة أستاذ محاضر أ فرحاتواري د. سليمان ز 
 

 2020ّ/2021ّ:السنةّالجامعية



 

 

 

 

 شكر وتقدير

 

 

احل ص، كما أشكر األساتذة املشرفني: األستاذ الدكتور هذا العمل جنازهلل والشكر هلل الذي وفقين إل احلمد
صر نعلى قبوله اإلشراف على هذا العمل والذي رافقين يف بداايته وعلى نصائحه وتوجيهاته، والدكتور  صاحلي

 الذي حتمل عبء إمتام هذا العمل وعلى جهده وتشجيعه. الدين ساري

 .ألساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة، الذين تكرموا بقبول مناقشة هذا العملا إىل لشكركما أتقدم اب

كل من ساعدين ودعمين.وال أنسى  
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 هللا يف عمرمها وأمدمها ابلصحة والعافية ابركإىل والدي الكرميني 

 إىل روح أخي احلبيب رمحه هللا 

 إىل أخوايت العزيزات آمال حواء نور اهلدى مالك

 إىل أخيت وصديقيت صباح

 إىل صديقايت

أهدي هذا العمل
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 : ملخص

جلزائر يف حتقيق األمن الغذائي املستدام يف ايهدف هذا البحث إىل حتليل وتقييم دور الزراعة املستدامة        
وذلك من خالل تشخيص واقع القطاع الزراعي يف اجلزائر واملغرب وتسليط الضوء على السياسات الزراعية  ،واملغرب

ستدامة واألمن وقد مت االعتماد على مؤشرات الزراعة امل ،املتبعة يف البلدين ومدى فعاليتها يف حتقيق األمن الغذائي
 غذائي املستدام لقياس وتقييم أداء القطاع الزراعي حنو االستدامة.ال

إىل عدم  ويرجع ذلك ،األداء املنخفض للموارد الزراعيةاجلزائر واملغرب تعاين من وقد خلص البحث إىل أن        
على حالة  كسوقد انع الواقعية يف وضع السياسات الزراعية وضعف جودة صياغتها وتنفيذها ومدى االلتزام هبا،

 األمن الغذائي وتبعيتها لألسواق العاملية يف توفري غذائها.

 .غرباملزائر  اجل  زراعيةلاسياسات ال ستدام املغذائي المن األستدامة  املزراعة ال: لكلمات املفتاحيةا
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Abstract: 

        This research aims to analyze and evaluate the role of sustainable agriculture in achieving 

sustainable food security in Algeria and Morocco, by diagnosing the reality of the agricultura l 
sector in Algeria and Morocco, Shedding light on the most important agricultural policies 
applied in the two countries and their effectiveness in achieving food security. 

       The indicators of sustainable agriculture and sustainable food security were relied on to 

measure and evaluate the performance of the agricultural sector towards sustainability 

       This research concluded that Algeria and Morocco suffers from low performance of 

agricultural resources, due to the lack of realism in the formulation of agricultural policies and 
the poor quality of formulation, implementation and commitment to them, which was reflected 

in the state of food security and their dependence on global markets in providing their food. 

Key Words: Sustainable Agriculture; Sustainable food security; Agricultural policies; Algeria; 

Morocco. 
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 ب
 

 :متهيد

اصة خعلى قمة االهتمامات العاملية،  املطروحةمسألة األمن الغذائي من املسائل الرئيسية  كانت وال زالت       
 ظماتأصبح حتقيق األمن الغذائي اهلدف األول للعديد من املنفقد  ،اتيبداية السبعينيف منذ أزمة الغذاء العاملية 

 .واحلكومات العاملية واإلقليمية

يف  الغذائي ارتباطا وثيقا ابلزراعة اليت تعترب القطاع الرئيسي املنتج للغذاء واملساهمارتبط موضوع األمن وقد        
لذا تويل دول العامل  ،للكثري من الدول حتقيق األمن الغذائي، كما تعترب حمرك النمو والتنمية االقتصادية واالجتماعية

نوعية يف  الغذاء، حيث شهد القرن العشرين قفزةزايدة انتاج  إىل وكانت تسعى ابستمرارأمهية كبرية لقطاع الزراعة 
اإلنتاجية الزراعية نتيجة ادخال األمسدة الكيمياوية واملبيدات الزراعية ومكننة الزراعة، غري أن هذه الزايدة الضخمة 

ملوارد ايف اإلنتاجية الزراعية احملققة مع ادخال الزراعة احلديثة مل أتت من دون تكلفة، فالكفاءة الكلية الستخدام 
من  %60 نحواألنشطة الزراعية بتسهم اخنفضت بشكل حاد واألثر البيئي السليب للنشاط الزراعي زاد أيضا حيث 

 والنفاايت الزراعية داتبياملو  الكيميائية األمسدة استخدام إىل أساسا   يرجع ما وهو ،االنبعااثت العاملية للغازات الدفيئة
 وهذه التحدايت تشكل عقبة أمام حتقيق األمن الغذائي، ثةأكرب القطاعات امللو  مما جيعلها واحدة من ، احليوانية
وابلتايل تولد ضغط متزايد على  2050مع احتمال تزايد الطلب العاملي على الغذاء حبلول عام ، خاصة للجميع

 املوارد الزراعية.

تملة ية وآاثرها على الزراعة والعواقب احملوأمام هذا الوضع برزت االستدامة كمفهوم ملواجهة التحدايت البيئ       
لوجية يف وتشجيع استخدام العمليات اإليكو  الزراعة املستدامةبدأ االجتاه حنو و لألمن الغذائي العاملي واإلقليمي، 

ان يها وعلى األنظمة الطبيعية وعلى صحة اإلنسألنه يشكل خطرا علتها األثر البيئي ملمارس، واحلد من الزراعة
 . الغذائي يف حد ذاتهمن واأل

وابإلسقاط على حالة اجلزائر واملغرب ابعتبارمها من الدول املستوردة للغذاء يف العامل رغم امتالكهما ملقومات        
زراعية مهمة، فقد سعت الدولتني ابستمرار إىل تطوير قطاع الزراعة من خالل جمموعة من السياسات 

طات اكي مث سياسة التكيف اهليكلي فالسياسات الزراعية احلديثة واملخط، بدأت ابلتوجه االشرت واالسرتاتيجيات
 . التنموية

 الزراعية النظم سيادةجمال الزراعة إال أن اجلزائر واملغرب يف اإلصالحات اليت قامت هبا يف  هذه منرغم ابل       
من ابت  لذلكالزراعية حيول دون حتقيق األمن الغذائي،  األراضي إنتاجية املستمر يف والتدين للبيئة املوائمة غري

كم يف واالهتمام ابالستثمار الزراعي املنتج والتح ،الضروري العمل على االستغالل األمثل للموارد الزراعية املتاحة
زراعية ل، وذلك من خالل حتديد اسرتاتيجية مستدامة لقطاع الزراعة تراعي اإلمكانيات اتطور التكنولوجيا الزراعية

 للبلدين والقيود املرتبطة ابلنشاط الزراعي سواء البيئية أو االجتماعية وحىت االقتصادية والسياسية منها.
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 ج
 

 : مشكلة البحث

 انطالقا مما سبق، فإن مشكلة حبثنا تتمحور حول السؤال الرئيسي التايل:       

 ؟واملغرب الزراعة املستدامة يف حتقيق األمن الغذائي املستدام يف اجلزائر هو دورما             

 األسئلة الفرعية: 

 من خالل السؤال الرئيسي ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية:       

 تعد األساليب الزراعية املستدامة أفضل بديل لألساليب الزراعية التقليدية؟ـ هل 1

 الزراعي يف االقتصاد اجلزائري واملغريب؟ماهي مكانة القطاع ـ 2

. انطالقا من مؤشرات قياس وتقييم كفاءة السياسات الزراعية ما هو أثر هذه السياسات على األمن الغذائي يف 3
 اجلزائر واملغرب؟

 ؟ميكن أن تساهم األساليب الزراعية املستدامة يف حتسني األمن الغذائي واستدامته يف اجلزائر واملغربـ هل 4

 : بحثفرضيات ال

 لإلجابة على السؤال الرئيسي واألسئلة الفرعية مت االنطالق من الفرضيات التالية:       

  تعترب األساليب الزراعية املستدامة أحسن بديل ألساليب الزراعة التقليديةـ 1

جهة ومن  ات املتاحة منللقطاع الزراعي أمهية كبرية يف االقتصاد اجلزائري واملغريب وذلك من خالل اإلمكاني ـ2
  خالل مسامهته الكبرية يف االقتصاد احمللي من جهة أخرى 

داء القطاع الزراعي تطوير أيف  سامهتالسياسات الزراعية املطبقة يف اجلزائر واملغرب  ،مؤشرات القياس من انطالقا. 3
 وحتسني حالة األمن الغذائي 

 .املستدامة يف حتسني األمن الغذائي للجزائر واملغربميكن أن تساهم األساليب الزراعية ـ 4

 :بحثأمهية ال

يعترب ونه ابت يشغل دول العامل لك والذي واالسرتاتيجية،أحد املواضيع اهلامة  يعترب موضوع األمن الغذائي       
ستدامة اإلنسان واجملتمعات، وتكمن أمهية البحث يف كونه يقدم تقييما لواقع الزراعة امل حتداي من التحدايت اليت تواجه

لدولتني للنهوض اتسليط الضوء على السياسات واالسرتاتيجيات اليت اعتمدهتا يف كل من اجلزائر واملغرب من خالل 
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 دام يف اجلزائراألمن الغذائي املستحتديد سبل ووسائل حتقيق  ، مع حماولةحتقيق األمن الغذائيابلقطاع الزراعي و 
 .واملغرب

 :بحثأهداف ال

لكل حبث علمي هدف حمدد أو جمموعة من األهداف يسعى لتحقيقها، ويتمثل اهلدف األساسي هلذا البحث       
 :يف

   واملغرب يف حتقيق األمن الغذائي املستدام يف اجلزائر املستدامةحماولة إبراز دور الزراعة  -
   املستدامةإبراز مزااي الزراعة  -
   واملغرب الوقوف على واقع الزراعة يف اجلزائر -
 معرفة متطلبات األمن الغذائي املستدام وآليات حتقيقه.  -

 منهجية البحث: 

للوقوف على دور الزراعة املستدامة يف حتقيق األمن الغذائي املستدام يف اجلزائر واملغرب مت االعتماد على        
امة من الناحية الكيفية )من خالل وصف الزراعة املستدالظاهرة ووصف خصائصها هج الوصفي لشرح وتفسري املن

والكمية )من  ،(ومؤشرات القياس والسياسات واالسرتاتيجيات املتبعة اما ومبادئهوأبعادمهواألمن الغذائي املستدام 
تماد على ، كما مت االعابستخدام أبرز املؤشرات(واألمن الغذائي املستدام خالل الوصف الرقمي للزراعة املستدامة 

  .عفوملعرفة نقاط القوة والض للجزائر واملغرباملنهج املقارن للوقوف على حقيقة الواقع الزراعي والغذائي 

ية وطنية ت رمسوقد مت االعتماد على مصادر متنوعة، كما مت االعتماد على البياانت اليت صدرت عن هيئا       
ودولية وإقليمية مثل وزارة الفالحة، الديوان الوطين لإلحصاء، املنظمة العربية للتنمية الزراعية، البنك الدويل، منظمة 

 .، منظمة التعاون اإلسالمياألغذية والزراعة لألمم املتحدة

 الدراسات السابقة:

و يف سواء يف موضوع الدراسة ككل أ جمموعة من الدراسات اليت هلا عالقة مبوضوع البحث سيتم استعراض       
  :جزء منها على النحو التايل

 عرض الدراسات السابقة:-أ

 دراسة حتليلية ألثر اسرتاتيجية التنمية الريفية املستدامة على( بعنوان: 2017/ 2016. دراسة طاليب رايض )1
امعة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جكلية حالة اجلزائراملتغريات االقتصادية ال
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اجلزائر، اهلدف من الدراسة تشخيص خمتلف املراحل اليت مر هبا تنفيذ اسرتاتيجية التنمية  1فرحات عباس سطيف 
ار العالقة بني متغريين لوية كل دولة، إظهالريفية املستدامة وحتليل املتغريات االقتصادية الكلية اليت تعترب هدف وأو 

ى هلما ثقلهما يف حتقيق التوازن االقتصادي الكلي، معرفة إجيابيات وسلبيات اسرتاتيجية التنمية الريفية املستدامة ومد
استجابتها لطموح السكان الريفيني، وقد جاءت مشكلة الدراسة كما يلي: ما أثر تطبيق اسرتاتيجية التنمية الريفية 
املستدامة يف اجلزائر على املتغريات االقتصادية الكلية؟ وهي الناتج احمللي اإلمجايل، امليزان التجاري الفالحي، معدل 

 البطالة، مؤشر األسعار االستهالكي، وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
ة، واعتماد متويل هذه إبنشاء صناديق خاص اعتماد اسرتاتيجية التنمية الريفية املستدامة يف تطبيقها على الدعم املايل

الصناديق على الريع البرتويل الذي يعد مورد تتقلب أسعاره يف األسواق الدولية دوراي، مما جعل مسألة الدعم ظرفية 
ما يؤثر على االستقرار يف ممارسة النشاط الفالحي، عدم املوازنة يف االهتمام يف إطار اسرتاتيجية التنمية الريفية 

ستدامة بني شقيها، حيث أن مبال  الدعم املخصصة للتجديد الريفي أقل من مبال  الدعم املخصصة لصندوق امل
التجديد الفالحي، زايدة يف الناتج الوطين الفالحي مقابل الزايدة يف جانب الطلب الكلي االستهالكي، ابلنسبة 

عف األنشطة ريع اجلوارية املندجمة فقد متيزت بضللتخفيض من معدالت البطالة يف األقاليم الريفية من خالل املشا
االقتصادية ومل ترقى للمستوى املطلوب، بقاء مستوايت املردودية خاصة يف شعبة إنتاج احلبوب جد متدنية، التطور 
البطيء للمساحة الزراعية املروية من حيث مصادر الري املعتمد ونظام الري، صغر حجم املساحة الزراعية املستغلة 

يا من إمجايل املساحة الكلية الصاحلة للزراعة، عجز يف امليزان التجاري الفالحي بسبب ارتفاع الواردات الفالحية فعل
وخاصة الغذائية النباتية منها واحليوانية الرتفاع مستوايت االستهالك اخلاصة ابألفراد نتيجة حتسن دخلهم، التقلبات 

ة يف خنفاض بعض أصناف اإلنتاج األساسية والظروف اخلارجية املتمثلالدورية ألسعار املنتوجات الفالحية نتيجة ال
 ارتفاع أسعار هذه املنتجات يف األسواق الدولية.

حالة  – دور التنمية الزراعية املستدامة يف حتقيق األمن الغذائي( بعنوان 2015/ 2014. دراسة جبارة مراد )2
دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي أطروحة مقدمة لنيل شهادة  -دول مشال إفريقيا 

املطبقة ستدامة امل التنمية الزراعية سياسات واسرتاتيجياتمسامهة مدى  معرفةاهلدف من الدراسة ، اجلزائر، الشلف
بعض  يف حتسني أوضاع األمن الغذائي، عرض خمتلف سياسات التنمية الزراعية املستدامة يفدول مشال إفريقيا يف 

دول منطقة مشال إفريقيا ومعرفة حجم اإلنتاج الزراعي الغذائي يف دول مشال إفريقيا، حتديد نسب االكتفاء الذايت 
وكذا الواردات والصادرات الغذائية ومعرفة حجم الفجوة الغذائية، حيث جاءت مشكلة الدراسة كما يلي: إىل أي 

ن حتقق أمنا أاملستدامة املنفذة من طرف دول مشال إفريقيا  الزراعية السياسات واالسرتاتيجياتمدى استطاعت 
  غذائيا لشعوب املنطقة؟

 ،وقد توصلت الدراسة إىل أن دول مشال إفريقيا تتوفر على مقومات وعوامل تفعيل التنمية الزراعية املستدامة       
تحسني األمن افها، خاصة املتعلقة بغري أن هذه التنمية تعاين من جمموعة من املعوقات اليت حتول دون حتقيق أهد

الغذائي حيث تراجعت نسبة مسامهة اإلنتاج الغذائي يف الوفرة الغذائية لصاحل الواردات، فرغم زايدة حجم اإلنتاج 
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الغذائي من معظم السلع الغذائية إال أن زايدة حجم االستهالك كان أكرب، مما حتم على هذه الدول اللجوء إىل 
تغطية العجز، كما أن ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف السوق الدولية أدى إىل ارتفاع الفجوة الغذائية األسواق الدولية ل
 يف هذه الدول. 

االندماج االقتصادي واسرتاتيجيات األمن الغذائي ( بعنوان 2014/ 2013.دراسة توايت بن علي فاطمة )3
ن ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة حسيبة بالعريب يف ظل التحدايت اإلقليمية

بوعلي الشلف، اجلزائر، اهلدف من الدراسة الوقوف على التحدايت الدولية واإلقليمية اليت يواجهها التكامل 
كامنة وراء مشكلة ال االقتصادي العريب وانعكاساته احملتملة عليه، حتليل حمددات األمن الغذائي ومعرفة األسباب

األمن الغذائي العريب والرغبة يف إجياد حل جذري ودائم هلا، توضيح عالقة االرتباط بني التكامل االقتصادي الزراعي 
والتنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي، البحث يف االسرتاتيجيات املمكنة للتكيف مع التحوالت االقتصادية 

 لغذائي يف الدول العربية، وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:العاملية وحتقيق األمن ا
أصبح التكتل االقتصادي اإلقليمي والدويل أداة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ومل تستطع الدول العربية 

ملا هو  ل الكاملرغم ما متلكه من مقومات التكامل والوحدة االقتصادية، وهو ما مينع الوطن العريب من االستغال
متاح من موارد طبيعية وبشرية ومالية، وأدى إىل ضعف الكفاءة اإلنتاجية هلذه املوارد وازدايد الفجوة الغذائية يف 
معظم الدول العربية مما أدى إىل تفاقم أزمة األمن الغذائي، حل مشكلة األمن الغذائي يف الدول العربية لن يتحقق 

ثل ملا هو متوافر من موارد اقتصادية وبشرية على املستوى الوطين والقومي، فبالتوسع إال من خالل االستغالل األم
يف االستثمار الزراعي املنتج وابلتحكم يف تطور التكنولوجيا الزراعية ميكن زايدة إنتاجية الزراعة العربية، حتقيق األمن 

مية الريفية املتكاملة الزراعية وتنفيذ برامج التنالغذائي العريب يكون من خالل تنفيذ االسرتاتيجية العربية للتنمية 
 املستدامة القادرة على تطوير الريف وتنميته.

 :بعنوانMohammed Chabane (2011 )دراسة ـ 4
L'agriculture de conservation : voie de Sécurité alimentaire dans les pays du 

Maghreb, 

جاءت هذه الدراسة يف إطار أحباث املركز الدويل للدراسات العليا الفالحية حلوض البحر املتوسط وهتدف        
إىل معرفة الوضع الراهن للقطاع الزراعي، مستوايت األمن الغذائي والتحدايت املستقبلية يف تكيف دول املغرب مع 

اول الباحث ألمن الغذائي يف املستقبل يف هذه املنطقة، حيث تنالزراعة احملافظة اليت ميكن أن تكون املفتاح لضمان ا
يف دراسته حتدايت ومستقبل األمن الغذائي يف دول املغرب العريب، ورغم اجلهود اليت تبذهلا دول املغرب العريب من 

ملفرطة لالستزراع ا أجل حتسني القدرة اإلنتاجية بزايدة مستوايت الغالت الزراعية، زايدة املساحة املزروعة واملمارسات
األحادي وتكثيف الوسائل املستخدمة، فقد أدت هذه املمارسات إىل انتشار كوارث إيكولوجية وآاثر وخيمة على 
موارد الرتبة وعواقب اجتماعية، كما أضاف أن تطور النمو السكاين والطلب على الغذاء وآاثر ظاهرة االحتباس 

اعة واخنفاض املوارد املائية هي عوامل تشري إىل أن مستقبل األمن الغذائي وتدهور الظروف املادية يف الزر  ،احلراري
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يف املغرب العريب يبدو أكثر هتديدا، وأكد أن الزراعة احملافظة ابعتبارها أسلواب زراعيا مستداما هي البديل العملي 
 ملواجهة هذه التحدايت.

 Les politiques de Développement( بعنوان 2010 /2011) Bouri Chaouki.دراسة 5

Agricole. Le cas de l’Algerie « impact du PNDA/ PNDAR sur le développement 
économique » 

أطروحة دكتوراه، كلية العلوم التجارية جامعة وهران، اجلزائر، اهلدف من الدراسة معرفة النتائج اليت مت احلصول عليها 
امهة وأثرها على النمو االقتصادي للدولة خاصة أثرها على التشغيل ونسبة مسمن تطبيق سياسات التنمية الفالحية 

 الزراعة يف الناتج احمللي، وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية:
 على النسيب ابالستقرار تتسم النمو من فرتةيعرف  القطاع بدأ ،2000 عام يف الزراعية التنمية خطة إطالق منذ
 6.41 بنسبة 2006 إىل 2004 من اإلجيابية النمو معدالت من ذلك ويتضح ،الصعبة اجلوية الظروف من الرغم
 خالل ينارد مليار 548 إىل دينار مليار 322 من ارتفعت اليت الزراعية املضافة القيمة، ٪ 4.71و ٪ 2.02 ،٪

 اإلنتاج على نفسه األمر وينطبق، ٪ 8 بنسبة اإلمجايل احمللي الناتج من سنوية مسامهة القطاع إعطاء الفرتة، نفس
 القطاعية يزانيةامل يف الكبري االخنفاض من الرغم على العروض هذه على احلصول مت مطردا، منوا سجل الذي الزراعي

( 2005 عام يف دينار مليار 79 مقابل 2006 عام يف دينار مليار 73) الثابتة القيمة حيث من 2006 عام يف
 .التوايل على الثالثة للسنة الدولة ميزانية من ٪ 3 على وبقيت

 الدائمة للوظائف معادل 104323 2006 ديسمرب 31 يف إنشاؤها مت اليت املباشرة الوظائف عدد إمجايل بل 
(EEP،) فضلت املزرعة، مستوى على مباشرة وظائف خلق هذا مع ابلتوازي PNDAR إعادة أو إنشاء 

 يخرجي قبل من صغرية شركات إنشاء، كما مت الزراعي اإلنتاج جمال يف خاصة خدمات شركة 22000 تنشيط
 على القائم الدعم نظام فضلب أيض ا حتفيزهم مت العمل عن والعاطلني( والفنيني البيطريني واألطباء املهندسني) القطاع
 شركة 7000 من يقرب ما إنشاء من اآللية هذه مكنت، البنوك ومرافقة املتابعة يستحق الذي الدعم التأجري 
 واملعاجلة العقود كاتوشر  التحليلية واملختربات الزراعية اهلندسة يف) أكادمييون يرأسها الصغرية املزارع دعم خلدمات
 إىل تفتقر مرئية،و  مؤكدة أصبحت اليت الزراعي اإلنتاج يف الزايدة فإن أخرى انحية من(، النباتية والصحة الصحية
 ( حيثوغريها يبواحلل واخلضروات الفواكه) والتسويق اإلنتاج اسرتاتيجية حتديد على القادرة القطاعات من منظمة

 .شيء بكل القيام يتعني يزال ال اجملال هذا يف
ة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادالعوملة واألمن الغذائي العريب( بعنوان: 2010/ 2009. دراسة أوزال عبد القادر )6

، اهلدف من الدراسة تبيني آاثر العوملة على األمن الغذائي يف 3اجلزائر دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة 
 الدول العربية واجلزائر، وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

أن املنطقة العربية من أكثر مناطق العامل تبعية ومن أكثرها هشاشة من حيث األمن الغذائي، أن العامل ميلك غذاء  
الغذاء العاملي منوا أعلى من منو السكان، متثل الزراعة قطاعا اسرتاتيجيا ابلنسبة إىل معظم  كافيا وقد أظهر إنتاج
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من أسباب العيش يف املنطقة العربية تعتمد عليها، أن األمن الغذائي للدول  %40البلدان الزراعية مع أكثر من 
لتجارة املنتجات  ات يف السوق العامليةالعربية يتوقف بدرجة كبرية على عوامل خارجية تتمثل فيما يطرأ من تغري 

 الزراعية العربية.
نيل شهادة أطروحة مقدمة ل، الزراعة اجلزائرية بني االكتفاء والتبعية بعنوان( 2008/ 2007فوزية )دراسة غريب ـ 7

على واقع  ء، اهلدف من هذه الدراسة تسليط الضو دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية جامعة منتوري قسنطينة اجلزائر
ات ابلوقوف على حقيقة اإلنتاج واإلنتاجية ابلنسبة لبعض اجملموعات السلعية الغذائية ذ ،القطاع الزراعي يف اجلزائر

درته ، تشخيص وضعية اإلنتاج الزراعي يف جمال الغذاء ومدى قاالستهالك الواسع وذلك يف فرتة ما بعد التسعينات
لى التنمية إمكانية اخلروج من احللقة املفرغة للتبعية الغذائية اليت تؤثر سلبا ععلى حتقيق األمن الغذائي، ومن مث مدى 

وقد تبني من خالل هذه الدراسة أبن القطاع الزراعي يف اجلزائر غري مستقر ويعرف حالة من التخلف االقتصادية، 
وء إىل اخلارج، وأشارت ابللج يف مستوايت اإلنتاج الزراعي الغذائي، حبيث يعجز على تلبية الطلب احمللي مما يدفع

الباحثة إىل أن الفجوة الغذائية يف اجلزائر تزداد توسعا وأبن املشكلة الغذائية هي مشكلة أمن غذائي، ومن مث أصبح 
لزاما على اجلزائر أن تنمي قطاعها الزراعي من أجل سد الفجوة الغذائية بتشجيع االستثمارات احمللية واألجنبية، 

هتمام ابالستثمار الزراعي يؤدي إىل حتقيق التنمية الزراعية املستدامة ومن مث األمن الغذائي، كما واعتربت أبن اال
 أوضحت أبن حتقيق األمن الغذائي يتطلب األخذ مببادئ وفلسفة التنمية املستدامة.

 موقع حبثنا من الدراسات السابقة:-ب

  لبحث الذي يعد امتداد لنتائج الدراسات السابقة،تشكل الدراسات السابقة خلفية ساعدت على بناء هذا ا      
فالدراسات السابقة تطرقت إىل موضوع الزراعة واألمن الغذائي يف الدول العربية، يف دول املغرب العريب، يف اجلزائر، 
وقد ركزت على وصف وحتليل نتائج السياسات واالسرتاتيجيات الزراعية وأاثرها على االقتصادات الوطنية وعلى 

 الة األمن الغذائي، ونلخص أهم نتائج الدراسات السابقة فيما يلي:ح
ابلرغم من توفر اإلمكانيات الزراعية يف اجلزائر ويف الدول العربية إال أن الفجوة الغذائية يف تزايد مستمر وذلك -

 راجع إىل عوامل طبيعية وتقنية 

لواردات ة وهذا راجع إىل االعتماد بشكل كبري على اأتثر األمن الغذائي ابلتغريات اليت تطرأ يف السوق العاملي-
 الغذائية والزراعية 

أكدت معظم هذه الدراسات أن اتباع األساليب الزراعية املستدامة كفيل ابلنهوض ابلقطاع الزراعي وحتسني حالة -
 األمن الغذائي.

 اط التالية:انطالقا من هذه النقطة األخرية جاء هذا البحث والذي سريكز على النق       



ــة ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــــدمـ  مقـ
 

 ط
 

معاجلة موضوع الزراعة املستدامة من خالل الوقوف على األسس النظرية هلذا املفهوم وعلى األسس العملية واملتمثلة -
 يف املمارسات واألساليب اليت تندرج ضمن هذا املفهوم 

واليت ال تركز  ت القياسحتليل حالة الزراعة املستدامة واألمن الغذائي املستدام يف اجلزائر واملغرب من خالل مؤشرا-
فقط على البعد االقتصادي، بل تركز على األبعاد الكلية لكل من الزراعة املستدامة واألمن الغذائي واملتمثلة يف 

 األبعاد البيئية واالجتماعية والسياسية إضافة إىل البعد االقتصادي.

 :بحثهيكل ال

 جاءت على النحو التايل: أربعة فصول متكاملةلإلحاطة جبوانب املوضوع مت تقسيم البحث إىل      

لزراعة املستدامة من خالل التطرق إىل تطور مفهوم التنمية ل اإلطار النظرييتناول س: الفصل األول -
لصناعية، وآاثر الزراعة اتطرق إىل تطور مفهوم الزراعة املستدامة سياملستدامة ومبادئها وخصائصها، كما 

ومبادئها، كما سيتم استعراض أهم املمارسات الزراعية املستدامة وأشكال الزراعة  الزراعة املستدامة وأهداف
 .املستدامة

ارة السلع واالنعكاسات املتوقعة لتحرير جتاألمن الغذائي املستدام لدراسة سيتم ختصيصه : ينالفصل الثا -
من الغذائي ته، مفهوم األمن خالل التعرض إىل تطور مفهوم األمن الغذائي أبعاده ومستواي ،الزراعية عليه

املستدام أبعاده وشروط حتقيقه ومبادئه. كما سيتم عرض أهم االسرتاتيجيات لتحقيق األمن الغذائي 
املستدام، وسيتم التطرق إىل مشكلة اجلوع وانعدام األمن الغذائي يف العامل، ويف األخري سيتم حتليل أثر حترير 

 ى أبعاده. وعلاملستدام جتارة السلع الزراعية على األمن الغذائي 
من خالل  ر واملغرباجلزائسيتناول مكانة القطاع الزراعي ودوره يف حتقيق األمن الغذائي يف : ثالثالفصل ال -

السياسات  أداء القطاع، وتبيان أهم يف البلدين وأهم املؤشرات اليت توضحاستعراض واقع القطاع الزراعي 
 لدين.م توضيح مستوايت االكتفاء الذايت يف البالزراعية املتبعة يف كل من اجلزائر واملغرب، كما سيت

سيخصص لتحليل وتقييم االستدامة الزراعية واألمن الغذائي املستدام يف اجلزائر واملغرب  الفصل الرابع: -
من خالل عرض أهم مؤشرات قياس الزراعة املستدامة ومؤشرات قياس األمن الغذائي  ،وسبل تعزيزمها

املستدام مث حماولة تطبيق هذه املؤشرات على كل من اجلزائر واملغرب، كما سيتم تقدمي احللول الكفيلة بتطوير 
 القطاع الزراعي من أجل ضمان أمن غذائي مستدام.

 



 
 
 

 الفصل األول 
   اإلطار النظري للزراعة املستدامة
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عرفت الزراعة تطورات عديدة عرب التاريخ خاصة بعد احلرب العاملية الثانية، أين أدى التطور الصناعي الكبري        
حلديثة مسحت هذه الزراعة ا، إىل ظهور زراعة حديثة تعتمد على املكننة وعلى استعمال األمسدة واملبيدات الصناعية

بتعظيم اإلنتاجية الزراعية غري أهنا مع مرور الوقت خلفت أضرارا على األنظمة الطبيعية وعلى صحة اجملتمع، كما 
أتثرت اإلنتاجية الزراعية اليت اخنفضت مع مرور الوقت بسبب تدهور األراضي الزراعية وتقلص مساحتها، مما أاثر 

ان أساليب زراعية بديلة للحفاظ على صحة اإلنسان وعلى بيئته، وضم تبينوفرض  القلق على مستقبل الزراعة
 ةوقد مت عرض الزراعة املستدامة كبديل وكنظام إنتاج يوازن بني األهداف االقتصادية واالجتماعياحتياجاته الغذائية. 

 والبيئية فالزراعة املستدامة تؤكد ممارسة الزراعة اليت حتمي املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

ذلك ابلتطرق و هذا الفصل توضيح املفاهيم األساسية املتعلقة ابلزراعة املستدامة  وانطالقا مما سبق سيتم يف       
 التالية: للمحاور

 .ومبادئها وأهدافها ماهية التنمية املستدامةاملبحث األول:  -
 .وأهدافها ماهية الزراعة املستدامة وتطورهااملبحث الثاين:  -
 .أساسيات الزراعة املستدامةاملبحث الثالث:  -
 .أشكال الزراعة املستدامةاملبحث الرابع:  -
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 المبحث األول: ماهية التنمية المستدامة ومبادئها وأهدافها

أدت إخفاقات التنمية خاصة فيما يتعلق ابجلانب البيئي إىل ظهور مفهوم التنمية املستدامة، هذا املفهوم        
تدامة . وقد حظي مفهوم التنمية املساجلديد أدى إىل بروز تصورات ومفاهيم جديدة للتنمية ومبادئها وأهدافها

تدامة أبهنا ة للبيئة والتنمية، ومت الرتويج للتنمية املسابهتمام واسع وبشكل خاص منذ صدور تقرير اللجنة العاملي
 التنمية اليت توازن بني األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 املطلب األول: مفهوم التنمية املستدامة وتطوره 

من ئة والتنمية اللجنة العاملية للبيمتت صياغة فكرة "التنمية املستدامة" ألول مرة على نطاق واسع يف تقرير        
لى املشكالت اليت يواجهها ع ، وقد جاء هذا التقرير كإجابة1987برونتالند لعام واملشهور بتقرير  األمم املتحدة

 . مثل استنزاف املوارد الطبيعية وتلوث البيئة، الفقر العامل

 الفرع األول: تعريف التنمية املستدامة

ليت مت الرتكيز عليها، ا األبعادابختالف تعاريفها اختلفت ملستدامة مفهوم متعدد األبعاد، وقد ة امفهوم التنمي       
 فيما يلي:هذه التعاريف  ويتم سرد أبرز

أن جتعل التنمية مستدامة أي أن "تضمن استجابة التنمية حلاجات احلاضر من دون  تقرير برونتالند حسب-1
 املساومة على قدرة األجيال املقبلة يف الوفاء حباجاهتا." 

 حيتوي هذا التعريف على مفهومني أساسيني:        

 ؛ية املطلقةاألولو هلا مفهوم احلاجات وخصوصا احلاجات األساسية لفقراء العامل واليت ينبغي أن تعطى  -
فكرة القيود اليت تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم االجتماعي على قدرة البيئة لالستجابة حلاجات احلاضر  -

 1واملستقبل.

: "التنمية املستدامة هي إدارة ومحاية قاعدة املوارد 1989يف عام  الذي مت تبنيهمنظمة األغذية والزراعة  تعريف-2
الية التغري التقين واملؤسسايت بطريقة تضمن حتقيق واستمرار إرضاء احلاجات البشرية لألجيال احلالطبيعية وتوجيه 

 2" .واملستقبلية بصورة مستمرة

 هذا التعريف يركز على مفهومني:       

                                                                 
 .69، 30، ص ص: 1989حممد كامل عارف، عامل املعرفة، الكويت، ، ترمجة تقرير مستقبلنا املشرتكاللجنة العاملية للبيئة والتنمية،   -1
 .56، ص: 2003، املركز الوطين للسياسات الزراعية مبساعدة مشروع الفاو، دمشق، االقتصاد البيئي والتنمية املستدامةدوانتو رومانو،  -2
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 ؛ة إدارة ومحاية املوارد الطبيعية لضمان حتقيق احلاجاتيكيف   -

 توجيه التغري التكنولوجي واملؤسسايت بشكل مالئم لالستجابة حلاجات األجيال احلالية واملستقبلية.  -

افع "التنمية املستدامة تعين إسناد السياسات اإلمنائية والبيئية على مقارنة التكاليف واملنتعريف البنك الدويل: -3
 1".امة والرفاهيةمحاية البيئة وتؤدي إىل رفع مستوايت االستدوعلى التحليل االقتصادي الدقيق، واليت من شأهنا تعزيز 

يركز هذا التعريف على مفهوم السياسات من أجل حتقيق االستدامة يف خمتلف اجلوانب االقتصادية والبيئية   
 واالجتماعية.

ة اليت تقر بضرورة العمليالتنمية املستدامة هي تلك : ")مدير محاية البيئة األمريكية(وليام روكلز هاوس  تعريف-4
 2." حتقيق منو اقتصادي يتالءم مع قدرات البيئة

 يركز هذا التعريف على مفهومني:       

 ؛ضرورة حتقيق النمو االقتصادي -

 .أن يتالءم النمو االقتصادي مع القدرات البيئية -

رصة أمامهم لتحقيق وتوسيع الفتتطلب الوفاء ابحلاجات األساسية للجميع التنمية اليت  :هي املستدامة التنمية-5
طموحاهتم يف حياة أفضل، من خالل عملية تغيري يكون فيها استغالل املوارد وتوجيه االستثمارات ومسرية التنمية 

  3التكنولوجية والتحول املؤسسايت يف اتساق مع املستقبل ومع حاجات احلاضر على حد سواء.

خمتلف  بنيالتكامل و من خالل تركيزه على ضرورة حتقيق التوازن  سابقةيعترب هذا التعريف شامال للتعاريف ال       
 .ضر واملستقبللتحقيق حياة أفضل ألجيال احلا االقتصادية واالجتماعية والبيئية والتكنولوجية والسياسية ،األبعاد

 أبهنا: التنمية املستدامةميكن تعريف  من خالل ما تقدم

ة واملادية االستغالل األمثل ملختلف املوارد الطبيعيمن خالل ملقومات احلياة البشرية عملية حتسني متواصلة "       
تصادية يف خمتلف اجملاالت االق من أجل حتقيق األفضلضمن إطار مؤسسايت مناسب  ،والتكنولوجيةوالبشرية 
 لألجيال احلالية واملستقبلية."والتكنولوجية  واالجتماعية

                                                                 

ويل االتتثمار ي التنمية املستدامة وإشكالية مت، مقدمة يف املؤمتر الدويل: التحدايتالتنمية املستدامة: الغاايت و مرمي رمحاين وكوثر جيالين، مداخلة بعنوان:  -1 
 .02ص: اجلزائر، ، 1، جامعة ابتنة2018أفريل  11-10يومي  الطاقات املتجددة

، عمان، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل،التنمية املستدمية: فلسفتها وأتاليب ختطيطها وأدوات قياتهاعثمان حممد غنيم وماجدة أو زنط، -2
 .25، ص: 2007

  .31، ص: سبق ذكره، مرجع اللجنة العاملية للبيئة والتنمية -3
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 ةالتنمية املستدامالفرع الثاين: تطور مفهوم 

تدامة فهناك من يرجع نقطة بداية االهتمام ابلتنمية املس ،اختلفت األراء حول بداايت ظهور التنمية املستدامة       
 والذي يعترب نقطة االنطالق يف التفكري يف املسائل ،املعنون حبدود النمو 1972إىل اندي روما وصدور تقريره سنة 

أين ظهر مصطلح التنمية املستدامة ألول مرة يف  1987البيئية، كما يتم ارجاع بداايت التنمية املستدامة إىل سنة 
لتنمية كري يف اكما يرجع آخرون بداية الشروع يف التف  ،تقرير برونتالند الصادر عن اللجنة العاملية للبيئة والتنمية

املستدامة إىل سنوات أسبق حيث رغم احلداثة النسبية لفكرة التنمية املستدامة إال أنه ميكن القول أن هلا اترخيا مشتقا 
 1من جمموعة من األفكار الواردة يف بعض الكتاابت االقتصادية.

ام اهتممن خالل  ملستدامةاليت مرت هبا التنمية ا أهم املراحل( 01-1رقم ) يوضح الشكل انطالقا مما سبق       
 أو مؤمترات التنمية املستدامة. االقتصاديني

 : مراحل تطور مفهوم التنمية املستدامة(01-1شكل رقم )

 
 عداد الباحثة ابالعتماد على:إمن  املصدر:

دمة لنيل شهادة ، رسالة مقالتنمية املستدامةالتحكم ي األداء الشامل للمؤتسة االقتصادية ي اجلزائر ي ظل حتدايت العايب عبد الرمحان، -
، 2011/ 2010جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية،  

 . 20-17ص ص: 
 Sustainable Zietsman,  Marsden and Josias Hall and Greg P. Gudmundsson and Ralph Henrik-

Transportation, Springer Texts in Business and Economics, DOI 10.1007/978-3-662-46924-8_2, 
2015, p :17. 

                                                                 
دة دكتوراه علوم يف ، رسالة مقدمة لنيل شهاالتحكم ي األداء الشامل للمؤتسة االقتصادية ي اجلزائر ي ظل حتدايت التنمية املستدامةالعايب عبد الرمحان،  -1

 .16ص:  ،2011/ 2010سطيف، اجلزائر،  جامعة فرحات عباسكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، العلوم االقتصادية،  
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 املراحل التالية: وفقنلخص تطور التنمية املستدامة ( 01-1رقم ) ابالعتماد على الشكل     

أين بدأ يظهر االهتمام ابلبيئة احمللية وما   1950/1960جذور هذا املفهوم إىل  تعود املرحلة األوىل: -
نشرت راشيل كارسون كتاهبا "الربيع  1962جيري عليها من تشديد بسبب التصنيع السريع، ففي عام 

الصامت" الذي ركز على اآلاثر السلبية لألنشطة الصناعية، وقد وصفت كارسون املخاطر احملتملة 
خيدم مصاحل الشركات الكيميائية والزراعة الصناعية واجليش  األمرهذا أن و  للمبيداتلالستخدام املفرط 

د تعزيز استخدامها ومواصلة تنميتها، وابلتوازي مع تزاييتم جتاهل هذه املخاطر و ذلك يتم ل ،واجلامعات
عدم الثقة يف احلكومة والصناعة بدأت احلجج اليت حتذر من املشاكل البيئية املرتبطة بنموذج التنمية السائد 

 لتصنيع السريع والنمو االقتصادي. يف ا

نشر اندي روما تقريرا مفصال حول تطور اجملتمع البشري وعالقة ذلك ابستغالل املوارد  1972سنة  ويف
وتقرير حدود النمو الذي أشار إىل العواقب املستقبلية الكارثية احملتملة الستمرار أمناط اإلنتاج  االقتصادية،

 لفرتة.واالستهالك السائدة يف هذه ا

ىل مثانينات القرن املاضي واليت تعود إ ،ترتبط ابهتمام املنظمات الدولية املعنية بقضااي التنمية املرحلة الثانية: -
ظي مفهوم حقد و  ،الذي ميثل الوثيقة املرجعية األساسية للتنمية املستدامة 1987ونشر تقرير برونتالند سنة 

ريودي جانريو  مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة والتنمية املنعقد يفالتنمية املستدامة ابعرتاف دويل رمسي يف 
  1992.1ابلربازيل عام 

، واليت ركزت على 2002مرتبطة بنتائج القمة العاملية للتنمية املستدامة يف جوهانسبورغ  املرحلة الثالثة: -
ب ة والتنمية، وجذ  مم املتحدة للبيئجمموعة أكثر مشواًل من القضااي البيئية من تلك اليت نوقشت يف مؤمتر األ

 انتباه اجملتمع الدويل حنو حتدي تغري املناخ العاملي.

عقد مؤمتر األمم املتحدة  2012يونيو  22إىل  20حيث من  20مرتبطة مبؤمتر ريو+  املرحلة الرابعة: -
سنة من مؤمتر ريو  20بعد  الربازيل، جانريو( يف ريو دي 20للتنمية املستدامة )املعروف ابسم ريو + 

األساسي من املؤمتر هو تنشيط جهود اجملتمع الدويل لتعزيز التنمية املستدامة. كانت  دفوكان اهل ،األول
كما   .أتييد "االقتصاد األخضر" كآلية مرنة للنهوض ابالستدامة 20النتيجة األكثر أمهية من مؤمتر ريو + 

واستبدال األمم املتحدة األهداف اإلمنائية لأللفية مبجموعة  5201طة ما بعد عام خب ترتبط هذه املرحلة
 2. 2030-2015جديدة من األهداف واملؤشرات لإلطار الزمين 

                                                                 
 .4، 3، ص ص: سبق ذكرهمرمي رمحاين وكوثر جيالين، مرجع  -1

2- Henrik Gudmundsson and Ralph P. Hall and Greg Marsden and Josias Zietsman, Sustainable Transportation , 

Springer Texts in Business and Economics, DOI 10.1007/978-3-662-46924-8_2, 2015, p: 26- 28. 



 الفصل األول: اإلطار النظري للزراعة المستدامة
 

7  

 

 املطلب الثاين: مبادئ التنمية املستدامة

حة أقر فريق اخلرباء يف قانون البيئة التابع للمؤمتر العاملي للتنمية االقتصادية جمموعة من املبادئ القانونية املقرت        
 العناصر التالية.يف  نلخصهاواليت ، حلماية البيئة والتنمية املستدامة

 الفرع األول: املبادئ العامة واحلقوق واملسؤوليات

 1قوق فيما يلي: تتمثل هذه احل         

 ؛حق اإلنسان األساسي يف بيئة الئقة .1
 ؛العدل بني األجيال يف استخدام املوارد الطبيعية .2
 ؛احملافظة واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية واألنظمة البيئية .3
 ،وعية البيئةنعلى الدول حتديد املعايري البيئية املناسبة والوافية حلماية البيئة ورصد التغريات اليت حتدث يف  .4

 ؛واستخدام املوارد ونشر البياانت املناسبة عنها
 إجراء تقييمات بيئية ملا يقرتح من نشاطات قد يكون هلا أتثري ابلغ يف البيئة أو استخدام املوارد الطبيعية؛ .5
 اإلشعار املسبق جلميع األشخاص الذين من احملتمل أن يتأثروا أتثرا ابلغا بنشاط مزمع ومنحهم إمكانية .6

 ؛املشاركة على قدم املساواة يف اإلجراءات اإلدارية والقضائية
قدمي ينفصل من ختطيط وتنفيذ النشاطات التنموية، وت على الدول معاملة احملافظة على الطبيعة كجزء ال .7

 ؛املعونة للدول األخرى وخصوصا البلدان النامية يف دعم محاية البيئة والتنمية املستدامة
 ابلتعاون مع الدول األخرى على تنفيذ احلقوق وااللتزامات املذكورة أعاله.االلتزام العام  .8

 الفرع الثاين: املبادئ واحلقوق وااللتزامات املتعلقة بتدخالت املوارد الطبيعية والبيئية عرب احلدود

 2يلي: ما قة ابستخدام املوارد الطبيعيةاملبادئ وااللتزامات املتعل تشمل       
 ؛ول وعادلعقاملوارد الطبيعية عرب احلدود على حنو متستخدم الدول  .1
متنع الدول أو حتد من أي تدخل بيئي عرب احلدود ميكن أن يسبب ابلفعل ضررا ابلغا لكن مع استثناءات  .2

 ؛معينة
على الدول اختاذ كل االحتياطات املعقولة للحد من املخاطر لدى تنفيذ أو السماح بنشاطات خطرة  .3

ه النشاطات يعرف أن هذ تعويض يف حالة وقوع ضرر ابلغ عرب احلدود حىت عندما الوتؤمن منح ال ،معينة
 ؛ضارة وقت اإلقدام عليها

                                                                 
 .424، 423، ص ص: سبق ذكرهاللجنة العاملية للبيئة والتنمية، مرجع  -1 
 .426-423، ص ص: املرجع نفسه -2 
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تدخل الدول يف مفاوضات مع الدولة املتأثرة حول الظروف املتكافئة اليت ميكن ممارسة النشاط يف ظلها  .4
كلفة تكثريا عن   لغا ولكنه يقللدى التخطيط لتنفيذ أو السماح بنشاطات تسبب ضررا عرب احلدود يكون اب

 ؛الوقاية
ة تطبق الدول كحد أدىن على األقل املعايري نفسها للسلوك واآلاثر البيئية فيما يتعلق بتدخالت املوارد الطبيعي .5

 ؛والبيئية عرب احلدود اليت تطبق حمليا
ومنع  ،رب احلدودعية تتعاون الدول بنية حسنة مع الدول األخرى لتحقيق االستخدام األمثل للموارد الطبيع .6

 ؛خالت البيئية عرب احلدود بصورة فعالةأو احلد من التد
توفر بلدان املنشأ يف الوقت املناسب املعلومات الالزمة للدول املعنية األخرى حول تداخالت املوارد الطبيعية  .7

 ؛أو البيئية عرب احلدود
أو  ،يئياالزمة للدول املعنية وجتري تقييما بتقدم الدول إشعارا مسبقا يف الوقت املناسب وكذا املعلومات ال .8

 ؛تشرتط إجراء مثل هذا التقييم للنشاطات املزمعة اليت ميكن أن تكون ذات آاثر ابلغة عرب احلدود
قائمة أو  ،تتشاور الدول يف مرحلة مبكرة وبنية حسنة مع الدول املعنية فيما يتعلق بتداخالت عرب احلدود .9

 ؛حمتملة يف استخدامها أحد املوارد الطبيعية أو البيئية
تتعاون الدول مع الدول املعنية يف الرصد والبحث العلمي ووضع املعايري فيما يتعلق بتداخالت املوارد  .10

 ؛الطبيعية والبيئية عرب احلدود
وتسارع إىل  ،وديئية عرب احلدترسم الدول خططا احرتازية لألوضاع الطارئة اليت ميكن أن تسبب تداخالت ب .11

 ؛تنبيه الدول املعنية وتزويدها ابملعلومات املناسبة والتعاون معها يف حالة الطوارئ
أو  ،تتيح الدول مشاركة ومعاملة متساويتني يف اإلجراءات اإلدارية والقضائية جلميع األشخاص املتأثرين .12

 ؛حد املوارد الطبيعية أو البيئيةقد يتأثرون بتداخالت عرب احلدود يف استخدامهم ألالذين 
 ؛تكف الدول عن النشاطات اليت تتناىف وااللتزام الدويل إزاء البيئة ومتنح تعويضا عما يقع من أضرار .13
تبادل على حل التوصل إىل اتفاق م ، وإذا مل يتمنزاعات البيئية ابلطرائق السلميةتعمد الدول إىل تسوية ال .14

شهر يرفع النزاع إىل املصاحلة، وإذا مل يتم حله فإىل  18أو على ترتيبات أخرى لتسوية النزاع يف غضون 
 التحكيم أو التسوية القضائية بطلب من أي دولة من الدول معنية.

، وماتزال حلدودابلتداخالت البيئية عرب احتداي كبريا خاصة فيما يتعلق هبذه املبادئ واحلقوق  العمل يعد         
لبيئية ملواجهة هذه ا الكثري من الدول تتجاهل املخاطر السلبية لنشاطاهتا على البيئة وال تكفي األعباء والضرائب

املتعلقة ابلتنمية املستدامة طوعية وليست الزامية وال ميكن ممارسة أتثري كبري على  االلتزاماتوتبقى  املخاطر.
 ال اجزءاعتبارها حسباهنا، و ووضع االعتبارات البيئية يف  ات احلكومية مامل تعمد احلكومات إىل أخذ املبادرةالسياس

 .ينفصل من ختطيط وتنفيذ النشاطات التنموية
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 : أهداف التنمية املستدامةثالثاملطلب ال

قيق حتهتدف التنمية املستتدامة بشتكل عام إىل حتقيق احلاجيات األستاستية لألجيال احلالية واملستتقبلية، وإىل        
  نوجزها ضمن العناصر التالية.من األهداف  جمموعة

 الفرع األول: أهداف األلفية

واعتمدوا جمموعة من  اجتمع رؤستتتتتتتتتتتاء الدول واحلكومات يف قمة األمم املتحدة لأللفية 2000يف ستتتتتتتتتتتبتمرب        
 1مؤشر، 48غاية و 18أهداف و 8األهداف ذات مواعيد هنائية حمددة وهي أهداف التنمية لأللفية املكونة من 

 يبني هذه األهداف. (02-1) رقم والشكل      

 اإلمنائية لأللفية هدافاأل :(02-1شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
على املوقع:  ،2015بعدها  األهداف اإلمنائية لأللفية ومااألمم املتحدة،  :املصدر

https://www.un.org/ar/millenniumgoals/poverty.shtml،  10:19على  05/09/2019: االطالعاتريخ. 
 هداف األلفية:فيما يلي تفصيل أل     

 غاايت: 3القضاء على الفقر املدقع واجلوع، ولديه  :1اهلدف 

 1990ختفيض نستتتتتتتتتتتبة الستتتتتتتتتتتكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر وربع إىل النصتتتتتتتتتتتف يف الفرتة ما بني  -
 ؛2015و

                                                                 
، اتريخ االطالع: https://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr03/chapter1.pdf على املوقع: ،أهداف التنمية لأللفيةاألمم املتحدة،  -1
 .22:13على  03/09/2019

1 
القضاء على 
الفقر المدقع 

 والجوع

2 

تحقيق تعميم 

 التعليم االبتدائي

3 

تعزيز المساواة 

 بين الجنسين

4 

تخفيض معدل 
 وفيات الطفل

5 

تحسين الصحة 

 النفاسية

6 

مكافحة فيروس 
 المنعة البشرية

7 

كفالة االستدامة 
 البيئية

8 

إقامة شراكة 
 عالمية

https://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr03/chapter1.pdf
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 ؛النساء والشبابتوفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع، مبن فيهم  -

 .2015و 1990الفرتة ما بني ختفيض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع إىل النصف يف  -

 حتقيق تعميم التعليم االبتدائي، ولديه غاية واحدة: :2اهلدف 

عام  إمتام مرحلة التعليم االبتدائي حبلولمن لتمكينهم كفالة األطفال يف كل مكان ستتتتواء الذكور أو اإلانث  -
2015. 

 تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، ولديه غاية واحدة: :3اهلدف 

، 2005ام أن يكون ذلتك حبلول عتني يف التعليم االبتتدائي والثتانوي ويفضتتتتتتتتتتتتتتتتل إزالتة التفتاوت بني اجلنستتتتتتتتتتتتتتتت -
 .2015التعليم يف موعد ال يتجاوز عام وابلنسبة جلميع مراحل 

 تقليل وفيات األطفال، ولديه غاية واحدة: :4اهلدف 

 5201.1و 1990الفرتة ما بني ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني يف  -

 حتسني الصحة النفاسية، ولديه غايتان: :5اهلدف 

 ؛2015و 1990بني ختفيض معدل الوفيات النفاسية مبقدار ثالثة أرابع يف الفرتة ما  -

 .2015تعميم إاتحة خدمات الصحة اإلجنابية حبلول عام  -

 مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالراي وغريمها من األمراض، ولديه ثالث غاايت: :6اهلدف 

 التاريخ؛وبدء احنساره اعتبارا من ذلك  2015وقف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز حبلول عام  -

 ؛جلميع من حيتاجونه 0201حبلول عام تعميم إاتحة العالج من فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز  -

وبدء احنستتتتتتتتتتتارها اعتبارا من ذلك  2015وقف انتشتتتتتتتتتتتار املالراي وغريها من األمراض الرئيستتتتتتتتتتتية حبلول عام  -
 .التاريخ

 كفالة االستدامة البيئية، ولديه أربع غاايت:  :7اهلدف 

                                                                 

، lhttps://www.un.org/ar/millenniumgoals/index.shtm على املوقع: ،2015بعد  األهداف اإلمنائية لأللفية ومااألمم املتحدة،  -1 
 .10:30على  04/09/2019اتريخ االطالع: 

https://www.un.org/ar/millenniumgoals/index.shtml
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 ؛ةد البيئيواحنسار فقدان املوار إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والربامج القطرية  -

 ؛2010احلد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي حبلول عام  -

 مياه الشتتترب املأمونة وخدمات الصتتترفختفيض نستتتبة األشتتتخاص الذين ال ميكنهم احلصتتتول ابستتتتمرار على  -
 ؛2015النصف حبلول عام الصحي األساسية إىل 

 مليون من سكان األحياء الفقرية. 100ل عن ملعيشة ما ال يق 2020حتقيق حتسني كبري حبلول عام  -

 غاايت: ستةلديه وإقامة شراكة عاملية من أجل التنمية،  :8اهلدف 

 ؛م التمييزابلقواعد والقابلية للتنبؤ به وعداملضي يف إقامة نظام جتاري ومايل يتسم ابالنفتاح والتقيد  -

 ؛معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا -

 ؛اجلزرية الصغرية الناميةاالحتياجات اخلاصة للبلدان النامية غري الساحلية والدول معاجلة  -

 ؛املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية -

 ؛النامية األساسية أبسعار ميسورة يف البلدانالتعاون مع شركات املستحضرات الصيدالنية إلاتحة العقاقري  -

وخبتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة تكنولوجيتتتتا املعلومتتتتات فوائتتتتد التكنولوجيتتتتات اجلتتتتديتتتتدة، التعتتتتاون مع القطتتتتاع اخلتتتتاص إلاتحتتتتة  -
 1واالتصاالت.

كموعد لرصد التقدم يف حتقيق أهداف األلفية، وحسب تقرير األمم املتحدة الصادر   2015مت حتديد سنة         
اايت اليت حددهتا غ"مع أنه مت حتقيق إجنازات هامة يف خمتلف أحناء العامل فيما يتعلق بكثري من ال: 2015يف ستتتتتتنة 

األهتداف اإلمنتائيتة لأللفيتة، كتان التقتدم متبتاينتا بني املنتاطق والبلتدان املختلفتة األمر التذي خلف ثغرات هتامتة، وقتد 
و اإلثنية أو العجز أ رأو العمختلف عن الركب ماليني الناس والستتتتيما أشتتتتدهم فقرا وأكثرهم حرماان بستتتتبب اجلن  

 2جة إىل بذل جهود موجهة للوصول إىل أكثر الناس ضعفا."أو املوقع اجلغرايف، وتشتد احلا

 داف.هاأل( متت صياغة رؤية جديدة للتنمية املستدامة تشمل هذه الرؤية جمموعة من 2015ويف نف  السنة )  

                                                                 

development-http://www.fao.org/sustainable- على املوقع: ،أهداف التنمية املستدامةاملتحدة، منظمة األغذية والزراعة لألمم  -1 

goals/mdg/ar/ :10:43على  04/09/2019، اتريخ االطالع. 

 .08، ص: 2015نيويورك،  ،2015لأللفية تقرير األهداف اإلمنائية األمم املتحدة،  -2

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/mdg/ar/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/mdg/ar/
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 2015بعد  الفرع الثاين: أهداف التنمية املستدامة ما

 دامةللتنمية املستمن رؤساء الدول واحلكومات يف مؤمتر قمة األمم املتحدة  170، اجتمع 2015سبتمرب يف        
وتغطي اخلطة اجلديدة جمموعة واسعة من األهداف والغاايت تشتمل على  .2030يف نيويورك العتماد خطة عام 

اإلطار الشامل لتوجيه العمل اإلمنائي غاية، وسُتستخدم ابعتبارها  167هدفاً من أهداف التنمية املستدامة و 17
  1على الصعيدين العاملي والوطين على مدى السنوات اخلم  عشرة املقبلة.

 هداف التنمية املستدامة اجلديدة.أ (03-1رقم )ويوضح الشكل        

 2015بعد  أهداف التنمية املستدامة ما :(03-1شكل رقم )

 
 على املوقع: املستدامة، أهداف التنميةاألمم املتحدة،  :املصدر

agenda-https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development/ ، :على  05/09/2019اتريخ االطالع
10:22. 

 2فإن أهداف التنمية املستدامة تتمثل فيما يلي: (03-1رقم )من خالل الشكل        
 ؛: القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان1اهلدف 

                                                                 
http://www.unic-املوقع: ، على حتويل عاملنا من أجل الناس والكوكب، أهداف التنمية املستدامة: 2015قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة  -1

eg.org/16131،  :11:07على  4/9/2019اتريخ االطالع. 
، الوثيقة اخلتامية التاليتة ملتؤمتر قمتة األمتم املتحتدة العتمتاد خطتة التنميتة ملتا بعتد 2030عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام  حتويلاجلمعية العامة لألمم املتحدة،  -2

 .19، 18ص:  ، ص2015أكتوبر  21، الدورة السبعون، 2015عام 
 

التعليم الجيد4
الصحة الجيدة 3

والرفاه
القضاء التام 2

على الجوع
القضاء على 1

الفقر
أهداف التنمية 

المستدامة

الصناعة 9
واالبتكار والهياكل 

األساسية

العمل الالئق 8
ونمو االقتصاد

طاقة نظيفة 7
وبأسعار معقولة

المياه النظيفة 6
والنظافة الصحية

المساواة بين 5
الجنسين

الحياة تحت 14
الماء

العمل المناخي13
االستهالك 12

واالنتاج المسؤوالن

مدن 11
ومجتمعات محلية 

مستدامة

الحد من أوجه 10
عدم المساواة

عقد الشراكات 17
لتحقيق األهداف

السالم والعدل 16
والمؤسسات القوية

الحياة في البر15

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda/
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 ؛: القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة2اهلدف 
 ؛: ضمان متتع اجلميع أبمناط عيش صحية وابلرفاهية يف مجيع األعمار3اهلدف 
 ؛: ضمان التعليم اجليد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع4اهلدف 
 ؛: حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات5اهلدف 
 ؛: ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة6اهلدف 
 ؛بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة : ضمان حصول اجلميع7اهلدف 
: تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق 8اهلدف 
 ؛للجميع
 ؛ارجيع االبتك: إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود وحتفيز التصنيع الشامل للجميع وتش9اهلدف 
 ؛: احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها10اهلدف 
 ؛: جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة11اهلدف 
 ؛: ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة12اهلدف 
 ؛املناخ وآاثره: اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري 13اهلدف 
 ؛: حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة14اهلدف 
وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، وإدارة الغاابت على حنو  : محاية النظم االيكولوجية الربية15اهلدف 

 ؛ألراضي وعك  مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجيمستدام، ومكافحة التصحر ووقف تدهور ا
: التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال يهمش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإاتحة 16اهلدف 

 ؛إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستوايت
 : تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة.17اهلدف 
أهداف التنمية املستدامة ليست ملزمة قانوان، وعلى احلكومات أخذ زمام املبادرة ووضع أطر وطنية لتحقيقها،        

 1استعراضه.لذا فالدول هي اليت تتحمل املسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم احملرز و 

 

 

                                                                 

، اتريخ االطالع: /https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/home، على املوقع: هداف التنمية املستدامةأاألمم املتحدة،  -1 
 .11:34على:  09/01/2019

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/home/
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 ماهية الزراعة المستدامة وتطورها وأهدافهاالمبحث الثاني: 

 يواجهها العامل املعاصر الت اليتمت اعتبار مشكلة سوء استخدام املوارد الطبيعية وأثرها يف البيئة من كربى املشك       
العشرين إىل التفكري  للنظم الزراعية يف القرنخاصة املتعلقة منها ابملمارسات الزراعية، فقد أدت اآلاثر البيئية السلبية 

 يف يف أساليب زراعية بديلة أقل ضررا وأفضل انتاجية، فظهرت الزراعة املستدامة كمفهوم ملواجهة التحدايت البيئية
 . الزراعة

 حتدايت الزراعة الصناعية املطلب األول: 

اهم يف زايدة سادخال الصناعة على الزراعة وظهور الزراعة الصناعية ثورة كبرية يف جمال الزراعة حيث  نتج عن       
الوقت تسبب يف آاثر سلبية ومضرة للطبيعة واإلنسان بسبب األمسدة  رعالية لإلنتاجية الزراعية، لكن مع مرو 

 واملبيدات الكيماوية واالستغالل املكثف للموارد الطبيعية.

 ألول: التعريف ابلزراعة الصناعية وأمهيتهاالفرع ا

تغريات يف جمال الصناعة والتعدين، إىل إحداث  1750/1850يف الفرتة  *ظهور الثورة الصناعيةأدى         
صبح أالنقل، التكنولوجيا، هذه التغريات كان هلا أتثري عميق على األوضاع االجتماعية االقتصادية والثقافية، حيث 

قائم على الطاقة املستمدة من اآللة اليت عوضت العمل اليدوي واحليواانت، لقد بدأت مع مكننة الصناعات االقتصاد 
النسيجية وتطوير تقنيات صناعة احلديد وزايدة استخدام الفحم املكرر مث توسع التجارة من خالل ادخال القنوات 

 لزراعي. كما أدخلت اآللة يف اجملال ا 1وحتسني الطرق والسكك احلديدية،

تشري إىل أو الزراعة الصناعية، وهي  *اخلضراءنتيجة للتقدم الصناعي ظهرت يف منتصف القرن العشرين الثورة       
سلسلة من البحوث والتطوير، وأنشطة نقل التكنولوجيا اليت حدثت يف العقود اليت تلت احلرب العاملية الثانية واليت 

 2اعي.أدت إىل زايدة كبرية يف اإلنتاج الزر 

                                                                 
 شر.الغربية ابتداء من نصف القرن الثامن ع: يقصد هبا التطورات الكبرية اليت مشلت هيكل النشاط الصناعي يف بريطانيا وأرواب  الثورة الصناعية *

1 -C.F. Jordan, An Ecosystem Approach to Sustainable Agriculture: Energy Use Efficiency in the American  

South, Environmental Challenges and Solutions 1, DOI 10.1007/978-94-007-6790-4_1,  Springer Science + 

Business Media Dordrecht 2013, p: 43, 44. 

 : الثورة اخلضراء التقنية )الزراعة الصناعية( ، الثورة اخلضراء الثانية )الزراعة اإليكولوجية(. عرفت مرحلتني الثورة اخلضراء *
** Norman Borlaugب الثورة اخلضراء. درس يف جامعة مينيسوات، وعمل يف مؤسسة : نورمان بورلوج ؛، مهندس زراعي وبروفسور أمريكي ويعترب أ

 .1970روكفيلر. قام بعدة أحباث من أجل حتسني حمصول الذرة والقمح. حصل على جائزة نوبل للسالم سنة 
*** HYVs  ية، ولكن وراثيا وأكثر إنتاج: أصناف جديدة من القمح تسمى أصناف عالية الغلة، وهي حبوب هلا ساق أقصر من األصناف التقليدية، متجانسة

 تهالك األمسدة مثل النيرتوجني.  يف حاجة إىل ارتفاع معدل اس
2- Ibid, p: 39, 51.  
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عشيب زراعة استبدلت القوة البشرية واحليوانية ابآلالت إلعداد الرتبة والزراعة والت"الزراعة الصناعية أبهنا: تعرف       
وحصاد احملاصيل، الزراعة الصناعية ركزت على زايدة احملاصيل الزراعية وإدخال أصناف جديدة من احملاصيل اليت 

األحفوري واملياه واملبيدات احلشرية واألمسدة االصطناعية، هذه التحوالت تتطلب مدخالت أكرب من طاقة الوقود 
  1"ولدت زايدات غري مسبوقة يف اإلنتاج الغذائي العاملي.

عرفت بفضل أعمال وأحباث املهندس الزراعي احلاصل على جائزة )الزراعة الصناعية( الثورة اخلضراء       
 2،واستعمال أنواع جديدة من احلبوب عالية الغلة  التكثيفمن  اليت مكنت، Norman Borlaug**نوبل
 (HYVs)***وزمالؤه طوروا أصناف جديدة من القمح عالية الغلة  Noman Borlaug 1970يف سنوات )

ومع ذلك فإهنا أدت إىل حماصيل أكثر عرضة لآلفات  تسمى أيضا أصناف عالية االستجابة وهي أكثر إنتاجية،
 القدرات العلمية التقنية لتغيري البيئة مع تقنيات مثل استخدام األمسدة للرتبة األقل خصوبة، ، واستخدام3واألمراض(

   4املبيدات ملقاومة األعشاب الضارة واآلفات، املكننة لزايدة اإلنتاجية والري يف اجلفاف.

حققت الثورة اخلضراء إجنازات عظيمة حيث أن إنتاجية احملاصيل الزراعية زادت أكثر من الضعف ووصلت        
كما مسحت لإلنسان بتحقيق جناح مؤقت يف مكافحة   5مرات ضعف، 5- 4بعض احلبوب إىل إنتاجية مذهلة 

 6اجلوع وسوء التغذية.

 الفرع الثاين: اآلاثر السلبية للزراعة الصناعية

فقد تسببت يف زايدة اآلاثر البيئية للنشاط  إن الزايدة الضخمة يف اإلنتاجية الزراعية مل أتت من دون تكلفة       
 الزراعي واخنفاض الكفاءة الكلية بشكل حاد. 

 7: يما يلنذكر  الزراعة الصناعيةمن آاثر 

ية مما يهدد انتاجية املواد العضو فقدان الرتبة خلصوبتها بسبب آتكل الرتبة السطحية واخنفاض حمتواها من  -
 ؛احملاصيل على املدى الطويل

                                                                 
1- Vanmala Hiranandani, Sustainable agriculture in Canada and Cuba: a comparison, Environment Develop- 

ment and Sustainability, (2010) 12:763–775 DOI 10.1007/s10668-009-9223-2 , Springer Science+Business 

Media B.V. 2009, p: 763, 764. 
2- PATERNE NDJAMBOU, DIVERS IFICATION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : ENJEUX, 

DÉTERMINANTS, STRATÉGIES, MODALITÉS, CONDITIONS ET PERSPECTIVES , THÈSE DE 

DOCTORAT, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC, CHICOUTIMI, CANADA, OCTOBRE 2013, p : 87  
3 - Tiziano Gomiero , David Pimentel  & Maurizio G. Paoletti, Is there need for a more Sustainable 

Agriculture?, Critical Reviews in Plant Sciences , DOI: 10.1080/07352689.2011.553515, p:7. 
4- PATERNE NDJAMBOU, op.cit, p : 87. 
5- Tiziano Gomiero et al, op.cit, p : 7.  
6- PATERNE NDJAMBOU, op.cit, p : 87.  
7- Tiziano Gomiero et al, op.cit, p : 6 - 9. 
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ت املياه بسبب زايدة استخدام املياه يف النشاط الزراعي، كما أدت الزراعة املروية املكثفة إىل ااخنفاض امداد -
  ثتشبع الرتبة ابملياه وامللوحة مما تسبب يف خسارة لألراضي الصاحلة للزراعة، إضافة إىل استنزاف وتلو 

 ؛كيميائي للسطح وللمياه اجلوفية
  ؛أدى انتشار استخدام املبيدات على احملاصيل إىل ظهور العديد من اآلفات واألمراض املقاومة للمبيدات -
 ؛التأثري الكبري للمبيدات على صحة اإلنسان -
  ؛التلوث البيئي الناجم عن االستخدام املكثف للمواد الكيميائية الزراعية -
 يولوجي وعدد كبري من األنواع واألصناف الزراعية نتيجة التغري يف استخدام األراضي. فقدان التنوع الب -

 1وعلى املستوى االجتماعي:        

 ؛اهلجرة من الريف إىل املدينة -
 ؛التبعية التكنولوجية ملزارعي اجلنوب لصناعة الشمال -
 ؛احللقة املفرغة ملديونية املزارعني -
 التقليدية.فقدان املعرفة واخلربة  -

 : كيفية التعامل مع التحدايت اليت تواجه الزراعةالفرع الثالث

مليون  800يتم انتاج ما يكفي من الغذاء بشكل إمجايل إلطعام اجلميع إال أن حوايل  على الرغم من أنه       
مليون طفل يعانون من نقص  180ويشمل ذلك  ،شخص مازالوا غري قادرين على احلصول على الغذاء الكايف

الوزن ومن سوء التغذية، يف حني كانت اإلجنازات العاملية يف جمال إنتاج األغذية مثرية لإلعجاب يف السنوات 
اخلمسني املاضية إال أن قدرة الناس على احلصول على الغذاء واحلصول على املوارد اإلنتاجية والسيطرة عليها ال تزال 

ن أكرب العقبات أمام حتقيق األمن الغذائي للجميع، وهناك مخ  مدارس فكرية متناقضة حول كيفية التعامل واحدة م
 2مع هذه التحدايت:

بحوث الزراعية اليت تضم أتباعاً ابرزين يف دوائر املعونة الرمسية ووكاالت ال تزعم هذه اجملموعة :املتشائمون البيئيون-1
 جديدة،وسية تد حجة مالبع نمو قد اقرتبت وسيتم إما قريًبا أو مت الوصول إليها ابلفعل.الدولية أن احلدود البيئية لل
اصيل األساسية يف حني أن غلة احمل كبرية،" أن السكان يستمرون يف النمو بسرعة  البيئيونيزعم هؤالء "املتشائمون 

وء الوضع احلايل أو حىت االخنفاض يف املستقبل. جيادلون أنه، يف ض التباطؤ،الرئيسية قد اخنفضت وسوف تستمر يف 

                                                                 
1- PATERNE NDJAMBOU, op.cit, p : 87.    
2- JULES N PRETTY and JOHN THOMPSON and FIONA HINCHCLIFFE, Sustainable Agriculture: 

Impacts on Food Production and Challenges for Food Security, International Institute for Environment and 

Development, 1996, p: 3-5.  
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قد تدهورت متاما  اليتللمعرفة، ال توجد اخرتاقات تكنولوجية جديدة حمتملة؛ وأن بعض النظم اإليكولوجية الزراعية 
 .حل هذه املشكالت يعين جعل السيطرة على السكان هي األولوية األوىل، تعاىفت

جتادل هذه اجملموعة مع إمياهنا القوي بقوة السوق، أبن العرض سوف يليب دائًما الطلب  :ل املعتادالعم متفائلوا-2
 املتزايد، وابلتايل فإن النمو األخري يف إمجايل إنتاج الغذاء سيستمر جنًبا إىل جنب مع اخنفاض النمو السكاين.

ى منو اإلنتاج الغذائي. لالتكنولوجيا احليوية ستحافظ عيتوقع هؤالء "املتفائلون يف العمل كاملعتاد" أن االبتكارات يف 
شري بعض ت حيث ،من املتوقع أيًضا أن تتوسع املساحة املزروعة بشكل كبري ومع ذلك يف العديد من البلدان

 .2020مليون هكتار إضافية يف أفريقيا جنوب الصحراء وحدها حبلول عام  79التقديرات إىل زايدة تبلغ 

تؤكد هذه اجملموعة اليت تتخذ من الشمال مقرًا هلا واليت هلا عالقات مع صناعة  :إلنقاذلي العامل الصناع-3
ن تتمكن ل والسياسية،جمموعة متنوعة من األسباب االقتصادية واملؤسسية  ه توجدالكيماوايت الزراعية، على أن

 األفق تصر هذه اجملموعة على أنه جيب سد فجوة الغذاء اليت تلوح يف بسببها، البلدان النامية أبداً من إطعام نفسها
سيضطر هذا  ،كبريةمن خالل زايدة اإلنتاج يف عمليات ميكانيكية   اعة احلديثة املتمركزة يف الشمالمن خالل الزر 

واليت ميكن  لطبيعية،اوابلتايل ختفيف الضغط عن املوارد  العملاملزارعني األصغر واألكثر 'املهمشني' إىل التوقف عن 
من تبادل  سيتمكن املنتجون الكبار بعد ذلكو  ،ق احملمية وحمميات احلياة الربيةاحلفاظ عليها بعد ذلك يف املناط

 أو توزيعها من قبل الوكاالت الدولية لتوفري اإلغاثة من اجملاعة أو املساعدات الغذائية. إليها،طعامهم مع من حيتاجون 

ومع  ،الزراعية القائمة رية يف األراضيعتان املتبقيتان أنه من املمكن حتقيق زايدات بيولوجية كبوتعتقد اجملمو        
 :لنهج األنسب لتحقيق هذه الزايداتفهم منقسمون أساسًا حول ما هو ا ذلك

أن منو الغذاء ال ميكن أن يتحقق إال من  اجملموعةتدعي هذه  :New modernistsاجلدد  ثيونااحلد-4
إما يف أراضي الثورة اخلضراء احلالية أو يف املناطق "ذات اإلمكاانت العالية"  اخلارجية،خالل الزراعة عالية املدخالت 

ة طسنة املاضية من التنمية الزراعية. جيادل هؤالء "احلداثيون اجلدد" أبن املزارعني يستخدمون ببسا 30اليت فاتتها 
 ألخرى،اعدًدا قلياًل جًدا من األمسدة الصناعية واملبيدات احلشرية وأصناف البذور عالية الغلة واملدخالت اخلارجية 

مون أن الزراعة عالية كما يزع  ،واليت هي الطريقة الوحيدة لتحسني احملاصيل وتقليل الضغط على املوائل الطبيعية
ب االستخدام األخرية تتطلهذه حيث أن  املدخالت،من الزراعة منخفضة  املدخالت أكثر استدامة من الناحية البيئية

 املكثف للموارد احمللية اليت قد تتدهور يف العملية.

لى أساس أن هناك ع الزراعي،تقدم هذه اجملموعة احلجج املؤيدة للتكثيف املستدام لإلنتاج  :املستدام التكثيف-5
املوارد ة ة أو املتدهورة يف الوقت الذي تعمل فيه يف الوقت نفسه على محايزايدة كبرية ممكنة يف املناطق غري احملسن

يشري املدافعون عن "التكثيف املستدام" إىل أدلة جتريبية حديثة من كل من الشمال  ،الطبيعية أو حىت جتديدها
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ن تكون ذات ن أواجلنوب ليقولوا أن الزراعة ذات املدخالت املنخفضة )ولكن لي  ابلضرورة مدخالت صفرية( ميك
يؤكدون أن و  شاد،ر واإلشريطة أن يشارك املزارعون مشاركة كاملة يف مجيع مراحل تطوير التكنولوجيا  عالية،إنتاجية 

هذه األدلة تشري إىل أن التغريات يف إنتاجية األراضي الزراعية والرعوية هي دالة للقدرات البشرية واإلبداع بقدر ما 
 والفيزايئية.لعمليات البيولوجية هي يف ا

 : تعريف وتطور الزراعة املستدامةثايناملطلب ال

يولوجية إىل ظهور شكل جديد من الثورة اخلضراء، وهي الثورة اخلضراء الب للزراعةالقيود البيئية  الرتكيز على أدى       
 واليت تعرف ابلزراعة املستدامة اليت أتخذ احلفاظ على البيئة بعني االعتبار. 

 الفرع األول: تعريف الزراعة املستدامة 

توجد العديد من احملاوالت لتعريف الزراعة املستدامة، فهناك من يعتربها فلسفة، وآخرون يرون أهنا إدارة،        
ه. من بني تعاريف يوجد تعريف متفق علي وهناك من يرى أهنا نظام، يف حني تعترب عند البعض عملية تقنية، لكن ال

 يلي: ملستدامة ماالزراعة ا
 1الزراعة املستدامة هي زراعة سليمة بيئيا، جمدية اقتصاداي، عادلة اجتماعيا وإنسانية. :Gips* (1984)تعريف ـ 1
اإلدارة الناجحة للموارد من أجل الزراعة لتلبية احتياجات  هي الزراعة املستدامة :Bifad**(1988)تعريف ـ 2

بيعية، قاعدة املوارد الطبيعية وجتنب التدهور البيئي، وجيب حفظ ومحاية املوارد الطالبشر املتغرية مع احملافظة على 
 2وحتقيق النمو االقتصادي على املدى الطويل عن طريق إدارة مجيع املوارد املستغلة لتحقيق عوائد مستدامة.

الزراعة املستدامة تعين إدارة وحفظ قاعدة املوارد  :منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (Fao 1988)تعريف ـ 3
ية، الطبيعية، وتوجيه التغري التكنولوجي بطريقة تضمن استمرار تلبية االحتياجات البشرية لألجيال احلالية واملستقبل

لناحية الفنية، ا الزراعة املستدامة حتافظ على األراضي واملياه والنبات واملوارد احليوانية، وبيئيا غري مضرة، مناسبة من
 3جمدية اقتصاداي ومقبولة اجتماعيا.

                                                                 
* Terry Gips :امة يف مؤسسات دلبيئة واالستشغل مناصب هتتم اب، ومستشار أعمال االستدامة ومعلم مستقل ومتحدث أمريكي عامل إيكولوجي واقتصادي زراعي

 وجامعات أمريكية.
** Bifad  :The Board for International Food and Agricultural Development )الهيئة الدولية لألغذية والتنمية الزراعية(    
1- Frédéric Zahm, A. Alonso Ugaglia, H. Boureau, B. d’Homme, J.M. Barbier, P. Gasselin, M. Gafsi, L. Guichard, 

C. Loyce, V. Manneville, et al, .Agriculture et exploitation agricole durables : état de l'art et proposition de 

défnitions revisitées à l'aune des valeurs, des propriétées et des frontières de la durabilité en agriculture , 

Innovations Agronomiques 46 (2015), 105-125, INRA, 2015, HAL Id: hal-01243583, p: 110.  
2 - M.V.K. Sivakumar and Rene Gommes, W Baier, Agrometeorology and Sustainable agriculture, Agricultural 

and Forest Meteorology 103 (2000) 11–26, p: 12. 
3- FAO, Building a common vision for sustainable food and agriculture PRINCIPLES AND APPROACHES , 

Rome, 2014, p: 12. 
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الزراعة املستدامة هي نظام يهدف إىل احلفاظ على اإلنتاج يف املدى الطويل  :Altieri* (1989)تعريف ـ 4
عادة اليت تعمل على حتسني خصوبة الرتبة، إو دون تدهور قاعدة املوارد ابستخدام تقنيات منخفضة املدخالت 

  1تعزيز املكافحة البيولوجية لآلفات وتنويع اإلنتاج.التدوير، 

اجلمعية األمريكية للزراعة ي  The U.S. Department of Agriculture (1990)تعريف ـ 5
جودة  تليب االحتياجات اإلنسانية، تعزز: الزراعة املستدامة هي الزراعة اليت جيب على املدى الطويل أن :1990

 البيئة وقاعدة املوارد الطبيعية، حتقق االستخدام األكفأ للموارد غري املتجددة واالندماج الطبيعي للعمليات البيولوجية، 

 2واجلدوى االقتصادية وتعزز نوعية احلياة. 

الزراعة املستدامة تشري إىل نظم الزراعة اليت هي قادرة على احلفاظ على  :IKERD** (1990) تعريفـ 6
  3اإلنتاجية وفائدهتا إىل أجل غري مسمى.

فلسفة تقوم على أهداف اإلنسان الزراعة املستدامة  :Francis et Youngberg*** (1990) تعريفـ 7
تطبيق إلنشاء  استخدام هذه الفلسفة دليل ،األخرىوعلى فهم اآلاثر طويلة املدى ألنشطته على البيئة وعلى األنواع 

  4زراعة مقتصدة يف املوارد ونظم زراعية منصفة.
 االستدامة يف الزراعة تشري إىل العملية اليت :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OCDE (2002)تعريف ـ 8

من خالهلا ممارسات زراعية فعالة اقتصاداي حمرتمة للبيئة ومقبولة اجتماعيا تسمح ابالستجابة للطلب على املنتجات 
 5)الغذاء واأللياف وغريها من املنتجات(.

 أساسيني:تعريف الزراعة املستدامة من خالل عنصرين قاما ب Godard et Hubert**** (2002)ت 9

                                                                 
1- Hassan R. El-Ramady, Samia M. El-Marsafawy, Lowell N. Lewis , Sustainable Agriculture and Climate 

Changes in Egypt (Sustainable Agriculture Reviews) Volume 12, DOI 10.1007/978-94-007-5961-9_2, © 

Springer Science+Business Media Dordrecht 2013, p : 44. 

* Miguel Altieri :فلوريدا.ة أستاذ الزراعة اإليكولوجية يف جامعة كاليفورنيا، حاصل على درجة الدكتوراه يف علم احلشرات من جامعة والي 
** John E. Ikerd.أستاذ فخري للزراعة واالقتصاد التطبيقي، جامعة ميسوري كولومبيا، كلية الزراعة واألغذية واملوارد الطبيعية : 

*** Charles A. Francis ،أستاذ اهلندسة الزراعية واإلرشاد احملاصيل التخصصي، جامعة نرباسكا، لينكولن :George Youngberg:  أستاذ يف
 سم علم األمراض، جامعة والية تينيسي الشرقية.ق

**** Bernard Hubert :مدير البحث يف املعهد الوطين للبحوث الزراعية، فرنسا ،Olivier Godard : مدير البحث يف املركز الوطين للبحث
 فرنسا. CNRSالعلمي 

2 - Tiziano Gomiero et all, op.cit, p: 13. 
3 - Harvey S and James Jr, Sustainable Agriculture and free market economics: Finding common ground 

in Adam Smith, Agriculture and Human Values (2006) 23:427–438, DOI 10.1007/s10460-006-9020-6, p: 428. 
4- F Zahm et al, op.cit, p : 110.  
5- Ibid, p: 111   
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وهذا يعين قدرته على االستمرار  (durabilité autocentrée)ت اجلدوى من نظام االستغالل أو النظام الزراعي أ 
 ؛يف اإلنتاج يف املستقبل من خالل احلفاظ على املوارد الطبيعية ورأس املال البشري )التدريب، املهارات...(

سامهة نظام االستغالل يف استدامة اإلقليم الذي ينتمي اليه، من خالل مسامهته يف االقتصاد احمللي وتوفري ت مب 
 1 اخلدمات اجملاورة وصيانة وخلق فرص العمل يف املناطق الريفية وإنتاج اخلدمات البيئية.

عرفوا االستدامة  يف منشور األمم املتحدة Giovannucci* et Al (2012): ـ تعريف األمم املتحدة10
الزراعية أبهنا" زايدة اإلنتاجية الزراعية العاملية لتلبية احتياجات تسعة مليارات نسمة مع االعرتاف والعمل ضمن 

  2حدود األنظمة الطبيعية".

، Gips (1984) ،Bifad(1988)تمثلة يف تعريف كل من: مما سبق يالحظ أن تعاريف الزراعة املستدامة وامل      
(Fao 1988)، IKERD (1990)،  اجلمعية االمريكية للزراعة(ASA :1990) ،OCDE (2002)، 

(2012) Giovannucci et Al أهداف الزراعة املستدامة، واملتمثلة يف أهداف اقتصادية:  هذه التعاريف تصف
زايدة اإلنتاجية وحتقيق اجلدوى االقتصادية، أهداف اجتماعية: ضمان تلبية حاجيات االنسان الغذائية ابستمرار 

قود  إىل يوحتقيق العدالة االجتماعية، أهداف بيئية: احملافظة على البيئة وعلى املوارد الطبيعية من التدهور، وهذا 
لذلك جيب تشجيع   الزراعة املستدامة هي تطبيق الزراعة ملبادئ التنمية املستدامة،التعريف الذي يوضح أن "

  3. "زراعة جمدية اقتصاداي، مسؤولة اجتماعيا، تليمة بيئيا

إضافة إىل أهداف الزراعة املستدامة حدد جمموعة من املمارسات املنوطة ابلزراعة  Altieri (1989)أما       
املستدامة واملتمثلة يف استخدام تقنيات منخفضة املدخالت تعمل على حتسني خصوبة الرتبة، إعادة التدوير، تعزيز 

يعتربان الزراعة املستدامة ف Francis et Youngberg (1989)املكافحة البيولوجية لآلفات، تنويع اإلنتاج؛ أما 
طبيق وأن هذه الفلسفة ميكن استخدامها كدليل ت فلسفة تقوم على فهم أهداف االنسان وآاثر نشاطه على البيئة

لتحقيق األهداف املرغوبة )زراعة مقتصدة يف املوارد ونظم زراعية منصفة(، أي أنه ال يوجد نظام واحد فقط للزراعة 
 Godard etموعة من األنظمة الزراعية اليت ميكن أن حتقق األهداف احملددة؛ أما املستدامة بل ميكن إجياد جم

Hubert (2002)  أكدا أن الزراعة املستدامة هي زراعة تقوم على بعدين: األول االستمرار يف اإلنتاج يف املستقبل
يا وهو عني، وأضافا بعدا اثنار من خالل احلفاظ على املوارد الطبيعية ورأس املال البشري أي مهارات وقدرات املز 

املسامهة يف استدامة اإلقليم من خالل توفري اخلدمات وخلق فرص العمل يف املناطق الريفية، املسامهة يف االقتصاد 

                                                                 
1 - Mohamed Gafsi, Exploitation agricole et agriculture durable, Cahiers Agricultures vol. 15, n° 6, novembre-

décembre 2006, doi: 10.1684/agr.2006.0035, p :492. 
2 - C.F. Jordan, op.cit, p: 7.  

* Daniele Giovannucci :رئي  جلنة تقييم االستدامة COSA جمموعة من املؤسسات، هي منظمة حيركها املتطوعني  وهي احتاد عاملي غري رحبي يظم
 ابستخدام األساليب التشاركية لقياس االستدامة يف الزراعة.

3- Gerard Kafadaroff, Agriculture Durable et nouvelle revolution verte, le publieur, France, 2008, p: 87, 88. 
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امهة يف يتوقف على استدامة النظام الزراعي فقط بل أيضا قدرته على املس احمللي، ويعترب هذا التعريف شامل ألنه ال
 .االقتصاد احمللي

 Regenerating   Agriculture كتابه  يف *J. PRETTYتوجد اختالفات يف تعريف الزراعة املستدامة، ف        
فهوم معقد االستدامة يف حد ذاهتا هي م يؤكد أنه "من املستحيل وضع تعاريف دقيقة ومطلقة للزراعة املستدامة، ألن

ى أن على االستمرار لفرتة طويلة، أما البعض اآلخر فري ومتخالف عليه، فالبعض يرى أن االستدامة تعين القدرة 
 االستدامة تعين املرونة والقدرة على التعايف بعد صعوابت غري متوقعة، وفيما يتعلق ابلبيئة فهي تعين عدم االضرار أو

 1االخالل ابملوارد الطبيعية، كما تعين األنشطة اإلمنائية اليت أتخذ البيئة يف االعتبار."

تصلح لوضع تعريف دقيق ألهنا تشمل طرق التفكري واملمارسات  اك من يرى أبن الزراعة املستدامة الهن       
  2الزراعية اليت تشكل معتقدات وقيم الناس.

كما أن يف أدبيات الزراعة املستدامة هناك منظورين، فهناك من يرى أن الزراعة املستدامة تتمثل يف ممارسات          
فظ الرتبة واملياه، تناوب احملاصيل وتنوعها، االستخدام احملدود ملبيدات األعشاب االصطناعية حمددة وهي تشمل: ح

ة ما، لكن البعض رفض فكرة أن الزراعة املستدAltieriواملبيدات احلشرية واالمسدة، اخنفاض مدخالت الزراعة مثل 
زاعمني أن الزراعة املستدامة هي فلسفة  Francis et Youngbergتشري إىل جمموعة حمددة من املمارسات مثل 

  تقوم على أهداف اإلنسان وعلى فهم التأثري طويل األجل ألنشطته على البيئة وعلى األنواع األخرى.

هو غري مستدام: استمرار االعتماد على املوارد غري  فريى أبن هناك اتفاق على ما **McIsaacأما         
اض استنفاذ طبقة األوزون، تقلص التنوع البيولوجي، عدم الكفاءة االقتصادية، اخنفاملتجددة، آتكل الرتبة املفرط، 

 يوجد اتفاق حول مفهوم الزراعة املستدامة. اجملتمعات الريفية. وال

كما أن الزراعة املستدامة ال متثل عودة إىل شكل ما من أشكال املمارسات الزراعية منخفضة التكنولوجيا أو 
قليدية". بداًل من ذلك فهي تتضمن دجًما لالبتكارات احلديثة اليت قد تنشأ مع العلماء أو مع "املتخلفة" أو "الت

املزارعني أو كليهما، وال يتعلق األمر فقط إبنتاج األغذية بل يتعلق بزايدة قدرة سكان الريف على االعتماد على 
 وية.الذات واملرونة يف مواجهة التغيري، وبناء منظمات واقتصادات ريفية ق

ثل أحد األهداف حيث يتم غري ممكنلكن التعريف الدقيق واملطلق لالستدامة وابلتايل الزراعة املستدامة، أمر 
الرئيسية للزراعة املستدامة يف أن يكون النهج مرانً وال يصف جمموعة حمددة بشكل واضح من التقنيات أو املمارسات 

                                                                 
1 - Jules N. Pretty, Regenerating Agriculture: Policies and Practice for Sustainability and Self-Reliance, The 

National Academies, London, 1995, p: 11.  

Jules pretty* : أستاذ البيئة واجملتمع يف جامعة اسك (ESSEX) اإلجنليزية. 

** Gregory F. McIsaac : املتحدة االمريكيةأستاذ مساعد املوارد الطبيعية وعلوم البيئة جامعة إلينوى يف أورابان شامبني الوالايت. 
2- Vanmala Hiranandani, op.cit , p: 764. 
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ة. وابلتايل، اخليارات املستقبلية للمزارعني مع تغري الظروف ومع تغري املعرفأو السياسات فهذا لن يؤدي إال إىل تقييد 
 1فإن الزراعة املستدامة ليست منوذًجا أو حزمة بسيطة يتم فرضها إهنا أكثر عملية للتعلم والتكيف.

 يث يقوم علىالزراعية حبزراعي يسمح إبدارة املناطق نظام  " كل :أبهناالزراعة املستدامة  تعريفمما سبق ميكن     
ويضمن توفري غذاء آمن وصحي ومتنوع جلميع أفراد اجملتمع وعلى مدى  االستخدام العقالين للموارد الطبيعية،

 "طويل، إضافة إىل املسامهة يف خدمة وترقية اإلقليم الذي تنتمي اليه.

 تطور مفهوم الزراعة املستدامةالفرع الثاين: 

التاريخ واجه الناس  على مرف ،ى األقل فيما يتعلق ابلزراعة واملوارد الطبيعية ليست جديدةفكرة االستدامة عل        
فقد أدى التفكري النقدي يف اآلاثر البيئية  2التحدي املتمثل يف حتقيق التوازن بني إنتاج األغذية مع محاية البيئة.

ملمارسات الزراعة الصناعية إىل ظهور مفهوم الزراعة املستدامة واملمارسات البديلة اليت حترتم البيئة وهتدف إىل احلفاظ 
أواخر سنوات  يا" يفواليت ظهرت "رمسعلى املوارد اليت تقوم عليها الزراعة )الرتبة، املياه، اهلواء، التنوع البيولوجي(، 

  3الثمانينات.
على الرغم من أن مصطلح االستدامة قد شاع عن طريق نشر مفهوم التنمية املستدامة يف تقرير برونتالند         

لشمالية، منذ سنوات يف قارة أمريكا ا متت مناقشته(، فمفهوم الزراعة املستدامة أو حىت جمتمع مستدام قد 1987)
 4كادميية.على األقل يف األوساط األ

أطلق النقاش حول عواقب وخيمة على املستوايت  (Meadows* et al 1972)التقرير الشهري حدود النمو        
االجتماعية والبيئية للنمو االقتصادي، هذا التقرير دعا لتغريات عميقة يف مفهوم النمو، وابلتايل فتح النقاش حول 

 .مشروع اجتماعي جديد
جمتمع يقوم على اقتصاد مستدام  (société durable)عن جمتمع مستدام  حتدث 1976Stiversيف عام        
لتوازن مع النظام اإليكولوجي الذي يقلل من استهالك املوارد غري املتجددة اليت تركز على األنشطة غري امللوثة وغري اب

 5.الضارة ابلبيئة وموجه حنو هدفني، رفاه اإلنسان والتوازن مع البيئة

                                                                 
* Donella Meadows :رائدة يف جمال البيئة وزوجها Dennis L. Meadows حدود النمو عامل وأستاذ فخري يف جامعة نيو هامبشري، كتبا تقرير. 

1- JULES N PRETTY and al, Sustainable Agriculture: Impacts on Food Production and Challenges for 

Food Security , op.cit, p:5, 6. 
2- Neill Schaller, The concept of agricultural sustainability, Agriculture, Ecosystems and Environment 46 

(1993) 89-9, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, p: 90  
3-  Gael Planchais, Strategie et performance des agriculteurs dans un enjeu d'agriculture durable, Economies  

and Finances, Université d'Angers, French, 2008, HAL Id: tel-00418659, p : 88. 
4- Bernard Estevez et Gérald Domon, Les enjeux sociaux de l'agriculture durable Un débat de société 

nécessaire ?, Courrier de l'environnement de l'INRA n°36, mars 1999, p : 99. 
5 - Idem. 
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 فقد ،1980مفهوم الزراعة املستدامة يف هنجه احلديث ميكن ارجاعه إىل الوالايت املتحدة يف بداايت سنوات        
أنه كان أول  الذي يرجع إليه الفضل *Wes Jacksonطرح اإلطار املفاهيمي لتعريف الزراعة املستدامة من خالل 

 . 1980يف  New Roots for Agricultureمن استخدم مصطلح الزراعة املستدامة يف مقاله 
الزراعة املتجددة مشريا إىل احلاجة  Regenerative Agricultureمفهوم  **Rodaleاقرتح  1983يف        

 لزراعة تعتمد على مبدأ التفاعالت البيئية.

 Eugeneالفكرة األوىل للزراعة املستدامة كانت لنظام الزراعة الذي حياكي النظم اإليكولوجية الطبيعية حيث        
**P. Odum*  أكد يف منشوراته وكتاابته فكرة أن الزراعة األمريكية البد أن حتاكي الغاابت األصلية والرباري

 1لتصبح أكثر استدامة.

ملستدامة يلقى دعما كبريا من خمتلف أصحاب املصلحة يف اجملتمع، خاصة مراكز أصبح مفهوم الزراعة ا       
 البحث واهليئات الدولية اليت عملت على حتديد مسات هذا املفهوم. 

 : أهداف الزراعة املستدامةثالثاملطلب ال

اهلدف الرئيسي من الزراعة املستدامة زايدة اإلنتاج الغذائي بطريقة مستدامة وتعزيز األمن الغذائي، ومع ذلك       
 فهي متعددة الوظائف واألهداف.  2تشمل استدامة الزراعة فقط أتمني توفر الغذاء وخفض الفقر، ال

 1996اء أهداف الزراعة املستدامة ي القمة العاملية للغذالفرع األول: 
 3تتمثل أهداف الزراعة املستدامة فيما يلي:  1996حسب القمة العاملية للغذاء        
 ؛التوصل إىل إنتاج زراعي مقبول ومناسب من حيث الكمية والتنوع واجلودة -
 ؛احلفاظ على بيئات مواتية للبشر والكائنات احلية األخرى -
 ؛الطبيعة وحقوق احليوانمنع تلوث املياه السطحية واجلوفية، واحلفاظ على  -
 ؛منع أو احلد من تدمري وتدهور األراضي اخلصبة بسبب التآكل، الزحف العمراين أو األنشطة الضارة للزراعة -
 ؛إنشاء وصيانة البىن التحتية الريفية األساسية إلنتاج وتسويق املنتجات الزراعية -

                                                                 
* Wes Jackson :2000 عامل أحياء أمريكي، حائز على جائزة نوبل البديلة يف عام. 

** Robert Rodale: مريكي من أنصار الزراعة العضوية، دعا إىل الزراعة املتجددة، كان رئي  صحيفةأ Rodale. 

*** Eugene Pleasants Odum:  الدراسات البيئية.  جامعة جورجيا رائد يفيف أمريكيكان عامل أحياء 
1-  Tiziano Gomiero and al, op.cit, p: 13. 
2- Kyösti Arovuori and Paula Horne, Matleena Kniivilä, Samir Mili, Sustainable Agriculture and Forestry in 

Southern Mediterranean Countries: Policy Impacts and Challenges  “Sustainable Agricultural Development : 

Challenges and Approaches in Southern and Eastern Mediterranean Count ries “, Cooperative Management, DOI 

10.1007/978-3-319-17813-4_10, Springer International Publishing, Switzerland, 2015, p: 256. 
3- F Zahm, op.cit, p : 109  
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الستغالل اعلى املدى الطويل بدال من  محاية النظم اإليكولوجية الطبيعية والرتكيز على احلفاظ عليها -
 ؛والتشغيل على املدى القصري

تشجيع إعادة تدوير املواد الغذائية واحلفاظ على توازن جيد بني االستخدام الفوري واالستقرار على املدى  -
 الطويل.

 الفرع الثاين: أهداف الزراعة املستدامة عند بعض الباحثني
 *Christen لدى  أوال:
  1أهداف الزراعة املستدامة تتمثل يف:       

 ؛ضمان العدالة بني األجيال -

 ؛احلفاظ على قاعدة املوارد الزراعية وتفادي العوامل اخلارجية البيئية السلبية -

 ؛محاية التنوع البيولوجي -

 ؛حملليةا ضمان اجلدوى االقتصادية للزراعة وتعزيز فرص العمل يف الزراعة واحلفاظ على اجملتمعات الريفية -

 ؛انتاج غذاء كايف وجبودة للمجتمع -

 املسامهة عامليا لتحقيق التنمية املستدامة. -
 (Lichtfouse** et al., 2009)لدى  اثنيا:
   2 تتضمن:األهداف األساسية للزراعة املستدامة        

 ؛توفري دخل زراعي أكثر رحبية -

 :تعزيز االشراف البيئي مبا يف ذلك -

 ؛الرتبةمحاية وحتسني نوعية  -

 ؛احلد من االعتماد على املوارد غري املتجددة مثل الوقود، األمسدة االصطناعية، املبيدات احلشرية -

 ؛التقليل من اآلاثر السلبية على السالمة، احلياة الربية، نوعية املياه، وغريها من املوارد البيئية -

  .أسر زراعية وجمتمعات مزدهرة مستقر،حتفيز  -
                                                                 

*  Olaf Christen.أستاذ الزراعة والعلوم البيئية جبامعة مارتن لوثر هبال ويتنبورغ أملانيا : 

** Eric Lichtfouse :أستاذ وابحث يف INRA فرنسا. 
1- Kyösti Arovuori and al, op.cit, p: 13. 
2- A. Chel et G. K aushik, Renewable energy for sustainable agriculture, Agronomy for Sustainable 

Development January 2011, Volume 31, Issue 1, INRA, EDP Sciences, 2010, DOI: 10.1051/agro/2010029, p: 91  
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 .تصار أهداف الزراعة املستدامة يف ثالثة جماالت: اقتصادية، اجتماعية وبيئيةمما سبق ميكن اخ    
 االقتصادية:  األهداف-1

 من الغذائي.ضمان اجلدوى االقتصادية للزراعة )اإلنتاجية والكفاءة( وحتقيق األ -
 االجتماعية:  األهداف-2

 بني األجيال.داخل األجيال و حتقيق الرفاه للمجتمعات وضمان العدالة  -
 البيئية:  األهداف-3

 ومحاية التنوع البيولوجي على املدى الطويل. احملافظة على البيئة وعلى قاعدة املوارد الطبيعية  -
 المبحث الثالث: أساسيات الزراعة المستدامة

كما رأينا يف املبحث السابق تعين الزراعة املستدامة قدرة الزراعة على االستمرار ومواجهتها للتحدايت البيئية         
على جمموعة من  تقوممع قدرهتا على االستجابة للطلب على املنتجات، وقد مت التأكيد على أن الزراعة املستدامة 

بحث إىل توضيح مبادئ الزراعة املستدامة وأهم املمارسات ، ويهدف هذا املاملبادئ واملمارسات الالزمة لتعزيزها
 اخلاصة هبا.

 : مبادئ الزراعة املستدامةولاملطلب األ

ترتكز الزراعة املستدامة على جمموعة من املبادئ األساسية اليت توازن بني األبعاد االقتصادية واالجتماعية        
 ضمن العناصر التالية.مبادئ ميكن تلخيصها  5والبيئية لالستدامة، وقد حددهتا منظمة األغذية والزراعة ب 

 بيعيةالفرع األول: املبادئ املتعلقة ابتتخدام املوارد الط

 1على دعم النظام الطبيعي بشكل مباشر، ويتمثالن يف: 2واملبدأ  1يركز كل من املبدأ        

 : حتسني كفاءة اتتخدام املوارد عامل أتاتي للزراعة املستدامة1املبدأ 

من شأن تغيري املمارسات الزراعية أن يساهم إىل حد كبري يف حتسني إنتاجية العديد من نظم اإلنتاج الغذائي        
 مثل التقليل من استخدام املدخالت غري املتجددة اليت تسبب ضررا للبيئة أو لصحة املزارعني واملستهلكني.والزراعي، 

 للحفاظ على املوارد الطبيعية ومحايتها وتعزيزها االتتدامة تتطلب إجراءات مباشرة: 2املبدأ  

                                                                 
 أنظر كال من: -1

- FAO, Building a common vision for sustainable food and agriculture PRINCIPLES AND 

APPROACHES, op.cit, p: 18 – 23. 

- Jules Pretty, Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence, Phil. Trans. R. Soc. B (2008) 

363, 447–465,doi:10.1098/rstb.2007.2163, p: 451. 
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يعتمد إنتاج األغذية والزراعة على املوارد الطبيعية، وابلتايل تتوقف استدامة اإلنتاج على استدامة املوارد نفسها.        
 وميكن عمل الكثري للحد من اآلاثر السلبية وللمحافظة على املوارد الطبيعية من خالل:

، ييو كيميائبالبيولوجية والبيئية مثل تدوير املغذايت، تثبيت النيرتوجني، جتديد الرتبة، تضاد دمج العمليات  -
القابلة إلعادة  املتجددة أواملنافسة االفرتاس والتطفل يف عمليات انتاج الغذاء، االستخدام الرشيد للموارد 

  ؛التدوير
ة حلرارية األرضية، الطاقة الكهرومائية، والطاقاستخدام مصادر الطاقة املتجددة مثل البيولوجية والطاقة ا -

 الشمسية أو طاقة الرايح بدل الوقود األحفوري.

 الفرع الثاين: املبادئ املتعلقة بتمكني األفراد

 1من مبادئ الزراعة املستدامة على دعم الزراعة لألفراد وسبل عيشهم: 3يركز املبدأ رقم        

 اليت ال حتمي وال حتسن تبل املعيشة واملساواة والرفاه االجتماعي ي الريف ليست مستدامة الزراعة :3املبدأ 

ال ميكن للزراعة أن تصبح مستدامة ما مل توفر ظروف العمل الالئق ملن يزاولوهنا يف بيئة صحية وآمنة اقتصاداي        
من الريف إىل احلضر من خالل فرص العمل  من أجل وقف اهلجرة حتسني نوعية حياة األفراد واجملتمعات وماداي،

وير املشاريع ، جيب أن تتاح الفرص للشباب لتطالثقافيةوالرعاية الصحية والتعليم واخلدمات االجتماعية واألنشطة 
 الريفية، الرعاية لألرض حبيث ميكن أن تنتقل إىل األجيال القادمة يف حالة جيدة.

 الفرع الثالث: املبادئ املشرتكة

 مبادئ مشرتكة ألهنا تقوم على دعم النظام الطبيعي والبشري على حد سواء: 5واملبدأ  4يعترب كل من املبدأ       

: تعزيز قدرة الناس واجملتمعات والنظم اإليكولوجية على الصمود عامل أتاتي ي حتقيق الزراعة 4املبدأ 
 املستدامة

وجيات ق والنزاعات املدنية على الزراعة، وميكن للسياسات والتكنولتؤثر الظواهر اجلوية الشديدة وتقلبات السو        
ولذلك تغدو  ،واملمارسات اليت تبين قدرة املنتجني على الصمود يف وجه التهديدات أن تساهم يف حتقيق االستدامة
  2لى السواء.ع القدرة على الصمود حمورية يف التحول حنو زراعة مستدامة وجيب أن تشمل األبعاد الطبيعية والبشرية

                                                                 
1- FAO, Building a common vision for sustainable food and agriculture PRINCIPLES AND 

APPROACHES, op.cit, p: 26, 27.  
 :على املوقع والزراعةالغذاء املستدام ، لألمم املتحدة والزراعةمنظمة األغذية  -2

4/ar-http://www.fao.org/sustainability/background/principle/ ، :18:50على  11/09/2019اتريخ االطالع . 

http://www.fao.org/sustainability/background/principle-4/ar/
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 :وميكن ذلك من خالل

خلق استفادة منتجة ملعرفة ومهارات املزارعني، وابلتايل حتسني االعتماد على الذات واستبدال رأس املال  -
 ؛البشري للمدخالت اخلارجية املكلفة

ثل: ماالستفادة من القدرات اجلماعية للناس للعمل معا من أجل حل مشاكل املوارد الزراعية والطبيعية،  -
 1اآلفات املياه، الري، الغاابت.

 : الزراعة املستدامة تتطلب آليات حوكمة رشيدة وفعالة5املبدأ 

ال ميكن أن يتحقق االنتقال إىل اإلنتاج املستدام إال عندما يكون هناك توازن سليم بني مبادرات القطاعني        
ة ومتكينية وكمة الفعالة واملنصفة، مبا يشمل سياسة مناسبولن يتسىن حتقيق االستدامة إالّ من خالل احل ،اخلاص والعام

وبيئات قانونية ومؤسسية حتقق التوازن السليم بني مبادرات القطاعني العام واخلاص، وضمان املساءلة، واملساواة، 
 2والشفافية، وسيادة القانون.

 املمارتات الزراعية املستدامةبعض : يناملطلب الثا

، تعزيز األساليب الزراعية اليت تزيد من انتاج الغذاء دون 2005أوصى تقييم األلفية للنظم االيكولوجية        
املبادالت الضارة من آتكل تربة، االستخدام املفرط للمياه، املغذايت أو املبيدات، أيضا شدد على ضرورة احلد من 

 3من الغذائي يف حد ذاته.استدامة الزراعة واأل األثر البيئي ملمارسة الزراعة ألنه يشكل خطرا على

يف العناصر  موضحةيف هذا السياق توجد بعض املمارسات الزراعية اليت تندرج ضمن جمال الزراعة املستدامة        
 التالية.

 الفرع األول: املمارتات املتعلقة بتحسني نوعية األراضي

 الرتبة، تنويع وتناوب احملاصيل، التسميد الطبيعي. تشمل هذه املمارسات البذر املباشر، غطاء       

 أوالـ البذر املباشر: 

من دون استخدام العمل امليكانيكي ومع احلد األدىن من مباشرة البذر املباشر هو النظام الذي يسمح ابلزرع        
 احلراثة منذ حصاد احملصول السابق، مصطلح البذر املباشر يفهم كمرادف للزراعة بدون حرث، صفر حرث. 

                                                                 
1- Jules Pretty, Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence, op.cit, p: 451.   

 .سبق ذكرهمرجع  الغذاء املستدام والزراعة،، لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة -2
3 Tiziano Gomiero et al, op.cit, p : 15. 
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إعداد األرض للبذر ويشمل الغطاء النبايت )احلشائش من خملفات احملاصيل السابقة أو تغطية يشمل البذر املباشر 
، يتم البذر مباشرة يف املهاد )بقااي احملاصيل( من خالل استخدام معدات خاصة للبذار خترتق الغطاء احملاصيل(

 1استخدام مبيدات األعشاب للسيطرة على األعشاب الضارة. وختلق فتحة فيها توضع البذور،
م، التآكل، حب  التحك : احلفاظ على جودة الرتبة )حتسني بنية الرتبة، السيطرة،فوائد البذر املباشرمن        

الكربون، احملافظة على املياه والرتبة، هتوية ونفاذية الرتبة(؛ احلفاظ على جودة املياه )احلد من فقدان املياه من خالل 
آتكل واجلراين السطحي، احلد من ترسب الطمي يف السدود(؛ احلفاظ على جودة اهلواء )احلد من انبعااثت غازات 

  2د من التعرية الرحيية، احلد من التلوث(؛ زايدة الغلة وحتسني اإلنتاجية.االحتباس احلراري، احل

أيضا يساعد البذر املباشر على: تبسيط طرق الزراعة، االقتصاد يف أوقات التدخل، اقتصاد الطاقة، االقتصاد يف 
 3املواد واملعدات، ختفيف آاثر األخطار املناخية.

 اثنياـ غطاء الرتبة: 

ية يتم تغطية الرتبة بشكل دائم سواء ببقااي احملاصيل السابقة )وتسمى املهاد( اليت ال تتم إزالتها أو نبااتت التغط       
 اليت أنشئت بني احملاصيل من أجل محاية سطح الرتبة، واحلفاظ على الرطوبة، تلعب دورا هاما يف أداء عمل النظام 

 4لرتبة، وإنتاج الكتلة احليوية(.)إعادة تدوير املياه واالزوت، وحتسني بنية ا
يتم توفري التغطية الدائمة من نشارة نباتية حية )حماصيل الغطاء( أو ميتة )القش(، وميكن أن يتم بطرق خمتلفة        

احلفاظ على بقااي الرتبة من احملصول السابق، وجود الغطاء النبايت الطبيعي، زرع نبااتت التغطية اليت وبصرف النظر 
  5.فة محاية الرتبة ميكن أن تستخدم أيضا للغذاء البشري أو احليواينعن وظي

يتم تركها ل ب العنصر الرئيسي لغطاء دائم للرتبة، ال جيب إزالتها من سطح الرتبة أو حرقها بقااي احملصول       
ر السطحي، وحتسني خختفيض التب ،توفر حاجز ضد الرايح القوية ودرجة احلرارة ،حلماية الرتبة السطحية من التآكل

لرتبة، حتسني التنوع البيولوجي ل ،وزايدة معدل املادة العضوية يف الرتبة تسرب املياه؛ زايدة خصوبة الرتبة واإلنتاجية
      6 والنشاط البيولوجي للرتبة وجودة املياه.

                                                                 
1- FAO, AGRICULTURE DE CONSERVATION ET SES PRINCIPES FONDAMENTAUX , op.cit, p : 64. 
2- NATIONS UNIES COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE, Centre de développement sous-

régional pour l’Afrique du Nord (CDSR), LE SEMIS DIRECT : POTENTIEL ET LIMITES POUR UNE 

AGRICULTURE DURABLE EN AFRIQUE DU NORD, Tanger (Maroc), Décembre 2001, p : 02.  
3- Oussama El Gharras, Introduction à l’Agriculture de Conservation : Le semis direct pour une agriculture 

durable, Institut National de la Recherche Agronomique : Centre Régional de la Recherche Agronomique de 

Settat, Maroc, Mardi 26 Février 2013, p : 32.  
4- Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt - Secrétariat Général, L’agriculture de 

conservation, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt - Secrétariat Général, CENTRE 

D’ÉTUDES ET DE PROSPECTIVE Analyse N° 61 - Septembre 2013, France, p: 02. 
5- FAO, AGRICULTURE DE CONSERVATION ET SES PRINCIPES FONDAMENTAUX , op.cit, p : 65.   
6- Peter R Hobbs et al, op.cit, p : 545. 
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 تناوب احملاصيل: اثلثاـ تنويع و 

، وميكن احملاصيل حيث تزرع عدد من احملاصيل املختلفة يف نف  اجملاليعرف أبنه نظام زراعة  تنويع احملاصيل       
السيطرة على أمراض النبات ومكافحة األمراض اهلدف منه هو  1أن يكون تناوب من حقل إىل آخر، عاما بعد عام.

الحتياجات  كما يوفر تغطية  2بسبب زايدة التنوع امليكرويب حيث يتم تقليل خماطر اآلفات وانتشار األمراض،
 3الكائنات احلية الدقيقة يف الرتبة من املغذايت.

تقليل  ،يضمن كل من تنويع احملاصيل وتناوهبا تنويع اإلنتاج الزراعي، وابلتايل تنويع غذاء اإلنسان واحليوان       
زايدة تثبيت النيرتوجني  ،توزيع أفضل للمياه واملواد الغذائية يف مجيع أحناء الرتبة ،خماطر غزو اآلفات واألعشاب الضارة

فضل للموارد االستخدام األ ،)االزوت( من خالل العالقات التكافلية بني النبات وبعض الكائنات احلية يف الرتبة
 4حتسني توازن مركبات الرتبة وزايدة تركيب الدابل. ،املائية ومغذايت الرتبة

 : رابعا: التسميد الطبيعي

ط ضوية كبقااي احليواانت وبقااي األطعمة ونفاايت احلدائق، ولكن بشكل مضبو حيث يتم ختمري الفضالت الع       
وضمن شروط حمددة من أجل إعادة املواد العضوية إىل الرتبة ولتنشيط الكائنات احلية الدقيقة اليت تدعم منو احملاصيل.            

اسبا كانت ية التفكيك فكلما كان غذاؤها منإن خليط املواد العضوية يكون غذاء الكائنات اجملهرية اليت تقوم بعمل
 النتائج أفضل. 

أيضا يوجد التسميد األخضر وهي عملية زرع نبااتت معينة لي  هبدف الغذاء ولكن هبدف حتسني خصوبة        
ها، تاهلدف منه أتمني املسكن واألكل للكائنات الدقيقة، زايدة حمتوى الرتبة من املادة العضوية وحتسني خصوب ،الرتبة

تزويد احملاصيل ابلعناصر املغذية، املساعدة يف التخلص من األعشاب الضارة ومنع منو بذورها، محاية الرتبة من 
التعرية. تتعدد احملاصيل اليت تستخدم يف التسميد األخضر وتقسم إىل حماصيل بقولية )مثل الفول والفاصولياء( 

ميكن استخدام الفول كسماد أخضر يسمح مبكافحة األعشاب وحماصيل غري بقولية )مثل الشعري واخلردل(، مثال 
  5الضارة وزايدة نسبة االزوت يف الرتبة.

 الفرع الثاين: املمارتات املتعلقة إبدارة املياه ومكافحة اآلفات

يتناول هذا الفرع املمارسات اليت حتافظ على املوارد املائية، إضافة إىل املمارسات املتعلقة مبكافحة اآلفات        
 واألمراض. 

                                                                 
1- http://www.encyclo.co.uk/meaning-of-Crop+diversificat ion, consulté le : 17/5/2017 à 17 :27. 
2- Peter R Hobbs et al, op.cit, p : 547.  
3-FAO, AGRICULTURE DE CONSERVATION ET SES PRINCIPES FONDAMENTAUX, op.cit, p : 66.  
4- Idem.  

 .31، 28، ص ص: 2015، مجعية تراب للرتبية البيئية، لبنان، للمزارع واملزارعةدليل الزراعة املستدامة  ،اخلوند وريتا داغر ينأما -5

http://www.encyclo.co.uk/meaning-of-Crop+diversification
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 أوال: اإلدارة الفعالة للمياه

نظرا حلدوث تغيريات يف أمناط تساقط األمطار وتوافر املياه، ستكون القدرة على التعامل مع ندرة املياه أو        
 فائضها مهمة جدا لتحسني اإلنتاجية على حنو مستدام.

ن فقدان م اإلدارة األفضل ملياه األمطار ورطوبة الرتبة يف النظم البعلية عامل رئيسي لزايدة اإلنتاجية واحلد       
مثال ابستخدام احملاصيل ذات اجلذور العميقة ابلتناوب الستغالل الرطوبة املخزنة يف اجلذور، وزايدة قدرة  1الغالت،

الرتبة على ختزين املياه وحتسني تسرب املياه واالقالل إىل أدىن حد ممكن من التبخر من خالل تكوين مهاد عضوي 
يلي الذي يتضمن مجع اجلراين السطحي من مياه األمطار وختزينه يف برك أو )غطاء الرتبة(. إضافة إىل الري التكم

  2صهاريج أو سدود صغرية مث ري احملاصيل هبا. 

ابلنسبة للنظم الزراعية املروية ميكن تعزيز كفاءة استخدام املياه من خالل التحسينات والصيانة األفضل للبىن        
، واستخدام تقنيات الري الكفؤة مثل الري ابلتنقيط، الري ابلرش، الري 3لصرفالتحتية للري وإعادة استخدام مياه ا

  4الدقيق وهو من أساليب الري املنتظم اليت توفر املياه.

 اثنيا: اإلدارة املتكاملة لآلفات

حتدث أصناف اآلفات النباتية طبيعيا داخل النظام االيكولوجي الزراعي يف معظم احلاالت وتشكل اآلفات        
بط الطفيليات وامللواثت واملنافسات واحمللالت مكوانت التنوع البيولوجي الزراعي املرت :واألصناف املصاحبة هلا مثل

لتايل يكولوجي، وحتدث عادة حاالت تزايد اآلفات أو تفشيها وابابحملاصيل واليت تؤدي العديد من وظائف النظام اال
فإن زايدة اإلنتاج سيؤدي إىل زايدة يف إمدادات الغذاء املتاحة آلفات احملاصيل، لذا جيب أن تكون اسرتاتيجية إدارة 

آلفات أيضا ل تقتل اآلفات لكنها تقتل األعداء الطبيعيني اآلفات جزءا من ممارسات الزراعة. صحيح أن املبيدات
ولذلك فإن االستخدام املفرط للمبيدات ميكن أن يلحق الضرر ابلصحة وابلبيئة، لذا من املهم معاجلة مشاكل 

وهي تقنية جتمع بني املكافحة  اإلدارة املتكاملة لآلفاتاملتمثل يف  5اآلفات ابتباع هنج النظام اإليكولوجي
 وتعتمد 6ة،ارسات الزراعية املناسبة لتقليل استخدام املبيدات احلشريالبيولوجية، حتسني مقاومة النبااتت وتبين املم

                                                                 
 .52، 51، ص ص: 2016، روما، حالة األغذية والزراعة: تغري املناخ والزراعة واألمن الغذائي، لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة -1
روما،  ،دليل صانع السياتات بشأن التكثيف املستدام لإلنتاج احملصويل لدى املالكني الصغاراحلفظ والتوتع: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  -2

 .60، 54، ص ص:2011
 .52، ص:بق ذكره، مرجع سحالة األغذية والزراعة: تغري املناخ والزراعة واألمن الغذائيمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  -3
 .56، ص: بق ذكره، مرجع ساحلفظ والتوتعمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  -4
 .67، 65، ص ص: نفسهاملرجع  -5

6- Tiziano Gomiero et al, op.cit, p : 9.  
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 1على املفرتسات الطبيعية ملكافحة اآلفات. 

 الصناعيةمقابل الزراعة  املستدامةالزراعة املطلب الثالث: 

صناعي النموذجني اللدى الدول يف ظل جدال واسعا يف أوساط ممارسي الزراعة و  اثرهاشكل موضوع الزراعة وأ        
 واملستدام، ولتحديد الفرق بني النموذجني ستتم املقارنة بينهما وفق العناصر التالية.

 مقارنة بني الزراعة الصناعية والزراعة املستدامةالفرع األول: 

لغذائية أكثر  ابدأ تصنيع الزراعة بعد احلرب العاملية الثانية، كوسيلة ملعاجلة اجلوع العاملي وجعل اإلمدادات        
كفاءة وأمااًن. لقد جاء التحول العاملي حنو هذا النموذج من الزراعة يف السنوات الستني املاضية، حيث وبعد احلرب 

عاجلة واهلندسة نشأ اعتقاد أبن امل يف زمن احلرب لالستخدام املدين، العاملية الثانية مت إعادة استخدام التكنولوجيا
ية من تلك أكثر موثوقية األخرى جعلت املنتجات أكثر أمااًن وصحة وأكثر تغذية و العلمية والتدخالت املخترب 

الكفاءة  ومعاجلة ما اعتربوه عدم الزراعة،اقرتحت سياسات "لتحديث"  اخلمسيناتفي منتصف ، ف"الطبيعية"
اد املتزايد االعتمو اجتهت حنو التخصص واملكننة و أساليب الزراعة  تتغري و املزارع واحلقول  أين توسعتاالقتصادية. 

حملاصيل، اأحدثت األمسدة الكيماوية ثورة يف غلة  أكرب،أصبحت اجلرارات واملعدات األخرى  ،على الوقود األحفوري
 وبدأت جينات البذور تقسم.

ادة بدأت حركة مض امل،الععالية التقنية حول  الصناعيةيف الوقت الذي كانت فيه الثورة اخلضراء ُتصدّ ر الزراعة        
 2احلركة يف نوابت وبدأت خالل النصف األخري من القرن العشرين. منت-املستدامةالزراعة  حركة-

لفعل حدودها، جتاوزت اب فقد التوسع املستمر للزراعة غري ممكن يف الواقع يرى مؤيدو هذا النموذج الزراعي أن       
مليار شخص أي  2على سبيل املثال ال يزال يق، لتحدايت اليت ظهرت على طول الطر فشلت يف معاجلة بعض او 

ثلث تربة الكوكب متدهورة بسبب الطرق غري املألوفة  ،اجلوعمن إمجايل سكان العامل يعانون من  % 26.4
 ميوت النحل بسبب اإلفراط يف استخدام الكيماوايت الزراعية إلنتاج الغذاء بشكل الصناعية،املستخدمة يف الزراعة 

لوث على املوارد الت خطرختتفي النظم البيئية إلفساح اجملال أمام األراضي الزراعية اآلخذة يف التوسع،  ،مكثف
ية هذه وقد أاثرت سلسلة اآلاثر السلب، ب وزايدة انبعااثت ملواثت اهلواءالطبيعية وهذا يشمل تلوث مياه الشر 
والنمو  لتحدايت املستقبلية املرتبطة بتغري املناخقادرة على حتمل ا صناعيةتساؤالت حول ما إذا كانت الزراعة ال

ابملائة على األقل يف الثالثني عاًما القادمة  50ضح العلماء أن هذا سيتطلب إنتاجية زراعية أعلى بنسبة و ي ،السكاين

                                                                 
1- Vanmala Hiranandani, op.cit, p : 765  
2- Food Print، Sustainable Agriculture vs. Industrial Agriculture، sur le site: 

https://foodprint.org/issues/sustainable-agriculture-vs-industrial-agriculture, consulté le: 24/06/2020 à 12:13. 

https://foodprint.org/issues/sustainable-agriculture-vs-industrial-agriculture


 الفصل األول: اإلطار النظري للزراعة المستدامة
 

32  

 

حان  لقد ،لتحقيق ذلك جيب إيقاف التدهور البيئي وجيب إدارة املوارد بدقة ابلغة ،دون حتويل املزيد من األراضي
 1.الوقت إلعادة تقييم اخليارات املتاحة

 وصف مقارن لكل من الزراعة املستدامة والزراعة الصناعية: وفيما يلي     

 لزراعة املستدامة والزراعة الصناعيةلوصف مقارن  :(01-1جدول رقم )
 الزراعة املستدامة الزراعة الصناعية

توحيد الكفاءة وال :من خالل الصناعية أو التقليديةالزراعة  توصف -
 والتعظيم.

اهلدف الرئيسي من هذا النظام الزراعي هو حتقيق أقصى عائد ممكن  -
من األرض. وهذا يتطلب مدخالت من األمسدة االصطناعية ومبيدات 
اآلفات خللق ظروف مواتية للمحاصيل بشكل مصطنع. وقد أدى 

 أعلى. تأيًضا إىل تطوير أصناف معدلة وراثًيا "مربجمة" إلعطاء غال
 ، يركز املزارعون على احملاصيل السلعية اليتصناعيةي الزراعة ال -

وال تتضرر أثناء التخزين الطويل وتوفر جمموعة متنوعة  نقلها،يسهل 
من املنتجات االتتهالكية وغري االتتهالكية. تعترب هذه احملاصيل 

 لتنوعها اخليار األكثر رحبية ي السوق.
لزايدة األرابح، تتخصص املزارع غالًبا ي زراعة نوع واحد من  -

 احملاصيل السلعية ي معظم األراضي. 
الزراعة املكثفة لنوع حمصول واحد فقط عاًما تلو اآلخر تقضي على  -

النظم البيئية أبكملها وتؤدي إىل اختفاء خدمات النظم البيئية، مثل 
ي زراعة أغذية  نجاحللترب حامسة اليت تع اخلصبة،جتديد الرتبة السطحية 

 آمنة ومغذية ي املستقبل.
لالتتعاضة عن هذه اخلدمات، يتعني إضافة مواد كيميائية  -

على زراعة الغذاء. وهذا يثري مسألة تالمة واتتدامة مثل  للمساعدة
 هذا النظام الزراعي.

 .ميكن وصف الزراعة املستدامة من خالل: التنوع والرتابط واحملافظة -
تعتمد الزراعة املستدامة على تنوع النبااتت واحليواانت احملفوظة ي  -

املزرعة. كل عنصر يكمل اآلخر. هم مرتابطون ويدعمون ازدهار 
بعضهم البعض دون احلاجة إىل مساعدة تنميتهم بشكل مفرط من 

 املواد الكيميائية من مصادر خارجية.
و الصحي ولوجي تدعم النمالفكرة الرئيسية هي أن أنظمة التنوع البي -

ومقاومة األنواع املستهدفة. احملاصيل قادرة على درء اآلفات واألمراض 
بشكل طبيعي. ميكنهم بسهولة حتمل اجلفاف وتقلبات درجات احلرارة. 

لذلك يتم  ت،املغذايختتلف احملاصيل املختلفة قلياًل ي تناوهلا من 
ها الكلي مما مينع اتتنفاد ذكاًء،اتتخدام العناصر الغذائية بشكل أكثر 

 من الرتبة.
تستثمر املزارع املستدامة جزًءا من إنتاجها ي إعادة تنشيط األراضي  -

الزراعية. يؤدي ذلك إىل تراكم الرتبة الغنية ابملواد العضوية وحتسني 
دورات املغذايت. تعامل اإلدارة املستدامة لألراضي الرتبة كمورد 

اي عندما يتم منحه الوقت الكاي متجدد لديه القدرة على التع
 واملعاجلة املناتبة.

تعمل املزارع املستدامة حنو حتقيق التوازن ي اتتخدام املوارد  -
 يتم اها هذه هي الطريقة اليت ،مع توفري الغذاء ابلتجديد،والسماح هلا 

إنشاء نظام زراعي ذايت الدعم قادر على إنتاج طعام صحي بشكل 
مستمر دون اإلضرار ابلبيئة واملساس بقدرة األجيال القادمة على 

 زراعة نفس الرتبة.
Source : Sara Popescu Slavikova, Conventional vs sustainable agriculture: Can sustainable 

agriculture feed the world?, Greentumble, 26/09/ 2019, https://greentumble.com/can-sustainable-
agriculture-feed-the-world/, Date of perusal : 14/07/2020 at 15 :51. 

اجلدول أعاله يتبني أن الزراعة الصناعية زراعة أحادية تعتمد على التكثيف لنوع واحد من احملاصيل من        
كما تعتمد على موارد ومدخالت غري متجددة لزايدة اإلنتاجية وزايدة خصوبة الرتبة مبا ،  لتحقيق أقصى عائد ممكن

نتج املدخالت املستدامة تعتمد على تنوع احملاصيل وت الزراعةيف ذلك األمسدة واملبيدات الكيمياوية والوقود األحفوري، 
                                                                 

1- Sara Popescu Slavikova, Conventional vs sustainable agriculture: Can sustainable agriculture feed the 

world?, Greentumble, 26/09/ 2019, https://greentumble.com/can-sustainable-agriculture-feed-the-world/, Date 

of perusal : 14/07/2020 at 15 :51. 

  

https://greentumble.com/can-sustainable-agriculture-feed-the-world/
https://greentumble.com/can-sustainable-agriculture-feed-the-world/
https://greentumble.com/can-sustainable-agriculture-feed-the-world/
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)األمسدة من احليواانت واألعالف اليت تزرع على األرض( وتدير خمرجاهتا )نفاايت احملاصيل والسماد( يف اخلاصة هبا 
خرى، فهو يساهم يف خصوبة الرتبة ونظم املياه النظيفة والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية األ ،حلقة مغلقة

 1بداًل من استنفادها.

 كما يبني اجلدول التايل مقارنة بني ممارسات الزراعة املستدامة والزراعة الصناعية:        

 مقارنة بني ممارتات الزراعة املستدامة والزراعة الصناعية :(02-1جدول رقم )
خطوات حنو زراعة 

 صحية ودائمة
 الزراعة املستدامة الزراعة الصناعية 

إنشاء واحلفاظ -1
 على تربة صحية

 مشكلة مزمنة، عدم جتديد املواد هاآتكلواخنفاض جودة الرتبة 
العضوية، النشاط امليكرويب املتضرر من املواد الكيميائية 

احلراثة  ،الزراعية، الرتبة املضغوطة بواتطة املمارتات الزراعية
 .التقليدية مقرتنة ابالتتخدام الكيميائي الثقيل

، خلفاتاحملاصيل واملاحملمية من التآكل عن طريق تغطية الرتبة 
 لرايح؛اوتدابري احلفظ مثل مصدات  التأثري،واحلراثة منخفضة 

غر وأتاليب الزراعة واآلالت األص ابتتمرار،تضاف املواد العضوية 
راثة احملافظة تقنيات احل، حجماً حتافظ على تربة فضفاضة ومتفتتة

قة للبيئة للحد من اتتخدام املواد جنبا إىل جنب مع إدارة صدي
 .الكيميائية

احلفاظ على -2
املياه ومحاية 

 جودهتا

يتم اتتخراج املياه من إتقاط طبقات املياه اجلوفية، واملواد 
الكيميائية الزراعية تتسبب ي تدهور إمدادات املياه وهتدد احلياة 

 .املائية

السطحية  وحتمي املياهحتافظ طرق الزراعة على رطوبة املاء والرتبة 
 .واجلوفية من امللواثت والرواتب

ت النباات ديدحت-3
واحليواانت 

 ةاملتكيفة مع البيئ

يل ميكن للمزارعني تربية احملاص مع كميات كبرية من املدخالت
 .اهلندتة الوراثية تضيق التنوع اجليين، غري املكيفة

 ،ع البيئة احلاليةاملتكيفة ميقوم املزارعون برتبية احليواانت والنبااتت 
 .يينتسعى برامج الرتبية التقليدية العريقة إىل احلفاظ على التنوع اجل

وع التن تشجيع-4
 البيولوجي

الزراعة األحادية هي القاعدة: املزارع هي عبارة عن تياج حمروث 
إىل تياج، ويتم وضع مناطق "غري مستخدمة" ي اإلنتاج، وال 

 احملاصيل القليلة األكثر إنتاجية أويتم تربية توى أصناف 
 .تالالت املواشي

التنوع هو القاعدة: املوائل واملاشية واحملاصيل والنبااتت الربية 
 .وأنواع احليواانت وعلم الوراثة داخل أنواع احملاصيل واملاشية

إبدارة  قم-5
 اآلفات أبقل أتثري

 بيئي

تيين و املواد الكيميائية بشكل ر  : تستخدمالنهج العالجي
 .ملكافحة اآلفات

اتتخدام الكيماوايت السامة ملكافحة اآلفات يتم التقليل منه إىل 
 .احلد األدىن ويستند إىل ممارتات بيئية ومحيدة وممارتات ثقافية

احلفاظ على -6
املوارد غري 

 املتجددة

مدعوم ابلوقود األحفوري احملدود: احتياجات اخلصوبة ومكافحة 
 .املواد الكيميائية الزراعيةاآلفات اليت متلؤها 

يتم إنتاج الغذاء مركزاي ي عدد قليل من املناطق اليت تتخصص  
 .ي بعض احملاصيل اليت يتم شحنها ي مجيع أحناء العامل

يتم توفري اخلصوبة ومكافحة اآلفات إىل حد   :مدعوم من الشمس
كبري عن طريق تدوير النبااتت واحليواانت ي النظام ابتتخدام 

 ،واحملاصيل املقاومة احملاصيل،وتغطية  تناوب،ال
اتتبدال مصادر الطاقة املتجددة )الوقود احليوي، الطاقة  

 .الشمسية( عند اإلمكان وتشجيع احلفاظ على الوقود األحفوري
زايدة الرحبية -7

 وتقليل املخاطر
املزارع الصغرية واملتوتطة مهمشة، والضغط على املزارعني 

 ،عملياهتملزايدة حجم 
  .املدى القصري يالربح  الرتكيز على

 حتقق املزارع العائلية الصغرية واملتوتطة عوائد متساوية حىت يتمكن
املزارعون من محاية املوارد الطبيعية والبقاء ي العمل على املدى 

 .الطويل واحلصول على نوعية حياة جيدة

                                                                 
1- Food Print, Sustainable Agriculture vs. Industrial Agriculture, op.cit. 
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بسبب اخنفاض األتعار، تعتمد عائالت املزارع ي املزارع  
الصغرية واملتوتطة إىل حد كبري على املدفوعات احلكومية 

 .والدخل غري الزراعي للحصول على الدعم
تقويض الرحبية من خالل االعتماد على املدخالت ابهظة الثمن 

 .األمسدة واملبيدات احلشريةمثل 

يُنظر إىل املزرعة بشكل كلي، مع جودة حياة عائلة املزرعة جزء من 
 .الكل

تُعطى النتائج طويلة املدى لطرق الزراعة وزانً متساوايً للربح قصري 
 .األجل

اتتخدام املوارد اجملانية ي املزرعة للحد األقصى من اخلصوبة 
 .ومكافحة اآلفات

 ضمان-8
اإلنصاف 

للمزارعني ومنح 
أترهم نوعية حياة 

 .جيدة

لعقود اتتحكم الشركات الكبرية ي املزارعني واألتواق من خالل 
 ،والتكامل الرأتي

 ،املمارتات غري التنافسية هي القاعدة 
 ،فضل كبار املزارعني على العقود الصغرية والتسعري 
زادت املخاطر الصحية على أتر املزارع بسبب اتتخدام  

للغاية ي  معدالت الفقر مرتفعة ،املبيدات احلشرية واملياه امللوثة
 .ا حتميةاملناطق الريفية ومقبولة ابعتباره

 ،تسود األتواق احلرة ويسيطر املزارعون على كيفية الزراعة
 العقود عادلة لكل من العمليات الكبرية والصغرية وتعطي املزارعني 

 ،أقصى قدر من املرونة واحلقوق
 ،التقليل من اتتخدام املواد الكيميائية اليت هتدد الصحة 

 ،األراضي املزيد من املزارعني على األرض األتاتية إلدارة
 .طبقة زراعية مزدهرة ضرورية للدميقراطية والرفاهية االجتماعية

تطوير -9
جمتمعات ريفية 
قوية وانبضة 

 ابحلياة ومرنة

 ،ينظر إىل اجملتمعات الريفية على أهنا مصدر للعمالة الرخيصة
 ،اتتهداف اجملتمعات الريفية كمواقع للصناعات امللوثة

تشجيع  ة؛مهمالرفاهية االجتماعية للمجتمعات الريفية ليست  
 ،اهلجرة إىل املناطق احلضرية

 .االقتصادي للمجتمعات الريفيةالضعف 

 ،اجملتمعات الريفية مصدر للعمالة املاهرة وذات األجر اجليد
اجملتمعات الريفية هي املكان الذي تزدهر فيه املشاريع ذات القيمة  

 ، املضافة واملزارعني
 ،توفر اجملتمعات الريفية بيئة رعاية وداعمة للسكان

 ،جتتذب اجملتمعات الريفية الصناعات غري امللوثة 
تنشيط اجملتمعات الريفية الضرورية للصحة االجتماعية 

 .واالقتصادية
Source : James E. Horne, Maura McDermott, The Next Green Revolution: Essential Steps to a 

Healthy Sustainable Agriculture , Food Products Press, New York, 1984, p: 261-263. 

ونتائجها  تدامةاملسالزراعة الصناعية والزراعية وتطبيقها يف كل من يبني املمارسات الزراعية أعاله اجلدول         
 البيئية واالقتصادية واالجتماعية على املناطق الزراعية وعلى اجملتمعات الريفية.

 وأثرها الزراعة املستدامة انتشارالفرع الثاين: 

وأثرها يف عدد  الزراعة املستدامة انتشار درس برانمج الزراعة املستدامة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مدى       
 .لغذائي العامليتملة يف اإلنتاج اخمتار من البلدان، واستخدم هذا الدليل العملي لتقدير مسامهة الزراعة املستدامة احمل

مت تقييم نوعني من االنتقال إىل الزراعة املستدامة: من الزراعة احلديثة ذات املدخالت اخلارجية العالية أو        
بعلية حيث ظلت ؛ ومن الزراعة التقليدية ال(التقليدية )مثل الزراعة يف أراضي الثورة اخلضراء أو يف البلدان الصناعية

مشروًعا( مت فحصها  63دولة يف اجلنوب )وجمموع  20يف  ،اثبتة إىل حد كبري على مر القرونحماصيل احلبوب 
 .ون هكتار ابستخدام تقنيات وممارسات الزراعة املستدامةملي 4.1مليون أسرة تزرع  1.93وحتليلها، هناك حوايل 

ما مت  وضحت املستدامة يف كل بلد من البلدان ومع ذلك ال متثل البياانت يف اجلدول مسًحا شاماًل للزراعة       
 1حتقيقه من خالل مشاريع حمددة وما ميكن تكراره يف مكان آخر. 

                                                                 
1- Jules N Pretty and all, SUSTAINABLE AGRICULTURE: IMPACTS ON FOOD PRODUCTION AND 

CHALLENGES FOR FOOD SECURITY, op.cit, p: 6, 7. 
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 وأتثري الزراعة املستدامة ي النظم الزراعية املختلفة انتشار :(03-1جدول رقم )
 معامل حتسني العائد )٪( احملاصيل السائدة عدد اهلكتارات املبلغ عنها عدد األنظمة املزروعة  البلدان

 األنظمة البعلية
 الربازيل

 بوركينا فاسو
 أثيوبيا
 غواتيماال
 هندوراس
 اهلند
 كينيا

 املكسيك
 نيبال
 الفلبني
 السنغال
 أوغندا
 زامبيا
 اجملموع

223,000 
 22,500 
 24,175 
 17,000 
 27,000 

 307,910 
 222,550  

 7400 
 3000 
 850  

 200,000 
 9426 
 6300  

 1,146,111 

1,330,000 
 37,360 
 21,850 
 17,000 
 42,000 

 993,410 
 250,000 
 23,500  

 1300 
 920  

 400,000 
 21,379 

 630 
 3,257,519 

 والقمحالذرة 
 الذرة الرفيعة / الدخن

 الذرة
 الذرة
 الذرة

 الذرة الرفيعة / الدخن
 الذرة
 قهوة

 الذرة والقمح
 األرز املرتفع

 الذرة الرفيعة / الدخن
 الذرة

 الذرة الرفيعة / الدخن

198 to 246% 
 250% 
 154% 
 250% 
 250% 
 288% 
 200% 
 140% 

 164 to 307% 
 214% 
 300% 
 150% 
 200% 

 املروية األنظمة
 بنغالديش
 الصني
 اهلند

 إندونيسيا
 ماليزاي
 الفلبني

 سرييالنكا
 اتيالند
 فيتنام
 جمموع

11,025 
 47,000 
 50,000 

 400,000  
 2500 

 175,000 
 100,000  

 500 
 6600  

 792,625 

4772 
 12,000 
 71,300 

 267,000  
 3925 

 385,000 
 95,350  

 2040 
 3540  

 844,927 

 أرز
 أرز  
 أرز  
 أرز  
 أرز  
 أرز  
 أرز  
 أرز  
 أرز  

110% 
 111% 
 108% 
 107% 
 108% 
 112% 
 117% 
 109% 
 108% 

 األنظمة الصناعية
 أملانيا
 هولندا
 وم أ 

 االحتاد األورويب 
 جمموع

75,000 
  500 

 40,000 
50,000 

 165,500 

200,000 
  Na 

 632,000 
1,200,000 

 832,000 

 الشعري القمح
 الشعري القمح 

 الشعري القمح
 الشعري القمح

 

90% 
85% 
95% 
80% 

Source : Jules N Pretty, John Thompson & Fiona Hinchcliffe, SUSTAINABLE AGRICULTURE: 

IMPACTS ON FOOD PRODUCTION AND CHALLENGES FOR FOOD SECURITY, 
International Institute for Environment and Development, GATEKEEPER SERIES No. 60, 1996, p:8. 
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وابلتايل فإن التحسن بنسبة  ،٪100واليت تعترب  يتم قياس التحسينات مقابل مكافئات الزراعة غري املستدامة       
. اإلطار الزمين هلذه ٪10العائد بنسبة يشري إىل اخنفاض يف  ٪90يعين مضاعفة الغلة؛ واحد من  200٪

سنوات. يُتوقع حدوث بعض التحسينات  5التحسينات هو خالل حياة أنشطة الربانمج، وعادة ما تكون أقل من 
 1يف املوسم الذي يلي اعتماد الزراعة املستدامة، واليت متيل إىل الزايدة مبرور الوقت.

نالحظ أن  نحتسن يف الغلة خاصة فيما يتعلق ابألنظمة البعلية أيأنه يوجد نالحظ  السابق من اجلدول       
وابلنسبة لألنظمة  %17إىل  8، ابلنسبة لألنظمة املروية نالحظ أن التحسن من %200إىل  40التحسن من 

على املدى الطويل )مخ  إىل عشر سنوات( و يف الفرتة القصرية  %20إىل  5الصناعية نالحظ اخنفاض يف الغلة من 
ع م الدالئل إىل أن غالت الزراعة املستدامة سرتتفع إىل مستوايهتا السابقة مع زايدة معارفهم ومهاراهتم اإلدارية و تشري

فإن االخنفاض احلاد يف تكاليف املدخالت يعين أن هذه األنظمة ال تزال  ذلكومع ، إعادة بناء رأس املال الطبيعي
تشري هذه البياانت إىل أن اعتماد الزراعة املستدامة على نطاق واسع سيكون له أتثري كبري على  ،مرحبة للمزارعني

إعادة التوزيع على القدرة اإلنتاجية. وستستفيد البلدان ذات اإلنتاجية املنخفضة واملتوسطة حالًيا )واليت تعد أيًضا 
 اجية العالية.األكثر فقرًا( من حيث إنتاج الغذاء أكثر من الدول ذات اإلنت

 بني أتييد وانتقاد الزراعة املستدامةالفرع الثالث: 

بشكل أسرع  دولكنها تستخدم املوار  لالستخدام البشريكميات كبرية من املنتجات   صناعيةتنتج الزراعة ال       
 إنتاج ما اللحظة اليت تفشل فيها أراضينا يف نصل إىلقد  ما متت املواصلة على هذا النهجإذا  ،مما ميكنها اسرتداده
داداتنا ستكون مستوايت املياه منخفضة للغاية، وستكون إم ،سوف تكون الرتبة مستنفدة للغاية ،يكفي من الغذاء

تقدم ممارسات الزراعة املستدامة جمموعة من الطرق اليت تعمل  صناعيةمقارنة ابلزراعة ال .من املواد الغذائية ضعيفة
تتنوع الطرق اليت يعمل  ،ا أكرب من العناصر الغذائية الستهالكناوفري املياه والطاقة، وتوفر تنوعجتديد الرتبة وتعلى 
للمزارعني اختيار  ميكن ،ا قابلة للتكيف مع ظروف حمددة يف مواقع خمتلفةالنظام الزراعي، مما جيعلها أيض هبا هذا

أفضل ما يناسبهم واحتياجات اجملتمع. عند القيام ابإلنتاج بشكل صحيح، ميكن رفع مستوى اإلنتاج دون زايدة 
وهذا  ،الطلب على املوارد أو احلاجة إىل معدات أكثر تكلفة، مما يفتح فرص دخل متساوية لصغار املزارعني والنساء

 ر يف اجملتمعات الريفية اليت تعتمد على الزراعة كمصدر وحيد للدخل. يساعد على التخفيف من حدة الفق

 ا، وتغطية االحتياجات الغذائية األساسية للمجتمعاتستدامة القدرة على ربط الناس معمتتلك الزراعة امل       
 2وأتمني إمداداهتم الغذائية يف أوقات صعبة دون املساس بقدرهتم املستقبلية على إنتاج الغذاء.

                                                                 
1- Ibid, p: 8.  
2- Sara Popescu Slavikova, Conventional vs sustainable agriculture: Can sustainable agriculture feed the 

world?, op.cit. 



 الفصل األول: اإلطار النظري للزراعة المستدامة
 

37  

 

من احملاصيل الزراعية  %20إال أنه ال تنتج سوى  ابلرغم من اإلقرار أبمهية الزراعة املستدامة وأاثرها اإلجيابية       
 1املتبقية يتم انتاجها ابالعتماد على الزراعة الصناعية. %80يف العامل بينما 

ركت الزراعة ت ومع ذلك ،"ضد الزراعة املستدامة هي أهنا ال تستطيع "إطعام العامل املستخدمة احلجة الشائعة       
 ا من بني كل تسعة أشخاص يعانون من نقص التغذية يف مجيع أحناء العامل. الصناعية اليوم واحد

شخص ا لكل سعر حراري يومي 2800ينتج ابلفعل هذا على الرغم من حقيقة أن اإلنتاج الزراعي اليوم        
-2050مليار نسمة الذي نتوقعه حبلول عام  10وهو ما يكفي إلطعام السكان البالغ عددهم -على وجه األرض 

هي أن إطعام العامل مشكلة يف الطاقة، ولي  السعرات احلرارية، والزراعة الصناعية ركزت السلطة يف عدد  واحلقيقة
 قليل بشكل متزايد من األيدي.

أظهرت األحباث أن األنواع املختلفة من الزراعة املستدامة حتقق ابلفعل غلة يف نطاق  ابإلضافة إىل ذلك،       
ل، فقد ثبت أن ا على الظروف واحملصو ة على املواد الكيميائية. اعتمادتلك اليت يتم احلصول عليها ابلطرق املعتمد

املناخية(، أو أقل  أمهيتها مع التغريات)خاصة يف ظروف اجلفاف، اليت تزداد  املستدامة متكافئة، وأكرب قليال الغالت
يف املائة من احملاصيل الزراعية. ابلنظر إىل ضعف متويل البحث والتطوير لتقنيات الزراعة  20و 15بنسبة ترتاوح بني 

ار ن املزيد من االستثما، مما يشري إىل أ، فإن فروق الغلة صغرية نسبيصناعيةاملستدامة، ال سيما ابملقارنة ابلتقنيات ال
 2البحثي لديه القدرة على الكشف عن مكاسب إنتاجية كبرية.

 المبحث الرابع: أشكال الزراعة المستدامة

لقد تعددت النظم الزراعية املسماة ابلزراعة املستدامة واليت ظهرت كبديل للزراعة الصناعية بسبب أضرارها        
والزراعة املتكاملة،  الزراعة اإليكولوجيةوية، الزراعة احملافظة، على البيئة، ومن بني األساليب الزراعية جند الزراعة العض

 سيتم التطرق إليها من خالل هذا املبحث. الزراعة الدقيقة، الزراعة الذكية مناخيا.

 املطلب األول: الزراعة العضوية

، 1940، ويف الوالايت املتحدة االمريكية سنوات 1920ظهرت حركة الزراعة العضوية يف أورواب يف سنوات       
متثل املزارعني واملواطنني الذي يرفضون استخدام الكيمياوايت الزراعية، وهذه احلركة لديها احتاد دويل "االحتاد الدويل 

 ا.حلركات الزراعة العضوية" مقره بون أملاني

  1995.3، واحلكومة االمريكية يف 1991مت االعرتاف ابلزراعة العضوية رمسيا من قبل االحتاد األورويب يف        

                                                                 
1- Vanmala Hiranandani, op.cit. 
2- Food Print, Sustainable Agriculture vs. Industrial Agriculture, op.cit. 
3- Tiziano Gomiero and al, op cit, p: 15. 
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 الفرع األول: التعريف ابلزراعة العضوية

يستهدف حتقيق منتجات غذائية آمنة مع احلفاظ على التوازن البيولوجي للموارد الزراعة العضوية نظام زراعي        
وقد مت تعريف الزراعة العضوية من قبل هيئة الدستور الغذائي املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة  1الطبيعية.

 كالتايل:  1999الصحة العاملية 

 روج ويعزز سالمة النظام االيكولوجي الزراعي مبا يف"الزراعة العضوية عبارة عن نظام شامل إلدارة اإلنتاج يُ        
م أساليب اإلدارة بديال ويركز على استخدا ،التنوع البيولوجي، والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي يف الرتبةذلك 

 ،من استخدام املدخالت غري الزراعية مع مراعاة الظروف اإلقليمية اليت تتطلب نظما متوائمة مع الظروف احمللية
ع وجية وامليكانيكية بدال من استخدام املواد املصنعة، لالضطالويتم ذلك من خالل استخدام الطرق الزراعية والبيول

  2أبي مهمة معينة داخل النظام".

من التعريف يتضح أن الزراعة العضوية هي الزراعة اليت تعتمد على استعمال املدخالت العضوية والطبيعية،        
 مع جتنب استعمال املواد الكيماوية يف الزراعة.

 تيات الزراعة العضويةالفرع الثاين: أتا

 3تقوم الزراعة العضوية على جمموعة من املمارسات واملتمثلة يف:       

تعتمد الزراعة العضوية على فهم النظام البيئي والطبيعي وعلى توفري األس  املالئمة لكل كائن ليعمل حبرية  -
 ؛وبشكل طبيعي

سطح ويف اهلواء والكائنات احلية يف الرتبة وعلى التشجيع وتعزيز دورة احلياة بعناصرها النباتية واحليوانية  -
 ؛)تشجيع الرتبة احلية والتنوع احليوي(

يتم احلفاظ على خصوبة الرتبة واستدامتها من خالل الدورات الزراعية، األمسدة العضوية، األمسدة اخلضراء،  -
 ؛ومن خالل توفري ظروف مناسبة لكائنات الرتبة للعمل حبرية

ألمراض واحلشرات من خالل إدارة املزرعة بشكل جيد، وتطوير النظام البيئي املتوازن يتم السيطرة على ا -
 ؛الذي يضمن توفر األعداء احليوية، والدورات الزراعية واستعمال املكافحة احليوية واملواد الطبيعية املسموحة

 االعتماد على املوارد واملصادر املتجددة. -

                                                                 
جوان  34نابة، عدد ، التواصل يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة ابجي خمتار، عاملقاربة البيئية ي حتليل التنمية الزراعية املستدامة ي اجلزائرمانع خنفر، - -1

 .78، ص: 2013
2- http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/ar/, consulté le : 21/08/2016, 13 :40.  

 :  ، على املوقعأتاتيات الزراعة العضويةم. نبيه الكايد،  -3
rmsu.org/medwa/training/jor/organic.pdf-medawater-http://www.ime :11:08، 21/08/2016، اتريخ االطالع. 

http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/ar/
http://www.ime-medawater-rmsu.org/medwa/training/jor/organic.pdf
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 الزراعة العضوية ي العامل مساحةالفرع الثالث: 

ات متعلقة بسنة ، االحصائيالزراعة العضوية يف العامل يبني اجلدول املوايل واملساحة الزراعية اليت تشغلها      
2017. 

 2017لسنة  ي العامل لعضويةالزراعة ا مساحة: (04-1جدول رقم )
 أوقيانوتيا أورواب آتيا  أمريكا إفريقيا العامل 

الزراعية املساحة 
من املساحة  %)

 اإلمجالية(

37,1% 38,4% 30,3% 53,6% 20,9% 45,3% 

ة  منطقة زراعي
حتت الزراعة 
 العضوية )هكتار(

69217  
 

 

1932  
 
 

11014  
 
 

6665  
 
 

13791  
 
 

35816 
  
 

من املساحة  %
 الزراعية

1,25
∗ 10−3 

1,65
∗ 10−4 

8,54
∗ 10−4 

2,78
∗ 10−4 

6,50
∗ 10−3 

9,27
∗ 10−3 

 عداد الباحثة ابالعتماد على قاعدة بياانت منظمة الزراعة واألغذيةمن إ: املصدر
.:19 à 22 25/08/2020: consulté le, http://www.fao.org/faostat/fr/#country 

عامل، منخفضة جدا يف خمتلف قارات المن اجلدول أعاله نالحظ أن املساحة الزراعية حتت الزراعية العضوية        
 وال متثل سوى نسبة ضئيلة من املساحة الزراعية.

 املطلب الثاين: الزراعة احملافظة على املوارد

ول، مع توفري إنتاج احملاصيل إىل مستوى انتاج مرتفع ومستدام لتحقيق ربح مقب نظاميتم الرتويج للزراعة احملافظة أبهنا 
  1احلفاظ على املوارد جنبا إىل جنب مع احلفاظ على البيئة.

 الفرع األول: مفهوم الزراعة احملافظة  

وارد: حتد عاملي" احملافظة على املمت تعريف "الزراعة احملافظة على املوارد" يف "املؤمتر العاملي األول حول الزراعة     
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة.  من قبل 2001،2أكتوبر  5-1الذي عقد يف مدريد 

 3:عرفتها أبهناحيث 

                                                                 
1- Muhammad   Farooq et Kadambot H. M. Siddique, Conservation Agriculture, 

Springer International Publishing, DOI 10.1007/978-3-319-11620-4_1, Switzerland, 2015, p : 04. 
2- Alix CHEVRIER Isab et Sylvain BARBIER Esap, Performances économiques et environnementales des 

techniques agricoles de conservation des sols  : création d'un référentiel et premier résultat, Institut National 

de la Recherche Agronomique de Versailles-Grignon, France, 2002, p : 15. 
3- FAO / Département de l’agriculture et de la protection des consommateurs, AGRICULTURE DE 

CONSERVATION ET SES PRINCIPES FONDAMENTAUX, HTE N° 149/150 - Sept/Déc 2011, p : 61.  

http://www.fao.org/faostat/fr/#country
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على املوارد هي هنج إلدارة النظم اإليكولوجية الزراعية هبدف التحسني املستدام لإلنتاجية  احملافظة الزراعة"      
ثالثة بوزايدة األرابح وأيضا األمن الغذائي مع احلفاظ على وتعزيز املوارد والبيئة. وتتميز الزراعة احملافظة على املوارد 

 مبادئ مرتابطة، وهي:

 ،على الرتبة )إىل غياهبا التام، حالة البذر املباشر(ت احلد األدىن من احلرث: عمل أدىن 1

 ،ت غطاء دائم للرتبة بنشارة نباتية حية أو ميتة )القش(2

 ".ت تنويع احملاصيل املزروعة، ابلتعاون أو التناوب3

لزراعي من ا يف الواقع الزراعة احملافظة عنوان عام جملموعة من املمارسات الزراعية اليت هتدف إىل تعزيز اإلنتاج       
خالل حفظ ومحاية الرتبة املتاحة، املياه، املوارد البيولوجية، كما أن احلاجة إىل املدخالت اخلارجية ميكن أن تبقى 

ائية كما تعترب من تقنيات احلفاظ على املوارد اليت ثبتت لتحسني احملاصيل وختفيض استخدام املياه واملواد الغذ  ،حمدودة
هتدف الزراعة احملافظة للحفاظ على وحتسني االستخدام األفضل  1تأثري على نوعية البيئة.واستهالك الطاقة، خفض ال

من خالل العديد من املمارسات  من التدهوراحلد  2للموارد الطبيعية املرتبطة إبدارة الرتبة واملياه والنشاط البيولوجي،
  3.البيولوجياليت تقلل من تغيري تركيبة وبنية الرتبة والتأثريات على التنوع 

كما تشمل الزراعة احملافظة احلفاظ على الغطاء العضوي دائم أو شبه دائم للرتبة بدون حرث أو احلد األدىن         
على سطح الرتبة مغطاة بغطاء عضوي دائم أو شبه دائم يتكون من النبااتت احلية أو أن اإلبقاء  حيث 4من احلراثة.
اية الرتبة فيزايئيا من الشم  واألمطار والرايح وتغذية الكائنات احلية يف من شأنه أن يساهم يف مح ة،نشارة ميت
ولوجي كما أن تقليل أو إلغاء عملية احلرث سوف خيفف من تغيري تركيبة وبنية الرتبة والتأثريات على التنوع البي  ،الرتبة
راض أيضا لتجنب مشاكل األمبشكل عام سوف حيد من تدهور الرتبة، وتناوب احملاصيل املتنوعة مهم  الطبيعي

   5والطفيليات.

 الفرع الثاين: أمهية الزراعة احملافظة

 وهي: تعترب الزراعة احملافظة نظام إلدارة األراضي الزراعية، له فوائد متعددة اقتصادية وزراعية وبيئية واجتماعية،       

                                                                 
1- Fabio Stagnari, Conservation Agriculture: A Different Approach for Crop Production through 

Sustainable Soil and Water Management: A Review, Sustainable Agriculture Reviews 1, DOI 10.1007/978 - 1-

4020-9654-95, C_Springer Science+Business Media B.V. 2009, p: 57, 58. 
2- Alix CHEVRIER Isab et Sylvain BARBIER Esap, op.cit, p : 15. 
3- FAO, Economie de l’agriculture de conservation, Rome, 2003, p : 02. 
4- Peter R. Hobbs, Conservation Agriculture: What Is It and Why Is It Important for Future Sustainable 

Food Production?, The Journal of Agricultural Science / Volume 145 / Issue 02 / April 2007, pp 127-137, DOI: 

http://dx.doi.org/10.1017/S0021859607006892, Cambridge University Press, 2007.  
5- FAO, Economie de l’agriculture de conservation, op.cit, p : 03. 

http://dx.doi.org/10.1017/S0021859607006892
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 : حتسني رحبية الزراعة من خالل:أوال: األمهية االقتصادية

 ؛وقت العمل، وابلتايل اخنفاض الطلب على اليد العاملةتبسيط  -
 ؛ختفيض التكاليف والنفقات: الوقود، وحيازة واستخدام وصيانة املعدات -
 1زايدة املردودية، أي إنتاج كبري من كمية املدخالت املنخفضة. -

 : حتسني إنتاجية الرتبة:اثنيا: األمهية الزراعية

 ؛زايدة املواد العضوية يف الرتبة -
  2؛افظة على الرتبة وحتسني بنيتهااحمل -
  3زايدة خصوبة الرتبة واالحتفاظ ابلرطوبة، مما يؤدي إىل زايدة الغلة على املدى الطويل. -

 محاية الرتبة واملسامهة يف استدامة أنظمة اإلنتاج: اثلثا: األمهية البيئية واالجتماعية:

 ؛رق والسدود واملنشآت املائيةاحلد من اجنراف الرتبة، وابلتايل خفض تكاليف صيانة الط -
 ؛حتسني جودة املياه -
  4 ؛حتسني جودة اهلواء -
  ؛تثبيت الرتبة ومحايتها من االجنراف -
 ؛احلد من التلوث السام للمياه السطحية واجلوفية -
 ؛احلد من الفيضاانت وإعادة ظهور اآلابر اجلافة -
 ؛تغذية طبقات املياه اجلوفية نتيجة تسرب أفضل -
 ؛اهلواء الناجم عن ماكينات حرث الرتبةاحلد من تلوث  -
  ؛يف الغالف اجلوي )حب  الكربون( CO2احلد من انبعااثت  -
  5؛احلفاظ على التنوع البيولوجي الربي والقائم على الرتبة -
احلد من تدهور الرتبة وابلتايل احلد من فقدان احملاصيل والثروة احليوانية وعواقب إقليمية أو عاملية )الالجئني،  -

 6.واجملاعة(

 

                                                                 
1- FAO / Département de l’agriculture et de la protection des consommateurs, LES BENEFICES DE 

L’AGRICULTURE DE CONSERVATION, HTE N° 149/150 - Sept/Déc 2011, p : 67.   
2- Idem. 
3- Muhammad   Farooq et Kadambot H. M. Siddique, op.cit, p : 623.  
4-FAO, LES BENEFICES DES L’AGRICULTURE DE CONSERVATION, op.cit, p : 67- 68. 
5- Muhammad   Farooq et Kadambot H. M. Siddique, op.cit, p : 623. 
6-FAO, Economie de l’agriculture de conservation, op.cit, p : 07.  
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 الزراعة احملافظة ي العامل مساحةالفرع الثالث: 

، ومساحة الزراعة احملافظة يف مجيع أحناء العامل قد ازدادت بشكل مستمر، كانت تقدر ب 1960منذ عام     
 2009، يف عام 2004/05هكتار يف  مليون 95,48وحوايل  1974-1973هكتار يف  مليون 2,83

مليون هكتار تكون يف عام  125ماليني هكتار إىل  105بلغت املساحة العاملية حتت الزراعة احملافظة 
 من إمجايل املساحة الزراعية يف العامل. %2,84أي بنسبة  2015مليون هكتار يف  156,991و 2011،1

 ظة يف جمموعة من الدول.واجلدول املوايل يبني مساحة الزراعة احملاف   

 2015لسنة  الزراعة احملافظة ي العامل مساحة: (05-1جدول رقم )
مساحة الزراعة احملافظة  البلد

 هكتار( 1000)
مساحة الزراعة احملافظة  البلد

 هكتار( 1000)
 35613 و م أ 29181 األرجنتني

 368 جنوب إفريقيا 17695 أترتاليا

 4 املغرب 6670 الصني

 8 تونس 31811 الربازيل

 1500 اهلند 380 إيطاليا

Source  : FAO, CA Adoption Worldwide  : http://www.fao.org/ag/ca/6c.html, consulté le 21/ 01/ 2016, 

01 :03. 

مة يف العامل، وحسب إحصاءات منظعينة من الدول توزيع مساحة الزراعة احملافظة يف يبني اجلدول أعاله       
 األغذية والزراعة فإن هذه املساحة يف تزايد مستمر.

 لزراعة املستدامةلاملطلب الثالث: أشكال جديدة 

 .يتناول هذا املطلب كل من الزراعة اإليكولوجية والزراعة املتكاملة، الزراعة الدقيقة، الزراعة الذكية مناخيا       

 الفرع األول: الزراعة اإليكولوجية والزراعة املتكاملة

 أوال: الزراعة االيكولوجية
 وصلت اىل انتشار 1980، ويف سنوات 1930يعود استعمال مصطلح الزراعة االيكولوجية إىل سنوات        
 هو عبارة عن نظام يعتمد على ميزات النظام االيكولوجي لإلنتاج ولي  عن طريق استخدام و  ،واسع النطاق 

                                                                 
1- FriedrichT , Kassam A. et Mrabet R, AGRICULTURE DE CONSERVATION DANS LE MONDE : 

DÉFIS ET EVOLUTIONS, HTE N° 149/150 - Sept/Déc 2011, p : 10. 

http://www.fao.org/ag/ca/6c.html
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 1املدخالت اخلارجية حملاربة القيود البيئية.
الزراعة االيكولوجية تستند أساسا على اإلدارة الزراعية للرتبة، خاصة البذر املباشر حتت غطاء نبايت دائم مثل     

يعية، إن التقنيات احلمائية للرتبة تسمح بتحسني خصوبتها، وحتسني العمليات الطب ،الزراعة احملافظة على الرتبة
ا يف مكافحة ة وحتسني مستدام للعوائد كما أهنا تلعب دورا رئيسيوتسمح يف نف  الوقت بتقليل املدخالت الكيميائي

 2التآكل.
 اثنيا: الزراعة املتكاملة

من أعدائها الطبيعيني، الزراعة املتكاملة تشجع  يتعلق األمر أساسا حبماية احملاصيل من اآلفات واألمراض       
احملاصيل من  هي تستخدم املكافحة البيولوجية حلمايةاآلليات التنظيمية الطبيعية للحد من املدخالت الكيميائية، و 

يف الغالب  ،وتستخدم معظمها يف زراعة اخلضروات والزهور لقتل بعض اآلفات اآلفات ابستخدام األعداء الطبيعية
 3احلشرات اليت تكون مبثابة حيواانت مفرتسة أو طفيليات.

 الفرع الثاين: الزراعة الدقيقة والزراعة الذكية مناخيا

 أوال: الزراعة الدقيقة 

وتشري إىل نظم اإلدارة الزراعية اليت تقوم ابلعناية ابلرتبة وإدارة احملاصيل لتناسب  1990طورت منذ سنوات        
نظام اإلدارة الزراعية يعتمد على املعلومات والتكنولوجيا )استخدام  وتعرف أبهنا .ظروف خمتلفة وجدت يف كل حقل

 املعلومات اجلغرافية، نظم حتديد املواقع والروبواتت( لتحديد وحتليل وإدارة التباين املكاين نظم االستشعار عن بعد،
  4لرتبة املوقع يف احلقول لتحقيق الرحبية املثلى واالستدامة ومحاية البيئة.

 اثنيا: الزراعة الذكية مناخيا 

 ،اخالزراعية املستدامة واألمن الغذائي يف ظل تغري املن(، هو هنج لتحقيق التنمية CSA) الزراعة الذكية مناخيا       
 ،2010قدمت من قبل منظمة األغذية والزراعة يف مؤمتر الهاي بشأن الزراعة واألمن الغذائي وتغري املناخ يف عام 

 يسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

 الزراعة الذكية مناخيا تتألف من ثالثة أعمدة رئيسية:       

 ؛زايدة اإلنتاجية الزراعية والدخل على حنو مستدام .1

                                                                 
1- Carole Hermon, L’AGROÉCOLOGIE EN DROIT : ÉTAT ET PERSPECTIVE, Lavoisier « Revue 

juridique de l’environnement » 2015/3 Volume 40 | pages 407 à 422 ISSN 0397-0299. 
2 -Gerard Kafadaroff, op cit, p :94. 
3- Ibid, p: 90.  
4- Tiziano Gomiero and al, op.cit, p: 17.  
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 ؛. تكييف وبناء القدرة على التكيف مع تغري املناخ2

 1. خفض و / أو إزالة انبعااثت الغازات املسببة لالحتباس احلراري، حيثما كان ذلك ممكنا.3

ى املوارد من األضرار على البيئة وعل حتقيق األهداف املنوطة ابلزراعة املستدامة وااللتزام مببادئها للحد إن      
الطبيعية مع اعتماد ممارسات زراعية أقل ضررا على البيئة )مثل الزراعة العضوية، الزراعة البيولوجية، الزراعة املتكاملة، 

 استدامة. رالزراعة الدقيقة، الزراعة الذكية مناخيا، الزراعة احملافظة على املوارد.( من أجل انتقال الزراعة حنو مسار أكث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1-FAO, CLIMATE-S MART AGRICULTURE SOURCEBOOK, ROME, 2013, p: ix. 
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 خالصة الفصل:
هذا التحول  ،مسحت التطورات التقنية اليت حدثت بعد احلرب العاملية الثانية ابلتحول حنو الزراعة الصناعية       
 لبيئةا، لكنه يف نف  الوقت فتح اجملال أمام انتقادات كثرية بسبب أاثرها على نتائج جيدة يف اإلنتاج الزراعي وّلد
 .ظهور الزراعة املستدامةأدى إىل و 

الستخدام ا زراعي يسمح إبدارة املناطق الزراعية حبيث يقوم علىنظام  كل  أبهنا تعّرف الزراعة املستدامة       
ويضمن توفري غذاء آمن وصحي ومتنوع جلميع أفراد اجملتمع وعلى مدى طويل، إضافة  العقالين للموارد الطبيعية،

االقتصادية  ضمان اجلدوىوهتدف الزراعة املستدامة إىل ؛ إىل املسامهة يف خدمة وترقية اإلقليم الذي تنتمي اليه
بني ل األجيال و داخان العدالة من الغذائي؛ حتقيق الرفاه للمجتمعات وضمللزراعة )اإلنتاجية والكفاءة( وحتقيق األ

تقوم كما   .ومحاية التنوع البيولوجي على املدى الطويل احملافظة على البيئة وعلى قاعدة املوارد الطبيعية األجيال؛
 ات جيباملمارسالزراعة املستدامة على العديد من املمارسات اليت تضمن حتقيق األهداف املذكورة سابقا وهذه 

 أمههاة جمموعة من األساليب الزراعي كما تندرج ضمن الزراعة املستدامة  ضمان استدامة الزراعة.العمل على تعزيزها ل
، ورغم انتشارها إال أهنا تشكل نسبة منخفضة من إمجايل املساحة الزراعة العضوية والزراعة احملافظة على املوارد

 .%3الزراعية يف العامل يف حدود 

إال  ،على الرغم من التشجيع الذي تلقاه الزراعة املستدامة يف العامل سواء يف األوساط األكادميية أو املؤسساتية      
 %80نتج الزراعة الصناعية حيث ت فري احتياجاته الغذائية،أنه ما يزال يعتمد على الزراعة الصناعية بنسبة كبرية يف تو 

 .%20ملستدامة ال تنتج سوى من اإلنتاج الزراعي بينما الزراعة ا
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وذلك يف  1970ميثل حتقيق األمن الغذائي حتداي عامليا وقد مت االعرتاف هبذا املشكل دوليا منذ سنوات        
اليت متثل نقطة حتول أساسية دفعت العامل حنو االلتزام للعمل من أجل مواجهة هذا املشكل  ،وقت أزمة الغذاء العاملية

 ،والقضاء عليه خالل عقود من الزمن، حيث اعتربت املواثيق الدولية أن توفري الغذاء الكايف حق أساسي لكل فرد
  2015ىل النصف مع حلول سنة ومت وضع جمموعة من األهداف منها هدف احلد من انعدام األمن الغذائي ليصل إ

أين مت وضع خطة  2015ومع ذلك مل يتحقق هذا اهلدف، كما مت جتديد األهداف املتعلقة ابألمن الغذائي يف سنة 
 .2030التنمية املستدامة لسنة 

مليون شخص يف العامل يعانون  820ما يزال أكثر من  2019حسب تقرير منظمة األغذية والزراعة لسنة        
 التدهور البيئي والتغريات املناخية...، كما أن مسألة األمن الغذائي مل تعدوهذا حتد كبري خاصة يف ظل  ،من اجلوع

ق األمن الغذائي أيضا، ومنه أصبحت الدول تطمح لتحقي تعترب فقط مسألة اقتصادية واجتماعية وسياسية بل وبيئية
  .املستدام

 املستدام من خالل املباحث التالية: واألمن الغذائي يهدف هذا الفصل إىل دراسة األمن الغذائي      

  .ألمن الغذائيل اإلطار النظرياملبحث األول:  -
 .ماهية األمن الغذائي املستداماملبحث الثاين:  -
 .مشكلة اجلوع وانعدام األمن الغذائياملبحث الثالث:  -
 .املستدام أثر حترير جتارة السلع الزراعية على األمن الغذائياملبحث الرابع:  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الغذائي املستدام واالنعكاسات املتوقعة لتحرير جتارة السلع الزراعيةالفصل الثاين: دراسة وحتليل األمن   
 

48  

 

 اإلطار النظري لألمن الغذائيالمبحث األول: 

 ااسرتاتيجي اهدفرب يعتكما   مثل ابقي احلقوق حلياة كرمية، األمن الغذائي حق أساسي جلميع األفرادحتقيق يعد        
من . الغذاء جلميع الناس يف كل األوقات والظروف ، لذلك جيب بذل جهود متواصلة لتوفريلضمان سيادهتا للدول

، أبعاد يهذا املنطلق سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل مفهوم األمن الغذائي وتطوره، املفاهيم املرتبطة ابألمن الغذائ
 ومستوايت األمن الغذائي.

 املطلب األول: مفهوم األمن الغذائي وتطوره

حيظى األمن الغذائي ابهتمام كبري من قبل الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية، حيث يعترب من األولوايت       
 اليت جيب العمل على ضماهنا. 

 الفرع األول: تعريف األمن الغذائي

يف مناقشات حول املشاكل الغذائية الدولية يف وقت  1970الغذائي كمفهوم نشأ يف منتصف سنوات األمن        
 وقد عرف العديد من التعاريف من قبل املنظمات الدولية والباحثني:  1،*أزمة الغذاء العاملية

مجيع األوقات  توفر يف على النحو التايل:" 1974عرف األمن الغذائي يف أعمال القمة العاملية للغذاء ـ 1
ك للحفاظ على التوسع املطرد يف االستهال ،إلمدادات )مؤن( الغذاء العاملية الكافية من املواد الغذائية األساسية

 2الغذائي وللتعويض عن التقلبات يف اإلنتاج واألسعار".

ون فرص ت ميلك:" التأكد من أن مجيع الناس يف مجيع األوقاكالتايل  عرفت الفاو األمن الغذائي 1983يف ـ 2
 3مادية واقتصادية للحصول على األغذية األساسية اليت حيتاجون إليها".

مجيع  "حصول مجيع الناس يفعلى أنه:  مت تعريف األمن الغذائي الفقر واجلوع 1986يف تقرير البنك الدويل ـ 3
 4األوقات على ما يكفي من الغذاء حلياة صحية نشطة".

                                                                 
بسبب سوء األحوال اجلوية يف آسيا واجلفاف يف إفريقيا، وزادت  1974و 1972عرفت اخنفاض يف االنتاج الزراعي العاملي  :1973/74أزمة الغذاء العاملية  *

 أسعار املنتجات الزراعية بشكل كبري، مع أزمة النفط.
1- Edward Clay, FOOD SECURITY: CONCEPTS AND MEASUREMENT, FAO, Rome, July 2002, p: 01. 
2- Ibid., p : 02. 
3- FAO, Sécurité alimentaire, ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02_fr.pdf, consulté le 26/06/2016, p : 01. 

* Jacinda Fairholm:  ،املشروع يركز على احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ يف منطقةمديرة مشروع إقليمي يف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
 الكارييب. 

4- Edward Clay, op.cit, p: 02.  

ftp://ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02_fr.pdf
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: "يتحقق األمن الغذائي على مستوى الفرد واألسرة واملستوايت الوطنية 1996 للغذاءتعريف القمة العاملية ـ 4
ة عندما يتمتع البشر كافة يف مجيع األوقات بفرص احلصول املادية واالقتصادية على أغذية كافي ،واإلقليمية والعاملية

وهو التعريف  1".حياة نشطة وصحيةوسليمة ومغذية تليب احتياجاهتم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية من أجل 
 املعتمد.

مجيع الناس يف مجيع األوقات لديهم يكون األمن الغذائي هو وضع موجود عندما  :2001تعريف الفاو يف . 5
وتناسب  ،واالجتماعي واالقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومغذية تليب احتياجاهتم التغذوية ،فرص احلصول املادي

  2كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة.أذواقهم الغذائية  

الزمتني يتمثل األمن الغذائي يف " توفري الغذاء ابلكمية والنوعية ال :تعريف املنظمة العربية للتنمية الزراعيةـ 6
للنشاط والصحة، وبصورة مستمرة لكل أفراد اجملتمع اعتمادا على اإلنتاج احمللي أوال، وعلى أساس امليزة النسبية 

  3اج السلع الغذائية لكل قطر وإاتحته للمواطنني ابألسعار اليت تتناسب مع دخوهلم وإمكانياهتم املادية".إلنت

: "يتمتع جمتمع ابألمن الغذائي عندما يتمتع الناس كافة يف مجيع األوقات بفرص احلصول *Fairholmتعريف ـ 7
 4بطرق سليمة بيئيا واجتماعيا".على أغذية مغذية وآمنة ومقبولة شخصيا ومالئمة ثقافيا، أنتجت 

الحظ أن تعريف األمن الغذائي تطور من اعتبارات مادية وكمية )تعريف القمة العاملية للغذاء نمما سبق        
ي إىل اعتبارات نوعية )تعريف البنك العامل ،ركزت على االعتبارات الكمية فقط( 1983وتعريف الفاو يف  1974
وتعريف املنظمة العربية  Fairholmوتعريف  2001وتعريف الفاو  1996ة للغذاء وتعريف القمة العاملي 1986

 للتنمية الزراعية اهتمت ابالعتبارات النوعية إضافة إىل الكمية(، حيث أن:

جانب العرض اهتم ابألمن الغذائي على املستوى العاملي وقد ركز  1974تعريف القمة العاملية للغذاء        
لكن  ،ل الرتكيز على توفر اإلمدادات الغذائية وضمان استقرار أسعار املواد الغذائية األساسيةواألسعار، من خال

احلصول عليه من و  توفر الغذاء ال يعين ابلضرورة إمكانية الوصول اليه فقد يتوفر الغذاء لكن ال ميكن الوصول اليه
األغذية األساسية من خالل توفر الفرص املادية ركز على إمكانية الوصول إىل  1983تعريف الفاو يف  قبل األفراد،
الذي ظهر يف تقرير حول الفقر واجلوع فقد ركز على جودة الغذاء  1986أما تعريف البنك العاملي  ، واالقتصادية

وهو التعريف املعتمد فقد ركز على اجلوانب  1996تعريف القمة العاملية للغذاء و  ،من أجل حياة صحية ونشطة
                                                                 

1- FAO, An Introduction to the Basic Concepts of Food Security, sur le site : http://www.fao.org/3/a-

al936e.pdf, consulté le 26/06/2016 à 14:58. 
2- Edward Clay, op.cit, p: 02. 

، 2014ردن، ، دار آمنة للنشر والتوزيع، عمان، األحتدايت األمن الغذائي يف الوطن العريب خالل القرن احلادي والعشرينعبد اجلبار حمسن ذايب الكبيسي،  -3 
 .26ص: 

4- Jacinda Fairholm, Urban Agriculture and Food Security Initiatives In Canada: A Survey of Canadian 

Non-Governmental Organizations , Cities Feeding People Series, Report 25, Life Cycles March 1999, p : 01.     

http://www.fao.org/3/a-al936e.pdf
http://www.fao.org/3/a-al936e.pdf
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يف ، جاء هذا التعريف شامال للتعار قيمة الغذائية للغذاء )صحي وآمن( إضافة إىل األذواق الغذائيةالغذائية وال
 السابقة وركز على األمن الغذائي على مجيع املستوايت وحدد األبعاد األساسية لألمن الغذائي؛

االجتماعي على  ص احلصول، وأضاف فر 1996كرر تعريف القمة العاملية للغذاء   2001تعريف الفاو        
ركز على اجلوانب الغذائية )أغذية مغذية وآمنة( وأذواق األشخاص )مقبولة  Fairholmتعريف أما الغذاء. 

 شخصيا( واجلانب الثقايف )مالئمة ثقافيا(، وطرق اإلنتاج اليت جيب أن تكون سليمة من الناحية البيئية واالجتماعية؛

امليزة  لزراعية ركز على توفري الغذاء ابالعتماد على اإلنتاج احمللي وعلى أساستعريف املنظمة العربية للتنمية ا       
 ،النسبية لتوفري الغذاء، وأن يكون الغذاء متاحا للمواطنني ابألسعار اليت تتناسب مع دخوهلم وإمكانياهتم املادية

دمات الغذائية اء معرضة خلطر الصفالدول اليت ال تعطي األولوية لإلنتاج الزراعي احمللي لتوفري ما حتتاجه من غذ
 إضافة إىل متكني السكان من الوصول إىل الغذاء واحلصول عليه.

 مما سبق ميكن القول:       

مستمر  الكافية واجليدة وتزويد سكاهنا هبا بشكل األغذية األساسيةتوفري دولة على هو قدرة الاألمن الغذائي  "     
 ".وذلك ابالعتماد بشكل أساسي على اإلنتاج احمللي

 : تطور االتتمام لاألمن الغذائيالفرع الثاين

النقاشات العاملية األوىل حول  1930،1مشكل اجلوع قد مت االعرتاف به رمسيا من قبل اجملتمع الدويل منذ        
 2هذا املشكل بدأت مع إنشاء اهليئات العاملية الكربى لنظام األمم املتحدة.

وخلص املؤمتر  ،)و.م.أ( hot Springsدولة يف  44مؤمتر حول الغذاء والزراعة اجتمعت عقد  1943يف  -
إىل أن كل شخص جيب أن يكّون إمدادات غذائية آمنة ليعيش حرا من احلاجة، وأكد أن الفقر هو السبب الرئيسي 

كما دعا اجملتمعون إىل   3للجوع وال ميكن استئصاله إال من خالل النمو االقتصادي العاملي وخلق فرص العمل،
 أتسيس منظمة دائمة لألغذية والزراعة. 

، هيئة FAO)كندا( عقدت الدورة األوىل ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة  Québecيف  1945توبر أك 16 -
 متخصصة اتبعة لألمم املتحدة مع هدف طموح " إطعام العامل".

                                                                 
1- Rokhaya Diagne, Sécurité alimentaire et Libéralisation agricole, thèse de doctorat en Sciences 

Économiques, UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS, 2013, p  : 16. 
2- Tommaso SPOSITO, AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE POUR LASECURITE 

ALIMENTAIRE EN AFRIQUE DE L’OUES T. LE CAS DES MICRO-JARDINS DANS LA 

MUNICIPALITE DE DAKAR, thèse de doctorat en Sciences agricoles, Université Degli Studi, MILANO, 

2009 / 2010, p : 07.  
3- Rokhaya Diagne, op.cit, p: 16. 
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 احلملة العاملية األوىل ملكافحة اجلوع بعنوان: FAOأطلقت  1960يف  -

» International freedom from hunger compaign « 1 

  1962.2يف  (WFP)إنشاء برانمج الغذاء العاملي  -

حيث  74،3/ 1973، فقط يف أعقاب أزمة الغذاء العاملية 1974التأكيد رمسيا على مفهوم األمن الغذائي يف  -
الذي شهد البند األول من اإلعالن العاملي  1974استخدم مصطلح األمن الغذائي يف مؤمتر األغذية العاملي 

مد من احلكومات " كل رجل وامرأة وطفل له احلق غري القابل للمصادرة الذي اعت  و  ،للقضاء على اجلوع وسوء التغذية
  4.واحلفاظ على قدراته اجلسمية والعقلية"جل تطور كامل أيف التحرر من اجلوع وسوء التغذية من 

أوصى املؤمتر بتبين اتفاق دويل بشأن األمن الغذائي، كما دعا إىل حتسني السياسات املتعلقة ابملساعدات الغذائية 
وقرر إنشاء هيئتني: جلنة سياسات وبرامج املعونة الغذائية، جلنة الفاو حول األمن الغذائي العاملي، الفاو أيضا وضعت 

ومت توقيع االلتزام الدويل وحث احلكومات على بناء  5نظام عاملي لإلنذار السريع )املبكر( عن األغذية والزراعة،
  6احتياطات الغذاء واألموال الالزمة حتسبا حلاالت الطوارئ الدولية.

ها يف العديد من البلدان النامية شهدت أزمات الغذاء وجماعات مستعرة معظم s1970 s1980يف سنوات  -
 7إفريقيا، حدوث األزمات الغذائية أدى إىل تركز االهتمام الدويل أساسا على مشكلة انعدام األمن الغذائي والفقر.

البنك العاملي نشر تقرير مهم حول الفقر واجلوع، وميز بني انعدام األمن الغذائي املزمن املرتبط مبشاكل  1986يف  -
 8ملؤقت املرتبط بفرتات خاصة حرجة مثل الكوارث الطبيعية.الفقر الدائم وانعدام األمن الغذائي ا

يف تقرير حول التنمية البشرية، برانمج األمم املتحدة اإلمنائي حتدث عن مفهوم األمن البشري  1994يف عام  -
 9الذي مشل العديد من اجلوانب من بينها األمن الغذائي.

رة على استمرار انتشار سوء التغذية، والقلق املتزايد بشأن قد عقد مؤمتر القمة العاملي لألغذية ردا 1996يف عام  -
  10الزراعة على تلبية االحتياجات الغذائية يف املستقبل.

                                                                 
1- Tommaso SPOSITO, op.cit, p: 07. 
2- Rainer Gross and al, The Four Dimensions of Food and Nutrition Security: Definitions and Concepts , 

http://www.fao.org/elearning/course/fa/en/pdf/p-01_rg_concept.pdf, 2016, p: 03. 
3- Tommaso SPOSITO, op.cit, p: 07. 
4- Darryl Macer, Food Security, Encyclopedia of Global Bioethics, DOI 10.1007/978-3-319-05544-2_198-1#, 

Springer Science+Business Media Dordrecht 2015, p: 02.  
5- Tommaso SPOSITO, op.cit, p: 08. 
6- Rokhaya Diagne, op.cit, p: 17.    
7- Tommaso SPOSITO, op.cit, p: 09, 11. 
8- FAO, Sécurité alimentaire, op.cit, p : 01.  
9- Tommaso SPOSITO, op.cit, p: 14.  
10- Gustavo Gordillo, FOOD SECURITY AND SOVEREIGNTY, FAO, 2013, p: 02.  

http://www.fao.org/elearning/course/fa/en/pdf/p-01_rg_concept.pdf
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أكد مؤمتر القمة العاملي أن حتقيق األمن الغذائي مهمة مركبة تقع مسؤوليتها األوىل على كاهل كل حكومة،       
االقتصادي من السياسات ما يضمن السلم واالستقرار االجتماعي والسياسي و ويتعني عليها هتيئة البيئة املواتية وتضع 

  1والعدالة واملساواة.

، وأكد على ضرورة تعزيز اجلهود 1996جدد االلتزام املقرر مبؤمتر قمة  2002مؤمتر القمة العاملي لألغذية  -
 2ملواجهة اجلوع.

 املوضوعات الرئيسية التالية:تناول  2009مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي  -

 ؛احلد من التـأثري السليب لألزمات الغذائية واالقتصادية واملالية على األمن الغذائي العـاملي 
 ؛تطبيق إصالحات احلوكمة العاملية لألمن الغذائي 
 ؛التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدته 
 ؛التحدايت اليت تواجـه الزراعـة واألمـن الغـذائي 
  التدابري اخلاصة بتعزيز األمن الغذائي العاملي، مبا يف ذلك التنمية الريفية واالعتبارات اخلاصة بصغار املالك

 3من املزارعني والتجارة.

 املطلب الثاين: املفاتيم املرتبطة لاألمن الغذائي

توجد جمموعة من املفاهيم املرتبطة مبفهوم األمن الغذائي، وسيتم يف هذا املطلب حتديد هذه املفاهيم املقسمة       
 العناصر التالية الذكر.على 

 الفرع األول: احلق يف الغذاء

حلقوق  ياحلق يف الغذاء كحق من حقوق اإلنسان اثبت يف الكثري من املعاهدات الدولية، اإلعالن العامل       
 1966.4، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1948اإلنسان 

 5كعنصر أساسي ملستوى معيشي الئق،  1948احلق يف الغذاء ينظر إليه منذ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان        
املعيشة كاف للمحافظة على  من اإلعالن أن " لكل شخص احلق يف مستوى من 1-25حيث ورد يف املادة 

                                                                 
  ،العامليبشأن األمن الغذائي : إعالن روما 1996مؤمتر القمة العاملي لألغذية ، لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة -1

http://www.fao.org/docrep/003/w3613a/w3613a00.htm ، 14:53، على 17/10/2016:  االطالعاتريخ. 

 على املوقع: ،ملؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائيالنشرة اإلعالمية املعهد الدويل للتنمية املستدامة ابلتعاون مع منظمة األغذية والزراعة،  -2
, http://www.iisd.ca/download/pdf/sd/ymbvol150num7a.pdf ،:14.51، على 17/10/2016 اتريخ االطالع. 

 .نفسهملرجع ا -3
 .04، ص: 2006، روما، احلق يف الغذاء يف جمال التطبيقمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  -4

5- Tommaso SPOSITO, op.cit, p: 7.  

http://www.fao.org/docrep/003/w3613a/w3613a00.htm
http://www.iisd.ca/download/pdf/sd/ymbvol150num7a.pdf
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الصحة والرفاهية له وألسرته، ويتضمن ذلك التغذية وامللبس واملسكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتماعية 
الالزمة، وله احلق يف أتمني معيشته يف حاالت البطالة واملرض والعجز والرتمل والشيخوخة وغري ذلك من فقدان 

 1ارجة عن إرادته."وسائل العيش نتيجة لظروف خ

، فطبقا 1966أيضا ورد احلق يف الغذاء يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
من هذا العهد، تقر الدول األطراف " حبق كل شخص يف مستوى معيشي كاف له وألسرته يوفر  1-11للمادة 

 2.ى وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه املعيشية"ما يفي حباجاهتم من الغذاء والكساء واملأو 

تؤكد اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن احلق يف الغذاء الكايف يرتبط بشكل كبري        
ابلكرامة املتأصلة يف اإلنسان، وهو حق ال غىن عنه للتمتع حبقوق اإلنسان األخرى، وال ميكن أيضا فصله عن 

وطين تصادية والبيئية واالجتماعية املالئمة على الصعيدين الالعدالة االجتماعية، ويستلزم انتهاج السياسات االق
 والدويل املوجهة حنو القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق اإلنسان للجميع.

 كما ترى اللجنة أن املضمون األساسي للحق يف الغذاء الكايف يعين ما يلي:         
ضارة وكونه غذائية لألفراد وخلو الغذاء من املواد التوفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية االحتياجات ال -

 ؛مقبوال يف سياق ثقايف معني
 3إمكانية احلصول على الغذاء بطرق تتسم ابالستدامة وال تعطل التمتع حبقوق اإلنسان األخرى. -

ا مب على "حق كل إنسان يف احلصول على أغذية سليمة ومغذية 1996أكد إعالن روما بشأن األمن الغذائي لعام 
 4واحلق األساسي لكل إنسان يف التحرر من اجلوع". ،يتفق مع احلق يف الغذاء الكايف

 الفرع الثاين: االكتفاء الذايت وأمان الغذاء والسيادة الغذائية

 أوال: االكتفاء الذايت
وفقا ملنظمة األغذية والزراعة "يتم أخذ مفهوم االكتفاء الذايت الغذائي عموما على أنه يعين إىل أي مدى        

  5ميكن ألي بلد أن تليب احتياجاهتا الغذائية من اإلنتاج احمللي اخلاص هبا".

                                                                 
1- United Nations, Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 

http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf, consulté le 10/06/2016 à 22: 27.   

 ، على املوقع: العهد الدويل اخلاص لاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاألمم املتحدة،  -2 
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx ، 22:45على  10/06/2016:  االطالعاتريخ. 

 .03-01، ص ص: 1999ماي  E/C.12/1999/5 ،12، (11الكايف )املادة احلق يف الغذاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  ،األمم املتحدة -3
4- Darryl Macer, op.cit, p: 3. 
5-  FAO, The State of Agricultural Commodity Markets 2015-16 IN DEPTH: Food self-sufficiency and 

international trade: a false dichotomy?, 2015, 2016, http://www.fao.org/3/a-i5222e.pdf, consulté le: 23/04/2016 à 

23:02. 

 الفرع األول: تعريف األمن الغذائي

 الفرع الثاين: تطور االتتمام لاألمن الغذائي

 

 
 

http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.fao.org/3/a-i5222e.pdf
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ته الغذائية اليت تقرتب بة من احتياجاي عرَّف التطبيق العملي ملفهوم االكتفاء الذايت من الغذاء أبن ينتج بلد نس       
يف املائة من استهالكه الغذائي. وهو ما تصفه منظمة األغذية والزراعة بنسبة االكتفاء الذايت  100أو تتجاوز 

(SSR واليت تعرف أبهنا النسبة املئوية لألغذية املستهلكة اليت يتم إنتاجها حملًيا. يتم قياس ،)SSR  ابستخدام املعادلة
 الصادرات(-/ )اإلنتاج + الواردات  100× اإلنتاج ية فيما يتعلق إبنتاج األغذية وجتارهتا: التال

 اثنيا: أمان الغذاء أو سالمة الغذاء 
 عين:تسالمة الغذاء 

 غياب أو  -
جتعل  ،مستوايت مقبولة وآمنة من امللواثت والغش والسموم اليت حتدث بشكل طبيعيّ أو أي مادة أخرى -

 الغذاء ضار ابلصحة بصورة حادة أو مزمنة.

 ولسالمة األغذية أاثر إجيابية على األمن الغذائي تتمثل يف:
حتسني سالمة األغذية على امتداد السلسلة الغذائية يقلل خسائر األغذية مما أدى إىل زايدة توافر الغذاء،  -

 ؛االستقرار، االستفادة منها
من األمراض املنقولة عن طريق األغذية مع اآلاثر االجتماعية واالقتصادية احلصول على أغذية سليمة يقلل  -

 ؛املرتبطة هبا
  1حتسني سالمة وجودة األغذية تساهم يف حتسني التغذية والصحة. -

 اثلثا: السيادة الغذائية
إلنتاج مستدام  ،بقدرة وحق الناس يف حتديد السياسات واالسرتاتيجيات اخلاصة هبمالسيادة الغذائية تعرف "      

وتوزيع واستهالك األغذية اليت تضمن احلق يف الغذاء جلميع السكان على أسس اإلنتاج الصغري واملتوسط احلجم، 
واحرتام ثقافاهتم وتنوع الفالحة والصيد واألشكال األصلية لإلنتاج الزراعي والتسويق وإدارة املناطق الريفية حيث 

 أخرى ميكن أن يفهم مفهوم السيادة الغذائية ابعتباره وسيلة للرتكيز على جانبتلعب املرأة دورا أساسيا". بعبارة 
 2استدامة األمن الغذائي على املستوى احمللي أو اإلقليمي.

السيادة الغذائية ال تنفي التجارة، بل تشجع على صياغة السياسات واملمارسات التجارية اليت ختدم حقوق       
  3آمن وصحي ومستدام بيئيا ".الشعوب يف الغذاء وإنتاج 

                                                                 
1 - United Nations, Food Security and its Determinant Factors, 

http://www.unicef.org/albania/Food_Security_ANG.pdf, consulté le 02/04/2016 à 14:13. 
2- Lena Maria Nilsson and Birgitta Evengård, Food Security or Food Sovereignty: What Is the Main Issue in 

the Arctic?, Springer International Publishing Switzerland 2015, The New Arctic, DOI 10.1007/978-3-319-

17602-4_16, p: 215. 
3- Michel Pimbert, Towards Food Sovereignty, gatekeeper 141: November 2009, p: 05. 

http://www.unicef.org/albania/Food_Security_ANG.pdf
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 املطلب الثالث: أبعاد ومستوايت األمن الغذائي

امه، بعاد )توفر الغذاء، الوصول اليه، استخدمفهوم األمن الغذائي مفهوم متعدد األبعاد حيث يتكون من األ       
 استقرار(، كما يقسم إىل عدد من املستوايت. 

 يلفرع األول: أبعاد األمن الغذائا

، 1996وفقا لتعريف منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة لألمن الغذائي الصادر يف القمة العاملية للغذاء        
 فإن األمن الغذائي يتضمن أربعة أبعاد رئيسية تتمثل يف:

 توفر الغذاء؛ -
 الوصول املادي واالقتصادي إىل الغذاء؛ -
 استقرار العرض والوصول؛ -
 استخدام األغذية. -

 ( كما يلي:01-2هذه األبعاد يوضحها الشكل رقم )       

 أبعاد األمن الغذائي :(01-2رقم ) شكل

 
Source : United Nations, Food Security and its Determinant Factors, 

http://www.unicef.org/albania/Food_Security_ANG.pdf, consulté le 02/04/2016 à 14 :13. 

أبعاد وهي تتمثل يف: توفر الغذاء، الوصول  أربعةالحظ أن األمن الغذائي يتكون من ن 4من خالل الشكل        
 ن الغذائي والعوامل احملددة هلا: إىل الغذاء، استخدام الغذاء، استقرار الغذاء. وفيما يلي شرح ألبعاد األم

الوصول املادي واالقتصادي إىل 
:الغذاء

نقل القوة الشرائية؛ دخل السكان؛ ال)
.(والسوق؛ البنية التحتية

:توفر الغذاء
اإلنتاج احمللي؛ القدرة على )

ة؛ االسترياد؛ خمزون املواد الغذائي
.(املعونة الغذائية

:استخدام األغذية
سالمة الغذاء؛ النظافة وممارسات )

لزراعي التصنيع املطبقة يف اإلنتاج ا
ية، واحلصاد والتخزين، جتهيز األغذ

تلبية : وسائل النقل؛ جودة الغذاء وتنوعه
.(االحتياجات من حيث الطاقة

:استقرار العرض والوصول
ار؛ تقلب الطقس؛ تقلبات األسع)

العوامل السياسية؛

.(العوامل االقتصادية

http://www.unicef.org/albania/Food_Security_ANG.pdf
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  1: توفر كميات كافية من األغذية ذات النوعية املالئمة.. توفر الغذاء1

يعتمد هذا املبدأ على طاقة الدول فيما يتعلق ابإلنتاج والقدرة على االسترياد وكفاءة األنظمة التسويقية، يدخل 
  2ضمن العناصر الثالثة ما يلي: 

 : والذي يعتمد على:من السلع الغذائيةاإلنتاج احمللي  ـأ 
 ؛مدى توفر املوارد الزراعية الطبيعية والبشرية واملالية والتكنولوجية -
 ؛توجهات السياسات الزراعية االستثمارية، ومدى قدرهتا على خلق البيئة املناسبة لالستثمار الزراعي -
 ؛مدى توفر البىن التحتية الزراعية -
 مدى االستعداد لزراعة جديدة. -

 يعتمد توفريها على ما يلي: الواردات الغذائية: ـب 
 ؛األسعار العاملية -
 ؛السياسات التجارية السائدة ومدى انفتاحها )القيود اجلمركية وغري اجلمركية( -
 ؛السياسات االقتصادية الكلية، خاصة أسعار الصرف ومعدالت التضخم -
 امليزان التجاري ومدى توفر العملة الصعبة. -

 تؤثر على مدى إاتحة الغذاء ابالعتماد على ما يلي:ـ الكفاءة السوقية: ج 
 ؛الرتكيب السوقي من حيث كونه احتكاراي أو تنافسيا -
 ؛املخزون االسرتاتيجي وكفاءة إدارته والسياسات اخلاصة به -
 ؛مدى توفر وكفاءة البىن التحتية التسويقية )النقل، التصنيع، البيع، التخزين( -
 واألنظمة التسويقية.التشريعات  -

الفئات الغذاء ووصول الفئات املهمشة و  هذا املبدأ سهولة توزيع يتضمن:   . الوصول إىل الغذاء أو إاتحة الغذاء2
ذات االحتياجات اخلاصة إليه، وعدالة التوزيع بني الفئات املختلفة، فالناس ال ميوتون جوعا ابلضرورة بسب نقص 

  ميلكون إمكانية احلصول عليه.االمدادات ابلغذاء بل ألهنم ال

 يتم تسهيل احلصول على الغذاء من خالل: 
 ؛االستقرار السياسي واألمن االقتصادي -
 ؛تسهيل تصنيع األغذية وتسويقها ونقلها وبيعها يف األسواق -

                                                                 
1- FAO, Food Security, 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf,  consulté 

le: 01/03/2016 à 21:08.  
، 39، ص ص: 2016، مركز الكتاب األكادميي للنشر، عمان، األردن، الطبعة األوىل، األمن الغذائي والتنمية املستدامةرابح محدي ابشا،  فاطمة بكدي، -2

40. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf
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 ؛حتسني قدرات املواطنني يف احلصول على دخول مستقرة واثبتة -
ال الالزمة لشراء مستلزمات اإلنتاج، والتصرف يف عناصر حتسني قدرات الفالحني لشراء األغذية واألمو  -

 ؛اإلنتاج الزراعي كاألراضي الزراعية
 ؛حتسني اخلدمات احلكومية والطرق وشبكات النقل -
  1أن تتناسب أسعار الغذاء مع دخول املواطنني كافة. -

)االنتفاع(: استخدام املواد الغذائية من خالل النظام الغذائي املناسب واملياه النظيفة والصرف . االستخدام 3
 الصحي والرعاية الصحية للوصول إىل حالة من الرفاه الغذائي حيث يتم تلبية مجيع االحتياجات الفسيولوجية. 

  2الكايف يف مجيع األوقات.: ويقصد به حصول السكان أو األسرة أو الفرد على الغذاء . االستقرار4

 ع الثاين: مستوايت األمن الغذائيالفر 

 3املستوايت املختلفة لألمن الغذائي تتمثل يف:       

يتمثل يف قدرة الدولة على توفري احلد األدىن من االحتياجات الغذائية لبقاء  املستوى األول: مستوى الكفاف:
ي به ىن من السعرات احلرارية لكل أفراد اجملتمع يف املتوسط وفقا ملا توصاألفراد على قيد احلياة، أي كفالة احلد األد

 املعايري الدولية.

يعرب مستوى الكفاف من الغذاء عن اجلانب االستهالكي ملشكلة األمن الغذائي كحد أدىن من السعرات احلرارية  
 من أجل بقاء الفرد على قيد احلياة.

صد سم هذا املستوى بوجود ظاهرة سوء التغذية، وطبقا هلذا املستوى يقيت املستوى الثاين: املستوى املتوسط:
ابألمن الغذائي التخلص من ظاهرة سوء التغذية، واليت تعين نقص مكوانت الغذاء من العناصر األساسية الغذائية 

تم التخلص يالالزمة للجسم، وينتج عن سوء التغذية اخنفاض الوزن ابلنسبة للطول، نقص الطول ابلنسبة للعمر، و 
 من ظاهرة سوء التغذية عن طريق ضمان املستوى املالئم من االحتياجات الغذائية لكل أفراد اجملتمع.

مع إىل يتمثل هذا املستوى يف قدرة الدولة على رفع مستوى الغذاء ألفراد اجملت املستوى الثالث: املستوى احملتمل:
رات اإلنتاجية على أكمل وجه، أي كفاية احلد املرغوب فيه من السعاملستوى املالئم الذي ميكنهم من القيام أبعماهلم 

 احلرارية، والذي يضمن للفرد العادي أن يكون قادرا على أداء أعماله أبعلى مستوى ممكن من الكفاءة. 

                                                                 
 .41، 40، ص ص: سبق ذكرهفاطمة بكدي، رابح محدي ابشا، مرجع  -1 

2- FAO, Food Security, op.cit.  

 .29-27، ص ص: سبق ذكره، مرجع حتدايت األمن الغذائي يف الوطن العريب خالل القرن احلادي والعشرينعبد اجلبار حمسن ذايب الكبيسي،  -3 
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 1كما يقسم األمن الغذائي إىل: 

ادف ل أو يفوق الطلب احمللي، وهو مر يعين انتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة مبا يعاد األمن الغذائي املطلق: ـ1
 لالكتفاء الذايت، كما يعرف ابألمن الغذائي الذايت.

يعين قدرة دولة على توفري بعض السلع واملوارد الغذائية كليا أو جزئيا، وضمان احلد  ـ األمن الغذائي النسيب:2
األدىن من االحتياجات بشكل نظامي وبطرق اقتصادية تتميز ابلرشاد تراعي من خالهلا امليزة النسبية لتلك الدولة 

تجاهتا ابلقدرة كما جيب أن تتميز من  يف إنتاج السلع الغذائية اليت حتتاجها، يف حدود ما متلكه من موارد ومقومات،
 التنافسية.

يعين زايدة اإلنتاجية الزراعية وحتقيق األمن الغذائي مع تعزيز القدرة اإلنتاجية لقاعدة  ـ األمن الغذائي املستدام:3
 املوارد الطبيعية بصورة متواصلة. 

 ماهية األمن الغذائي المستدام المبحث الثاني: 

ائل املرتبطة هبذا شكلت املس ،االستدامة الذي روج له تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية بعد ظهور مفهوم       
املفهوم حتداي كبريا على املستوى العاملي وعلى مستوى كل دولة، وقد مت وضع مسألة األمن الغذائي املستدام على 

 رأس هذه التحدايت. 

 وأبعاده األمن الغذائي املستداماملطلب األول: تعريف 

ن خالل وجتسد هذا االهتمام م ،على مدى السنوات املاضية اهتم اجملتمع الدويل والعلمي بقضية االستدامة       
الصادر عن اللجنة العاملية للبيئة والتنمية، الذي يوضح أن التنمية  1987تقرير برونتالند )مستقبلنا املشرتك( 

ة، ويشدد دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا اخلاصاملستدامة ينبغي أن تليب احتياجات احلاضر 
   2على ضرورة حتقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي والبيئي واملؤسسي الذي ميكن احلفاظ عليه على مر الزمن.

جلنة برونتالند  حسب الكامنة.انقش املؤمتر العديد من املسائل العاملية منها مسألة األمن الغذائي العاملي وإدامة املوارد 
يعد األمن الغذائي املستدام من التحدايت العاملية الكربى، ولتحقيق األمن الغذائي العاملي البد من إدامة قاعدة 

 3املوارد وتعزيزها إلنتاج الغذاء.

                                                                 
 .45، 44، ص ص: بق ذكرهبكدي، رابح محدي ابشا، مرجع س فاطمة -1

2- Paolo Prosperi, Sustainability and food & nutrition security: A vulnerability assessment framework for 

the Mediterranean region, Sage Open,  DOI: 10.1177/2158244014539169, 2014, p: 01. 
 .35، ص:سبق ذكره، مرجع مستقبلنا املشرتك ،اللجنة العاملية للبيئة والتنمية-3
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بل  ،أن األمن الغذائي العاملي ال يتوقف على زايدة اإلنتاج العاملي من الغذاء فحسب أوضحت جلنة برونتالند     
على تقليل االضطراب يف بنية سوق الغذاء العاملية، ونقل مركز انتاج الغذاء إىل البلدان واملناطق واألسر اليت تعاين 

اء قادرين على جلميع مبن فيهم أفقر الفقر نقصا يف الغذاء، كما يتوقف األمن الغذائي العاملي على ضمان أن يصبح ا
احلصول على الغذاء، وبينما يتطلب هذا التحدي على الصعيد العاملي إعادة النظر يف التوزيع العاملي للغذاء، فإن 

  1.وطنيةاملهمة تقع بصورة أكثر آنية وأشد وطأة على عاتق احلكومات ال

 الفرع األول: تعريف األمن الغذائي املستدام

   تعريف األمن الغذائي املستدام أبنه: مت        

 ،: األمن الغذائي املستدام يشمل الوصول االقتصاديM.S. Swaminathan( 1987حسب )    
أي األمن  2واالجتماعي واملادي إىل نظام غذائي متوازن ومياه شرب نظيفة لكل طفل وامرأة ورجل يف البالد.

ر جيب أن يكون الغذاء متوازان من حيث العناصبل  ،الغذائي املستدام ال يتوقف على احلصول على الغذاء فقط
 أيضا جيب ضمان احلصول على مياه الشرب النظيفة لكل فرد.و 

تقبلية ملساستدامة الغذاء تعين الوفاء بتحقيق الغذاء لألجيال احلاضرة وا :1996حسب مؤمتر القمة العاملي      
ملستدام التوصل إىل األمن الغذائي العاملي اوذلك يف إطار اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، ومت التأكيد على أن 

  3ة.جزء ال يتجزأ من حتقيق أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية والبشرية اليت اتفق عليها يف املؤمترات الدولي

وعليه ميكن القول أن  4االستدامة تعين قدرة نظام على االستمرار عرب الزمن،: Hansen (19(96حسب      
 األمن الغذائي املستدام هو استمرار توفر الغذاء عرب الزمن. 

 لتلبية االحتياجات وهو حق مكفول ،لألمن الغذائي املستدام أبنه يستند على اسرتاتيجية التنمية املستدامةينظر      
املساس ابحتياجات األجيال القادمة، وينبغي أن يستند انتاج الغذاء على محاية البيئة اإليكولوجية للسكان دون 

  5الزراعية من أجل التنمية املستدامة.

                                                                 
 .166، ص: السابقاملرجع  -1

2- P.K.Jain and B.S. Hansra, K. S. Chakrabrty, J. Kurup, Sustainable Food Security, Mittal publications, india, 

2010, p: 02. 
 مرجع سبق ذكره.، بشأن األمن الغذائي العاملي: إعالن روما 1996مؤمتر القمة العاملي لألغذية ، لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة -3

4- Paolo Prosperi, op.cit, p: 05. 
5- Ma Songlin and Li Ruihong, Evaluation on Sustainable Food Security in Henan against the Background 

of Low-Carbon Economy, International Conference on Agricultural Risk and Food Security 2010, Agriculture 

and Agricultural Science Procedia, p: 412.  
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ضمان استمرار  القدرة على " األمن الغذائي املستدام يعين أبنه: األمن الغذائي املستداممما سبق ميكن تعريف      
ستدامة حتافظ حمليا بطرق تتسم ابال هذا الغذاء يتم انتاجهتوفر غذاء كايف، جيد، متنوع للسكان يف كل الظروف، 

 على قاعدة املوارد الطبيعية وتضمن إدامتها." 

 الفرع الثاين: أبعاد األمن الغذائي املستدام

كن مل يتم ل ،لاألمن الغذائيوثيقة الصلة  االستدامةعلى مدى السنوات املاضية كان هناك اتفاق على أن        
ألجل إلنتاج ستدامة طويلة اامن أجل التوافر حيث ميكن دجمها يف بعد  ،بعد وضع موقفها يف إطار األمن الغذائي

الءمة أو حىت بديل أكثر ماستقرار األغذية والوصول إليها، كما ميكن اعتبار االستدامة امتداد اإلطار الزمين لل
 استقرار.لل

 بعدا منفصال لألمن الغذائي لتمثيل ومراقبة القدرة على ضماناالستدامة  هناك من يرى أنه ينبغي اعتبار       
عد أساسي لألمن كب  االستدامةميع أبعاد األمن الغذائي، وتتمثل اآلاثر املرتتبة على إدراج جلعلى املدى البعيد 

لى كل مستوى )إقليمي، وطين، أسري، فردي(، كما أنه جيمع بطريقة الغذائي يف توطيد إطار عمل أكثر مشولية ع
شاملة مفاهيم مهمة أخرى مثل: الزراعة املستدامة، االقتصاد املستدام، اإلنتاج الغذائي املستدام، الوجبات الغذائية 

 املستدامة.

 ل:ميكن اعتبار االستدامة شرطا مسبقا لتحقيق األمن الغذائي على املدى الطوي       

 ؛البيئة وخاصة املناخ واحلصول على املوارد الطبيعية شرط مسبق لتوافر الغذاء واحلفاظ على التنوع البيولوجي -
 ؛االستدامة االقتصادية واالجتماعية ضرورية إلمكانية وصول اجلميع للغذاء -
 االستدامة االجتماعية هي أيضا احملدد الستخدام الغذاء. -

 1لالستدامة استقرار النظم اليت تعتمد عليها، ثبات األبعاد األخرى لألمن الغذائي.وتضمن األبعاد الثالثة 

إن األمن الغذائي املستدام هو ظاهرة واسعة تتطلب جمموعة واسعة من العوامل اليت جيب أخذها يف االعتبار         
سون أهنا ضرورية ي اليت يعتقد املمار إن الركائز األساسية لألمن الغذائ ،عند تصميم اسرتاتيجية لتحقيق هذه الغاية

 2توافر الغذاء والوصول إليه واستخدامه واستقراره. :لتحقيق استدامتها تشمل

 

                                                                 
1- Elliot M Berry, Sandro Dernini , Barbara Burlingame, Alexandre Meybeck, Piero Conforti, Food security 

and sustainability: can one exist without the other?, Public Health Nutrition, 

doi:10.1017/S136898001500021X, First published online 16 February 2015.  
2- Ibid., p: 2298.  
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 املطلب الثاين: مبادئ وشروط حتقيق األمن الغذائي املستدام

ذائي يتم التطرق يف هذا املطلب إىل مبادئ األمن الغ ،بعد التطرق إىل مفهوم األمن الغذائي املستدام وأبعاده     
 .املستدام وشروط حتقيقه

 الفرع األول: مبادئ األمن الغذائي املستدام

مبادئ روما اخلمسة بشأن األمن الغذائي  2009اعتمدت القمة العاملية لألمن الغذائي يف روما نوفمرب        
 1العاملي املستدام، وهي:

اخلطط ذات امللكية القطرية والرامية إىل توجيه املوارد إىل برامج وشراكات جيدة التصميم ومستندة : االستثمار يف 1
 ؛إىل النتائج

 : تعزيز التنسيق االسرتاتيجي على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية لتحسني احلوكمة، وتشجيع توزيع املوارد2
 ؛وحتديد الثغرات على صعيد االستجابة على حنو أفضل، وتاليف االزدواجية يف اجلهود،

: بذل قصارى اجلهد التباع هنج مزدوج املسار وشامل لألمن الغذائي يتألف مما يلي: إجراءات مباشرة للمكافحة 3
الفورية للجوع يف صفوف الفئات السكانية األضعف، برامج متوسطة وطويلة األجل يف ميادين الزراعة املستدامة 

تغذية، التنمية الريفية الستئصال األسباب اجلذرية للجوع والفقر، مبا يف ذلك اإلعمال املطرد واألمن الغذائي وال
 ؛للحق يف غذاء كاف

: ضمان أن يؤدي النظام املتعدد األطراف دورا قواي من خالل إدخال حتسينات مستدامة على صعيد كفاءة 4
 ؛ق وفعاليتهااملؤسسات املتعددة األطراف، وقدرهتا على االستجابة والتنسي

: ضمان التزام مجيع الشركاء التزاما مستداما وكبريا ابالستثمار يف الزراعة واألمن الغذائي والتغذية، مع توفري املوارد 5
 الالزمة يف التوقيت املناسب وبصورة موثوقة، واملوجهة للخطط والربامج املتعددة السنوات.

 املستداماألمن الغذائي الفرع الثاين: شروط حتقيق 

 ، من أجل تعزيز تنفيذ سياسات األمن الغذائي املستدام فإنه يستلزم1996حسب مؤمتر القمة العاملي للغذاء      
 2:ما يلي

                                                                 
1- FAO, DECLARATION OF THE WORLD SUMMIT ON FOOD SECURITY, Rome, 16-18 November 

2009, p: 2-6. 

 .سبق ذكرهمرجع ، بشأن األمن الغذائي العاملي: إعالن روما 1996مؤمتر القمة العاملي لألغذية ، لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة -2 
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ـ ضمان بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مواتية تستهدف إجياد أفضل الظروف الستئصال الفقر وإحالل السالم 1
غذائي ة واملتكافئة للرجال والنساء، ابعتبار ذلك أقوم سبيل يقود إىل حتقيق األمن الالدائم، وتستند إىل املشاركة الكامل

 ؛املستدام للجميع

ية واالقتصادية ىل حتسني الفرص املادإـ تنفيذ سياسات هتدف إىل استئصال الفقر والقضاء على انعدام املساواة، و 2
 ؛ةووافية تغذواي يستفاد منها استفادة فعالللناس كافة يف احلصول يف مجيع األوقات، على أغذية كافية 

ـ لتحقيق التنمية الغذائية والزراعية والسمكية واحلرجية والريفية يف كل من املناطق ذات اإلمكانيات املرتفعة واملناطق 3
 ذات اإلمكانيات املنخفضة، جيب اتباع السياسات واملمارسات املستدامة والقائمة على املشاركة اليت تعد جوهراي

لتوفري اإلمدادات الغذائية الكافية واملوثوق هبا على املستوايت األسرية والقطرية واإلقليمية والعاملية، وملكافحة اآلفات 
 ؛واجلفاف والتصحر، وذلك ابلنظر إىل ما للزراعة من طابع متعدد الوظائف

امة إىل تعزيز وابملبادالت التجارية ع ،السياسات املتعلقة ابلتجارة يف السلع الغذائية والزراعية يـ ضمان أن تؤد4
 ؛عاملي عادل ومستند إىل قوى السوق ياألمن الغذائي للجميع من خالل نظام جتار 

حتياجات التأهب ملواجهتها، وسد االو الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ اليت يتسبب فيها اإلنسان،  ـ تاليف5
ية االحتياجات وبناء القدرات على تلب ،االنتعاش واإلحياء والتنميةالغذائية العابرة والطارئة بطرق تشجع عمليات 

 ؛يف املستقبل

ـ تشجيع ختصيص واستخدام استثمارات القطاعني العام واخلاص على النحو األمثل من أجل تعزيز املوارد البشرية، 6
مكانيات املرتفعة ل من املناطق ذات اإلوالنظم الغذائية والزراعية والسمكية واحلرجية املستدامة، والتنمية الريفية، يف ك

 ؛واملناطق ذات اإلمكانيات املنخفضة

 ـ متابعة ورصد العمل على مجيع املستوايت ابلتعاون مع اجملتمع الدويل.7

 املطلب الثالث: اسرتاتيجيات حتقيق األمن الغذائي املستدام

فإن األمن الغذائي املستدام يتطلب أكثر من جمرد اعداد برامج جيدة للمحافظة  حسب تقرير جلنة برونتالند      
ل على البيئة، فاالسرتاتيجيات الغذائية جيب أن أتخذ يف االعتبار كل السياسات اليت تؤثر يف التحدي املتمثل يف نق

 .ملواردوأتمني الرزق لفقراء الريف واحملافظة على ا ،اإلنتاج حيثما توجد حاجة ماسة إليه

  1لضمان استدامة األمن الغذائي يتطلب أن ترتكز الربامج والسياسات على:      

                                                                 

 .183-168، ص ص: سبق ذكره، مرجع مستقبلنا املشرتك اللجنة العاملية للبيئة والتنمية، -1 
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: إن تدخل احلكومات يف الزراعة هو القاعدة يف البلدان الصناعية والبلدان النامية على حد سواء، التدخل احلكومي
يقية، وأنظمة التشجيعية واخلدمات التسو فاالستثمار العام يف األحباث الزراعية وخدمات التوسع، والقروض الزراعية 
جيب  لضمان فعالية التدخل احلكومي، الدعم األخرى قامت أبدوار يف النجاحات احملققة يف نصف القرن املاضي

التشجيع على اعتماد ممارسات زراعية سليمة من الناحية البيئية واليت من شأهنا احلفاظ على قاعدة املوارد الزراعية 
 وتوسيعها.

ق سكان على اإلنتاجية الزراعية ومصدر رز  ظتبين سياسات أكثر حتديدا تصون قاعدة املوارد للحفا دة املوارد:قاع
 الريف من خالل:

 االستخدام األفضل لألراضي؛ -
 استخدام املغذايت العضوية استخداما أكثر فاعلية؛ -
عرية وتوفري املأوى ملائية وتقليل التاالستغالل املتوازن لألحراج واحلفاظ عليها، فهي تقوم حبماية اجملمعات ا -

 لألنواع الربية، وتضطلع أبدوار أساسية يف األنظمة املناخية؛
الزراعة املائية: للمصايد والزراعة املائية أمهية ابلغة يف األمن الغذائي فيمكن أن تساعد على تلبية حاجات  -

 املستقبل.

 د الزراعية وتوسيعها زايدة اإلنتاج واإلنتاجية، وذلك من خاللمن شأن احلفاظ على قاعدة املوار  اإلنتاجية واإلنتاج:
 تعزيز قاعدة املوارد التكنولوجية والبشرية للزراعة:

القاعدة التكنولوجية: تتيح عملية اجلمع بني التكنولوجيا التقليدية والتكنولوجيا احلديثة إمكاانت لتحسني  -
 ، حتسني اإلنتاجية الزراعية وإدارة املوارد؛التغذية وزايدة العمالة يف الريف على أسس مستدامة

املوارد البشرية: تطوير املوارد البشرية وإجراء إصالحات يف التعليم من أجل اعداد ابحثني أكثر استجابة  -
حلاجات سكان الريف والزراعة، أيضا التشجيع على تعلم القراءة والكتابة ينبغي أن تركز االهتمام على حمو 

 ا يؤدي إىل استخدام األرض واملاء واألحراج بكفاءة؛ األمية الوظيفية مب
إنتاجية العناصر اليت تدخل يف عملية اإلنتاج: استخدام املدخالت على الوجه الصحيح لتجنب ضياعها،  -

حيث تشكل تكلفتها نسبة متزايدة من التكاليف الزراعية واستعماهلا غري الكفؤ يسبب ضررا اقتصاداي 
 وبيئيا.

دينة من وإمنا أتمني عدم معاانة فقراء الريف وامل ،الغذائي ليس جمرد مسألة تتعلق بزايدة إنتاج الغذاء األمن العدالة:
اجلوع على املدى القصري وأثناء األزمات احمللية يف الغذاء، وهذا يتطلب العمل بصورة منتظمة على إشاعة العدالة 

 يف انتاج الغذاء وتوزيعه. وميكن ضمان العدالة من خالل:
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دة وتوفري قاع ،اإلصالحات الزراعية من خالل تبين برانمج خاص من أجل مساعدة فقراء الفالحني  -
 للحفاظ على املوارد بصورة منسقة؛

محاية حقوق فالحي الكفاف خصوصا املزارعني املتنقلني والرعاة والبدو الرحل، جيب أن حتمى بصفة  -
 خاصة حقوق حيازة األرض واحلقوق املشاعية؛

 رتاتيجيات للتنمية الريفية املتكاملة؛صياغة اس -
التقليل من التغريات اليت حتدث يف إمدادات الغذاء من موسم إىل آخر والعمل على زايدة املخزوانت: إن  -

خمزوانت البلدان الصناعية من الغذاء هي فوائض وتوفر أساسا للمعونة الطارئة جيب احلفاظ عليه، ولكن 
هش لألمن الغذائي، وينبغي أن تعمد البلدان النامية إىل زايدة املخزوانت املعونة الغذائية الطارئة أساس 

 الوطنية يف سنوات الفائض لتوفري االحتياطات وتشجيع تطوير األمن الغذائي على مستوى العائلة.

 المبحث الثالث: مشكلة الجوع وانعدام األمن الغذائي في العالم

يعانون من اجلوع،   شخص مليون 690 هناك يزال ال اجلميع، إلطعام الغذاء من يكفي ما فيه ننتج عامل يف       
 . 2019 عام يف دولة 55 يف شخص مليون 135 على احلاد الغذائي األمن انعدام أثر كما

 كفاية  فعدم ،هذا عصران يف نواجهها اليت اجلسام التحدايت أحد وانعدام األمن الغذائي اجلوع على القضاء ميثل
 وترية من يضاً أ يبطئ إنه بل الصحية، حالتهم وسوء الناس معاانة يف فقط يتسبب ال صحي غري كونه  أو الغذاء
 1.والعمل التعليم مثل األخرى التنمية جماالت من العديد يف التقدم

واألهداف  ظاهرة اجلوع وانعدام األمن الغذائي وأسباهباهذا املبحث بدراسة وحتليل تم يف بناءا على ما سبق سي       
 الدولية املتعلقة هبا.

 من الغذائي املطلب األول: مفهوم اجلوع وانعدام األ

انعدام  استخدام مصطلحوقد مت يتم يف هذا املطلب حتديد مفاهيم كل من انعدام األمن الغذائي واجلوع،         
 .كما يتم التطرق إىل أسباب انتشار اجلوع  ،األمن الغذائي ومصطلح اجلوع كمرادفني

 الفرع األول: انعدام األمن الغذائي

عرف انعدام األمن الغذائي أبنه احلالة اليت يفتقر فيها األشخاص إىل إمكانيات الوصول إىل الكميات ي          
 لضمان منو وتنمية طبيعيني وحياة مفعمة ابلنشاط والصحة، قد أييت نتيجة ،الكافية من األغذية املأمونة واملغذية

                                                                 

 18/10/2020، اتريخ االطالع: hunger-https://ar.wfp.org/zero ، على املوقع:القضاء على اجلوعاألمم املتحدة: برانمج األمن الغذائي العاملي، -1 
 .14:16على 

https://ar.wfp.org/zero-hunger
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غذية أو عدم كفاية القدرة الشرائية أو التوزيع غري املالئم أو استخدام األغذية بشكل غري مناسب على عدم توافر األ
ويعترب انعدام األمن الغذائي إىل جانب تقهقر أوضاع الصحة وممارسات الرعاية واالطعام غري املناسبة،  صعيد األسر. 

  1نعدام األمن الغذائي مزمنا أو مؤقتا.األسباب األساسية للحاالت التغذوية السيئة. وقد يكون ا

 انعدام األمن الغذائي حاالت :(01-2جدول رقم )
 انعدام األمن الغذائي املؤقت انعدام األمن الغذائي املزمن

 يكون على املدى القصري ومؤقت. يكون على املدى الطويل أو مستمر.
حيدث عندما يكون الناس غري قادرين على تلبية االحتياجات 

 الغذائية الدنيا على مدى فرتة طويلة من الزمن.
حيدث عندما يكون تناك اخنفاض مفاجئ يف القدرة على اإلنتاج أو 

 جيدة. غذاء للحفاظ حالة غذائية احلصول على ما يكفي من ال
يكون نتيجة لفرتات طويلة من الفقر وانعدام األصول وعدم  

 واملالية.كفاية فرص احلصول على املوارد اإلنتاجية 
يكون نتيجة للصدمات على املدى القصري والتقلبات يف توافر األغذية 
وفرص احلصول مبا يف ذلك االختالفات من سنة إىل سنة يف اإلنتاج 

 الغذائي احمللي، وأسعار املواد الغذائية ودخل األسر.
ميكن التغلب عليه بتدابري تنمية منوذجية على املدى الطويل، 

 الفقر مثل التعليم أو احلصول على املوارد تستخدم ملعاجلة
اإلنتاجية مثل االئتمان، قد حيتاج الناس أيضا إىل مزيد من 
الوصول املباشر إىل الغذاء لتمكينهم من رفع قدراهتم 

 اإلنتاجية.

انعدام األمن الغذائي املؤقت ال ميكن التنبؤ به نسبيا، وميكن أن يظهر 
 أكثر صعوبة ويتطلب قدرات فجأة وتذا جيعل التخطيط والربجمة

التدخل وأنواعها املختلفة مبا يف ذلك قدرات اإلنذار املبكر وبرامج 
 شبكات األمان.

Source: United Nations, Food Security and its Determinant Factors, 
http://www.unicef.org/albania/Food_Security_ANG.pdf, le 02/04/2016 à 14:13. 

 

 انعدام األمن الغذائي: كما يوضح الشكل التايل مستوايت 
 مستوايت انعدام األمن الغذائي (:02-2)الشكل 

 
 عداد الباحثة ابالعتماد على: إ من :املصدر

، اتريخ /http://www.fao.org/hunger/arعلى املوقع: ، اجلوع وانعدام األمن الغذائيمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 
 .10:01على  19/10/2020االطالع: 

                                                                 

 .50، ص: 2014 روما، ،حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل: تعزيز البيئة التمكينية لتحقيق األمن الغذائي، لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة -1 

عدم اليقين بشأن القدرة على الحصول أمن غذائي إلى انعدام خفيف في األمن الغذائي•
على الغذاء

تقويض جودة األغذية وتنوعها

انعدام األمن الغذائي المعتدل•
تقليص كمية األغذية وإسقاط بعض 

الوجبات الغذائية

عدم تناول أي أغذية لمدة يوم أو أكثرانعدام األمن الغذائي الشديد•

http://www.unicef.org/albania/Food_Security_ANG.pdf
http://www.fao.org/hunger/ar/
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ذائي إىل أمن غ ميثل املستوى األولحيث  ،النعدام األمن الغذائيمستوايت  ثالثالسابق يوضح الشكل        
ن الفرد ال ميتلك ما أانعدام األمن الغذائي املعتدل وهذا يعين  وميثل املستوى الثاين، انعدام خفيف يف األمن الغذائي

يكفي من النقود أو املوارد للحصول على غذاء صحي، غري متيقن من قدرته على احلصول على غذاء، رمبا أسقط 
 أن ى الثالث ميثل انعدام األمن الغذائي الشديد وهذا يعينبعض الوجبات أو نفد غذاؤه يف بعض األحيان، واملستو 

 1.السنة أثناءالفرد نفد غذاؤه، مر عليه يوم كامل دون تناول أي طعام يف بعض األحيان 

 الفرع الثاين: التعريف بظاترة اجلوع وأسباهبا

 اجلوع:أوال: تعريف 

ة على احلصول وهو يعين عدم القدر  ،لنقص التغذية املزمن تعّرف منظمة األغذية والزراعة اجلوع ابعتباره مرادفا       
  2على ما يكفي من الغذاء لتلبية احلد األدىن من متطلبات الطاقة الغذائية طوال فرتة متتد على مدى سنة على األقل.

 الغذائي؟ األمن لانعدام اجلوع يرتبط كيفاثنيا:  
 آخر، عىنمب أكل دون أزيد أو يوم وميضي الطعام ينفد عندما احلاّد، الغذائي األمن انعدام من الشخص يعاين      

 .اجلوع من يعاين أن شأنه من
 مصدراً  عدي املتوّسط الغذائي األمن انعدام حىت لكن اجلوع، درجات أقصى أحد احلادّ  الغذائي األمن انعدام يعدّ      

 غري الغذاء لىع احلصول يكون املتوّسط، الغذائي األمن انعدام من يعانون الذين ألولئك ابلنسبة ،القلق مصادر من
 ،الطعام اولتن من يتمكنوا لكي إال لشيء ال األخرى، األساسية ابالحتياجات التضحية إىل يضطرون وقد ،مؤكد

 3.املغذية املواد أكثر من يكون ال وقد أرخص، هو ما أو بسهولة متاح هو ما كل  يكون قد أيكلون وعندما

 انتشار اجلوعأسباب : لثااث

حسب أمارتيا سن لكي  ،نسان يف التحرر من اجلوعإعلى احلق األساسي لكل  1996أكد اعالن روما        
 نقضي على اجلوع يف العامل احلديث يتعني بشكل حاسم فهم أسباب حدوثه ضمن إطار تفكري عام ومالئم،

وعليه من أسباب  4غري ضرورية وغري كافية خللق اجلوع،سن أن االخنفاض يف توافر املواد الغذائية أمارتيا كما أكد   
 انتشار اجلوع يف العامل جند:

                                                                 
، اتريخ االطالع: /http://www.fao.org/hunger/ar، على املوقع: اجلوع وانعدام األمن الغذائيمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  -1

 .10:01على  19/10/2020
 ذكره. ، مرجع سبقحالة انعدام األمن الغذائي يف العامل: تعزيز البيئة التمكينية لتحقيق األمن الغذائي، لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة -2 
 ، مرجع سبق ذكره./http://www.fao.org/hunger/ar، على املوقع: وانعدام األمن الغذائياجلوع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  -3

 أبنه عدم القدرة على حتقيق احلد األدىن ملستوى املعيشة يف جمتمع من اجملتمعات خالل مدة زمنية حمددة. الفقرحسب البنك الدويل يعرف  *

http://www.fao.org/hunger/ar/
http://www.fao.org/hunger/ar/
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أن الفقر سبب رئيسي النعدم األمن الغذائي واجلوع، وأن التقدم خبطى مطردة  1996: أكد إعالن روما *الفقر-1
 ابجلوع ال ملصابنيحنو استئصال الفقر أمر حاسم لتحسني فرص احلصول على الغذاء، فاألغلبية العظمى من ا

يستطيعون إنتاج أو شراء كميات كافية من األغذية، كما ال تتاح هلم فرص كافية للحصول على اإلنتاج مثل األراضي 
 واملياه وعلى مستلزمات اإلنتاج )البذور، التكنولوجيا املناسبة والقروض الزراعية ...(.

من جراء احلروب والنزاعات األهلية واإلرهاب  : هناك ماليني من البشر ميسهم الضرالصراعات واحلروب-2
فقد أدت الصراعات واحلروب إىل تشرد ماليني  1،والفساد، وهذه العوامل هلا دور ملموس يف انعدام األمن الغذائي

مليون شخص على  60البشر قسرا ويعيشون االن يف مناطق أكثر هشاشة من أي وقت مضى حيث أن أكثر من 
على احلصول على الطعام وزايدة  وتقليص قدرهتم 2،الجئون+ مشردون داخليا+ طالبو اللجوءمستوى العامل هم 

  3أعداد النازحني واجلوعى يف مناطق أخرى من العامل.

ر، اثره )ارتفاع درجات احلرارة، نقص املياه، ارتفاع مستوى البحأيهدد تغري املناخ من خالل  :التغري املناخي -3
األراضي، اختالل النظم االيكولوجية، خسارة التنوع البيولوجي( اليت تطال الزراعة وسبل  حتمض احمليطات، تدهور

العيش والبنية التحتية األمن الغذائي جبميع أبعاده، حيث يؤثر يف توافر األغذية من خالل ختفيض إنتاجية احملاصيل 
أغذية أعلى  ضرية والريفية على السواء ألسعارض الفقراء يف املناطق احلعرّ والثروة احليوانية ومصايد األمساك، كما ي  

وأكثر تقلبا، ويعيق فرص احلصول على األغذية بفعل تعطيل سبل عيش املاليني من سكان املناطق الريفية الذين 
  4يعتمدون يف أتمني دخلهم على الزراعة.

 1.3 حوايل إىل صلت واليت العامل، مستوى على البشري لالستهالك املنتجة األغذية ثلث يتم فقد أو هدر: ـــ اهلدر4
  5.املوارد يف كبرية  خسارة إىل وهدرها األغذية فقد يؤدي. سنوايً  طن مليار

: حيدث اجلوع بسبب سحب الغذاء من األسواق للمضاربة، وبسبب حتوالت ــــ املضاربة وارتفاع أسعار الغذاء5
  6حادة يف األسعار النسبية للمنتجات.

                                                                 

، 176، ص ص: 2004، ترمجة شوقي جالل، عامل املعرفة، الكويت، التنمية حرية: مؤسسات حرة وإنسان متحرر من اجلهل واملرض والفقرأمارتيا سن،  -4 
182. 

 .50سبق ذكره، ص: ، مرجع بشأن األمن الغذائي العاملي: إعالن روما 1996مؤمتر القمة العاملي لألغذية ، لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة -1 
 .10، 3، 2ص ص: ، 2016واشنطن، ، 2016التقرير السنوي البنك الدويل،  -2 

3- http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/2017/03/, consulté le : 19/3 /2017 à 13 :35.  
 .vi ،4، مرجع سابق، ص ص: حالة األغذية والزراعة: تغري املناخ والزراعة واألمن الغذائي، لألمم املتحدة األغذية والزراعةمنظمة  -4

5- FAO, Climate Change: Food loss and waste, http://www.fao.org/climate-change/our-work/areas-of-

work/food-loss-and-waste/en/,consulté le: 08/09/2020 à 11:55. 

 .182، ص: سبق ذكرهأمارتيا سن، مرجع  -6 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/2017/03/
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لضمان الشفافية واملساءلة وسيادة القانون اليت تقوم عليها إمكانية احلصول على  :حوكمة جيدةاالفتقار إىل -6
الطعام وعلى مستوايت معيشة أعلى، واالفتقار إىل االلتزام السياسي الرفيع املستوى وإىل إعطاء أولوية ملكافحة 

قار إىل املساءلة، وااللتزامات املقطوعة واالفت اجلوع وسوء التغذية، مبا يف ذلك اإلخفاق يف التنفيذ الكامل للتعهدات
واالفتقار إىل االتساق يف عملية رسم السياسات داخل البلدان، وعدم إعطاء أولوية للسياسات واخلطط والربامج 

 1وعمليات التمويل الالزمة للتصدي للجوع وسوء التغذية وانعدام األمن الغذائي.

هناك أشخاص ال ميكنهم الوصول إىل الغذاء ألسباب  :و دويلاستخدام الغذاء كسالح سياسي وطين أ-7
  2من الغذائي.احلصار االقتصادي والعقوابت اليت تؤثر على السكان غري متوافقة مع األ ،و دينيةأو اقتصادية أسياسية 

  3ك اجلوع.ر : دفعت األزمات املالية واالقتصادية املزيد من األشخاص للوقوع يف شاألزمات املالية واالقتصادية-8

 املطلب الثاين: األتداف الدولية املتعلقة لاجلوع

عرض أهم األهداف الدولية املتعلقة مبكافحة اجلوع يف العامل واملتمثلة يف أهداف األلفية وخطة التنمية  يتم       
 ضمن العناصر التالية. 2030املستدامة 

 الفرع األول: أتداف األلفية املتعلقة لاجلوع

النقاشات العاملية األوىل حول  1930،4مشكل اجلوع قد مت االعرتاف به رمسيا من قبل اجملتمع الدويل منذ        
حيث قطعت الدول األعضاء يف األمم املتحدة  5،ألمم املتحدةلهذا املشكل بدأت مع إنشاء اهليئات العاملية الكربى 

ة يف روما فقد جاء االلتزام األول يف مؤمتر القمة العاملي لألغذي ، من أجل التصدي للجوع يف العاملالتزامني رئيسيني
حكومة ابستئصال اجلوع يف مجيع البلدان والسعي مباشرة إىل احلد من عدد  182حني التزمت  ،1996عام 

( مبوعد أقصاه 1992-1990السكان الذين يعانون من نقص التغذية إىل نصف مستواهم احلايل )مقارنة مع 
االلتزام الثاين فتمثل يف صياغة اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية الذي وضعه أعضاء األمم  ماأ، 2015

والذي يشمل ضمن غاايته ختفيض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع إىل النصف  ،2000املتحدة يف عام 
 2015.6حبلول عام 

                                                                 

حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل: النمو االقتصادي ضروري ولكنه غري كاف لتسريع احلد من اجلوع وسوء منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  -1 
 .23، ص: 2012 روما، ،التغذية

2- Tommaso Sposito, op.cit., p : 14. 
3- https://ar.wfp.org/hunger, consulté le : 30/1/2017 à 15 :46. 
4- Rokhaya Diagne, Sécurité alimentaire et Libéralisation agricole, thèse de doctorat en Sciences 

Économiques, UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS, France, 2013, p  : 16. 
5- Tommaso SPOSITO, op.cit, p: 07.  

روما،  ،املتفاوتتقييم التقدم  2015حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل: حتقيق الغاايت الدولية اخلاصة لاجلوع لعام  ،لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة-6
 .9، ص:2015

https://ar.wfp.org/hunger
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طة مقبول لألغذية اليت حيتاجون إليها لعيش حياة نش اليزال عدد كبري من الناس يفتقرون على حنو غري       
مليون نسمة يف  780مليون نسمة من اجلوع على مستوى العامل مبا يف ذلك  795حيث يعاين حنو  ،وصحية

أي أكثر من شخص واحد من أصل تسعة ، 2015وفقا لتقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل األقاليم النامية 
  1ويعيش حوايل مليار شخص يف فقر مدقع.، 2016- 2014التغذية يف الفرتة عانوا من نقص 

يرتكز اجلوع يف املناطق الريفية بوجه عام ويف هذه املناطق تعيش غالبية الفقراء ومن يعانون انعدام االمن        
رمان الذي هروب من احلالغذائي، أما الفقر احلضري فهو يزيد بدوره من جراء هجرة الناس إىل املدن يف حماولة لل

  2يرتبط ابألحوال املعيشية الريفية.

 :متركز اجلوع يف العامل حسب املناطق واألقاليم خريطة (03-2الشكل رقم ) وضحيو        
 خريطة اجلوع يف العامل :(03-2شكل رقم )

 
Source  : http://www.fao.org/hunger/ar/?action=242&area=&other=&timeline=2014-16, consulté le : 
30/10/2019 à 16 :06.  

، حيث 2016 – 2014مل خالل الفرتة توضح نسبة انتشار اجلوع يف خمتلف مناطق العا أعالهاخلريطة        
ذلك ألسباب و  ،توضح أن املناطق اليت تعاين من اجلوع هي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ومنطقة جنوب آسيا
 اقتصادية )ضعف النمو االقتصادي( وأسباب سياسية )الصراعات واحلروب(، وأسباب اجتماعية.

                                                                 
 املرجع السابق.-1 
عاملي حصاد عشر سنوات بعد مؤمتر القمة ال–حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل: القضاء على اجلوع يف العامل ، لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة -2 

 .5، ص: 2006 روما، لألغذية،

http://www.fao.org/hunger/ar/?action=242&area=&other=&timeline=2014-16
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 لاجلوع يف العامل املتعلقةحتقيق أتداف األلفية الفرع الثاين: التقدم يف 

هناية فرتة الرصد للغاايت املتصلة ابجلوع ملؤمتر القمة العاملي لألغذية واألهداف اإلمنائية  2015ميثل عام        
يعانون  خفض نسبة السكان الذين) الغاايت الدولية اخلاصة ابجلوعوتشري االحصاءات إىل أن األهداف و  ،لأللفية

إذ مل تتمكن األقاليم النامية ككل من مل تتحقق هبامش كبري ( 2015من نقص التغذية مبقدار النصف حبلول عام 
مليون نسمة الغاية  285ويفوق العدد املقدر لألشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بنحو بلوغ هذه الغاية. 

 1. 2015املتوخاة لعام 

من اجلوع يف العامل  عانوايوضحان عدد ونسبة األفراد الذين  (4-2رقم )والشكل  (02-2رقم )اجلدول        
 .1992-1990مقارنة ابلفرتة  2016-2014خالل الفرتة 

 عدد ونسبة اجلياع يف العامل: (02-2جدول رقم )

 العدد لاملاليني 

1990-                    2014- 

1992                       2016 

 %حصة اإلقليم 

1990-                   2014- 

1992                      2016 

 1,8                               2 15                             20 األقاليم املتقدمة
 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:  روما، ،2015حالة انعدام األمن الغذائي ، لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة :املصدر

 
                                                                 

، مرجع تقييم التقدم املتفاوت 2015حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل: حتقيق الغاايت الدولية اخلاصة لاجلوع لعام ، لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة -1
 .17، 9، ص: سبق ذكره
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 عدد ونسبة اجلياع يف العامل :(04-2شكل رقم )

 
 .10ص: روما، ، 2015حالة انعدام األمن الغذائي : منظمة األغذية والزراعة، املصدر

 و:شرقي آسيا،  جنوب ه:آسيا الشرقية،  د:جنوب الصحراء الكربى، إفريقيا  ج:آسيا اجلنوبية،  ب:األقاليم املتقدمة،  أ:: مفتاح الشكل
 أوسيانيا. ط:القوقاز وآسيا الوسطى،  ح:آسيا الغربية وإفريقيا الشمالية، ز: أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، 

التزال هناك اختالفات كبرية على مستوى األقاليم، فقد شهد بعض منها الحظ أنه نمن األشكال السابقة        
تقدما سريعا يف احلد من اجلوع: إذ تعترب أمريكا الالتينية وآسيا الشرقية وجنوب شرقي آسيا والقوقاز وآسيا الوسطى 

سيا اجلنوبية آوقيانوسيا و أكارييب و لفريقيا الغربية قريبة من حتقيق الغاية، لكن يف منطقة البحر اإفريقيا الشمالية و إوإقليم 
ق الغاايت املتصلة سيا الغربية عن حتقيآفريقيا جنوب الصحراء و إوالشرقية سجل تقدم بوترية أبطأ، وأخريا تبتعد 

 -1990ابجلوع، حيث ارتفعت نسبة الذين يعانون من نقص التغذية من السكان مقارنة مع ما كانت عليه يف الفرتة 
1992.1 

 2030الث: أتداف التنمية املستدامة الفرع الث

-2016سنة املقبلة ) 15أقرت الدول األعضاء يف األمم املتحدة أهداف التنمية املستدامة على مدى ال        
 17والتنمية املستدامة ال  تركز أهدافهدفا فرعيا،  169هدف طموح و 17( وهي جمموعة مؤلفة من 2030

  2واستعادة وإدارة املوارد الطبيعية بصورة مستدامة.على القضاء على الفقر واجلوع 

                                                                 

 .10، ص: سبق ذكره، مرجع 2015حالة انعدام األمن الغذائي ، لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة -1 
 .4، ص: 2016 روما، ،2030األغذية والزراعة عامالن أساسيان لتحقيق جدول أعمال التنمية املستدامة لعام ، لألمم املتحدة األغذية والزراعةمنظمة  -2 
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 املتعلقة لاجلوع 2030أوال: عرض أتداف التنمية املستدامة 

: القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي يف 2030أهداف التنمية املستدامة  اهلدف الثاين من يتمثل       
 والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة، ويتضمن: 

على ما يكفيهم  ،القضاء على اجلوع وضمان حصول اجلميع والسيما الفقراء والفئات الضعيفة مبن فيهم الرضع-1
 ؛2030من الغذاء املأمون واملغذي طوال العام حبلول عام 

مبا يف ذلك حتقيق األهداف املتفق عليها دوليا بشأن  2030حبلول عام  وضع هناية جلميع أشكال سوء التغذية-2
توقف النمو واهلزال لدى األطفال دون سن اخلامسة، ومعاجلة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء احلوامل 

 ؛2030واملراضع وكبار السن حبلول عام 

سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية واملزارعون مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية وال-3
األسريون والرعاة والصيادون، من خالل ضمان املساواة يف حصوهلم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج األخرى 
واملدخالت واملعارف واخلدمات املالية وإمكانية وصوهلم إىل األسواق وحصوهلم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة 

 ؛2030رص عمل غري زراعية حبلول عام وحصوهلم على ف

 ،ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إىل زايدة اإلنتاجية واحملاصيل-4
وتساعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية وتعزز القدرة على التكيف مع تغري املناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس 

اف والفيضاانت وغريها من الكوارث وحتسن تدرجييا نوعية األراضي والرتبة حبلول عام الشديدة وحاالت اجلف
 ؛2030

احلفاظ على التنوع اجليين للبذور والنبااتت املزروعة واحليواانت األليفة وما يتصل هبا من األنواع الربية، من خالل -5
وضمان الوصول  ،من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويلبنوك البذور والنبااتت املتنوعة اليت تدار إدارة سليمة على كل 

إليها وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية وما يتصل هبا من معارف تقليدية بعدل وانصاف على النحو 
 2020.1املتفق عليه دوليا حبلول عام 

لية كالكوارث  ظل الظروف والتحدايت احلاقد تواجه صعوبة يف حتقيقها خاصة يف سرتاتيجيةهذه األهداف اال       
الطبيعية، الصراعات والنزاعات واإلرهاب، وما يتصل هبا من أزمات إنسانية ومن تشريد قسري للبشر، استنزاف 
املوارد الطبيعية واالاثر السلبية للتدهور البيئي كالتصحر واجلفاف وتدهور األراضي وندرة املياه العذبة وفقدان التنوع 

كل هذه التحدايت تعيق التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية   2اثر خطرية ،ألوجي وتغري املناخ وما خلفه من البيو 
                                                                 

 .20مرجع سبق ذكره، ص: ، 2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة األمم املتحدة: اجلمعية العامة،  -1 
 املرجع نفسه. -2 



الغذائي املستدام واالنعكاسات املتوقعة لتحرير جتارة السلع الزراعيةالفصل الثاين: دراسة وحتليل األمن   
 

73  

 

املستدامة، خاصة وأن هناك أهداف من ضمن األهداف اإلمنائية للتنمية املستدامة بعيدة عن املسار الصحيح وهناك 
 الكثري من البلدان النامية بعيدة عن حتقيق هذه األهداف.

 يا: بداية رصد التقدم يف أتداف التنمية املستدامة املتعلقة لاجلوعاثن

ووفقا لتقارير منظمة األغذية والزراعة  ،2017بدأ العمل على رصد التقدم حنو حماربة اجلوع يف العامل منذ سنة       
حيث بلغ  ،فإن معدل اجلوع يف ارتفاع وأن العدد املطلق لألشخاص الذين يعانون من اجلوع يف العامل يواصل ارتفاعه

، وإبلقاء نظرة شاملة على انعدام األمن الغذائي ال تقتصر على اجلوع 2018مليون شخص يف عام  820عددهم 
نسمة قد عانوا من مستوايت معتدلة من انعدام األمن الغذائي ويعين ذلك أهنم ال حيصلون يف  مليار 1,3فقط فإن 

مجيع األوقات على األغذية املغذية والكافية، وأن حوايل ملياري نسمة يعانون من مزيج من انعدام األمن الغذائي 
 مل:( يبني تطور انتشار اجلوع يف العا05-2والشكل رقم )  1املعتدل والشديد.

 2018-2005تطور انتشار اجلوع يف العامل يف الفرتة  (:05-2شكل رقم )

 
 .6 ، ص:2019، روما، حالة األمن الغذائي والتغذية يف العاملمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، : املصدر

ونالحظ من خالل الشكل أن  2018-2005اجلوع يف العامل يف الفرتة تطور انتشار  يوضح الشكل أعاله       
 785,4مليون نسمة إىل  947,2من  2015-2005قد اخنفض خالل  اجلوععدد األشخاص الذين يعانون من 
 مليون نسمة. 821,6إىل  2018-2015سنوات األخرية أي من  3مليون نسمة مث ارتفع خالل ال 

                                                                 

 .3، ص: 2019، روما، حالة األمن الغذائي والتغذية يف العاملمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، -1 
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 المستدام ئيالمبحث الرابع: أثر تحرير تجارة السلع الزراعية على األمن الغذا

قسمت بذلك الدول وان ،الزراعية توسعا كبريا على املستوى العاملي خالل عقود تجتارة السلع واملنتجا عرفت       
إىل م صدر للسلع الزراعية وم ستورد هلا، إال أنه وخلصوصية املنتجات الزراعية يعترب هذا التوسع موضع نقاش وخالف 

 خاصة فيما يتعلق بتأثريه على قدرة الدول على حتقيق أمنها الغذائي.

انطالقا مما سبق سيخصص هذا املبحث لدراسة وحتليل العالقة بني جتارة السلع الزراعية واألمن الغذائي       
 من خالل دراسة أثر حترير جتارة السلع الزراعية على األمن الغذائي املستدام وعلى أبعاده. ،املستدام

 الزراعية على املستوى العامليالسلع املطلب األول: أمهية جتارة 

 تكتسي جتارة السلع الزراعية أمهية كبرية وذلك نظرا لطبيعة السلع الزراعية اليت ختتلف عن ابقي السلع األخرى.     

 الفرع األول: أمهية الزراعة

تتجسد أمهية الزراعة يف املبادالت التجارية من خالل أمهية قطاع الزراعة على الصعيد االقتصادي العاملي،        
حيث بلغت القيمة  1ابلرغم من مسامهته املتواضعة يف إمجايل الناتج العاملي مقارنة ابلقطاعات االقتصادية االخرى،

، ويعترب القطاع الرئيسي 2على املستوى العاملي %43,3 حوايل 7201املضافة املتأتية عن الزراعة خالل سنة 
حيث بلغ جمموع القوة العاملة يف الزراعة يف هاته  3الستيعاب العمالة يف الدول النامية والدول منخفضة الدخل

وميثل هذا القطاع أمهية خاصة  4 ،%38,3يف حني بلغ جمموع القوة العاملة يف الزراعة يف العامل  %45,2الدول 
  5بلدان األقل منوا حيث يعيش معظم سكان هذه الدول يف الريف ويعتمدون يف دخلهم على الزراعة.يف ال

 :ما يليبشكل عام تتمثل أمهية الزراعة فيو        

وب : تتنوع السلع الغذائية اليت ينتجها القطاع الزراعي كمحاصيل احلبتوفري االحتياجات الغذائية للسكان-1
اعية موجهة الزر  لسلعوكذا املنتجات احليوانية كاللحوم وااللبان والبيض واالمساك، هذه اواخلضراوات والفاكهة 

  6لالستهالك سواء استهالكا مباشرا أو استهالكا وسيطا للصناعات الغذائية.

                                                                 

 .57ص: ، 2013، دار النعمان للنشر والتوزيع، اجلزائر، النظام التجاري الدويل وحقوق الدول الناميةحممد بن زغيوة،  -1 
2 -

https:/data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?end=2017&locations=1W&start=1995&view=chart , 

consulté le : 27/08/2019 à 18 :29. 

 .57، ص: سبق ذكرهد بن زغيوة، مرجع حمم -3 
 .96، ص: 2015، روما، تقرير حالة األغذية والزراعة، لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة-4
 .58، ص: سبق ذكرهحممد بن زغيوة، مرجع  -5 
 .62، ص: سبق ذكرهحممد جبارة، مرجع  -6 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?end=2017&locations=1W&start=1995&view=chart
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 تساهم الزراعة يف توفري العملة الصعبة من خالل التوسع يف انتاج احملاصيل الزراعية توفري املوارد النقدية:-2
وتوجيهها لالسترياد، فالقطاع الزراعي يعترب مصدر مهم للحصول على املوارد النقدية لتنمية االستثمارات، وجذب 

  1الوسائل التكنولوجية لرفع اإلنتاجية.

 ،: تساهم الزراعة يف مد القطاع الصناعي مبنتجات خام واملواد األوليةتوفري املدخالت للقطاع الصناعي-3
  2احتياجات الصناعة خاصة الصناعات الغذائية. لتوظيفها يف تغطية

: ميكن للزراعة يف إطار استخدامها للموارد الطبيعية خلق نواتج بيئية جيدة مثل مصدر للخدمات البيئية-4
 امتصاص الكربون، إدارة املياه، احلفاظ على التنوع البيولوجي. 

 ،ناطق الريفيةادر الرزق والدخل لكثري من سكان امل: تعترب الزراعة من بني مصتقليص الفقر وتوفري فرص للعمل-5
فهي تتيح فرص العمل ألصحاب احليازات الصغرية والعاملني من غري مالكي األراضي، كما تتيح الرفاهية االجتماعية 

ة على ر اليت متوهلا الزراعة عند حدوث أزمات يف املناطق احلضرية فضال عن كوهنا أساس اجملتمعات احمللية الريفية القاد
 االستمرار.

: ميكن للزراعة أن تكون من بني مصادر منو اقتصاد البلدان، وذلك كعامل يتيح مصدر للنمو االقتصادي-6
 3للقطاع اخلاص فرص االستثمار وكمحفز رئيسي للصناعات املرتبطة ابلزراعة ولالقتصاد الريفي غري الزراعي.

 الزراعيةالفرع الثاين: طبيعة وخصائص جتارة السلع 

 الزراعية ابخلصائص التالية: السلعتتميز التجارة يف        

 الزراعية السلعأوال: تطور ومنو جتارة 

لعقد حيث منت قيمة التجارة العاملية لألغذية ثالثة أضعاف تقريبا خالل ا ،الزراعية توسعها لسلعتواصل التجارة اب
  4.املاضي ومن املتوقع ملعدالت النمو أن تواصل ارتفاعها

 .2019-2000السلع الزراعية خالل الفرتة يوضح تطور صادرات  (06-2رقم )الشكل         

                                                                 

كلية العلوم ة،  ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصاديواالستثمار يف ظل االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارةالقطاع اجلزائري وإشكالية الدعم حممد غردي،  -1 
 .12، ص: 2012/ 2011السنة اجلامعية: اجلزائر، ، 3جامعة اجلزائر االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

ادية والتجارية وعلوم التسيري، كلية العلوم االقتص  ،والتبعية، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه دولة يف العلوم االقتصاديةالزراعة اجلزائرية بني االكتفاء فوزية غريب،  -2 
 .25، ص: 2008/ 2007السنة اجلامعية:  اجلزائر، جامعة قسنطينة،

 .9، 4، 3ص ص:  ،2008 ، واشنطن،الزراعة من أجل التنميةالبنك الدويل،  -3 
 .1، ص: 2015 روما، ،من الغذائيالتجارة واأل :حالة أسواق السلع الزراعية، لألمم املتحدة والزراعة منظمة األغذية -4
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 2019-0200خالل الفرتة  تطور الصادرات يف العامل :(06-2شكل رقم )

 
 Source : World Trade Organization, World Trade Statistical Review 2020, Geneva, Switzerland, 

2020,p: 36. 

بليون دوالر  400، حيث ارتفعت من يف ارتفاع مستمر الزراعية السلع صادرات من الشكل أعاله نالحظ أن      
 خالل الفرتة احملددة. %25بليون دوالر، أي مبعدل زايدة يقدر ب  1600إىل ما يقارب  2000يف سنة 

مع حتول بعض األقاليم أكثر فأكثر إىل أقاليم مصدرة صافية لألغذية فيما تتحول أقاليم أخرى بصورة متزايدة       
 .يف العامل للغذاءمصدرين  10يوضح أكرب  (07-2رقم )الشكل  1إىل أقاليم مستوردة صافية.

 9201لسنة  يف العامل للغذاءمصدرين  10أفضل  :(07-2رقم ) شكل

 
Source : World Trade Organization, World Trade Statistical Review 2020, Geneva, Switzerland, 
2020,p: 36. 

                                                                 

 .املرجع السابق -1 
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األوىل ، حيث جند يف املرتبة 2019يف العامل لسنة  للغذاءمصدرين  10أفضل ( يوضح 07-2الشكل رقم )      
مث ، بليون دوالر أمريكي 136ب  الوالايت املتحدة األمريكيةبليون دوالر أمريكي، تليه  553ب  االحتاد األورويب

، بليون دوالر أمريكي 50ب  ، كندابليون دوالر أمريكي 71ب  لصنيبليون دوالر أمريكي، فا 76ب  الربازيل
 اهلند ،بليون دوالر أمريكي 34 اتيلنددوالر أمريكي،  بليون 35بليون دوالر أمريكي، املكسيك  39األرجنتني 

  .بليون دوالر أمريكي 33إندونيسيا  ،بليون دوالر أمريكي 33

 1 اثنيا: تغري تيكل التجارة الدولية
 ال تتأثر أمناط التجارة العاملية فقط ابلعوامل األساسية للسوق وبقواعد التجارة الدولية وإمنا تتأثر بديناميات       

دد الرتتيبات وقد توسع ع ،أخرى، فهناك حصة من التجارة الدولية متارس من خالل االتفاقيات الثنائية واإلقليمية
 النافذة يف الوقت الراهن. 262إىل الرتتيبات ال  1990ترتيبا يف عام  20التجارية اإلقليمية من أقل من 

 األطلسي ع أكثر فأكثر شراكة التجارة واالستثمار عربأما إبرام ما يعرف ابلرتتيبات اإلقليمية الكربى فسوف يوس
املربمة بني الوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب، والشراكة االقتصادية الشاملة اإلقليمية اليت جتمع بني رابطة 

يل العاملي وثلثي اأمم جنوب شرق آسيا وبني شركاء إقليميني آخرين، ستمثل أكثر من ثالثة أرابع الناتج احمللي اإلمج
التجارة العاملية. كما متيل الرتتيبات التجارية اإلقليمية إىل إرساء أحكام للتكامل التجاري واالقتصادي لتحفيز التجارة 

 داخل اإلقليم بقوة.
مة ين التجارة بني الشركات وداخلها تزداد مع بروز سالسل القأوالعامل الثاين يف تغيري أمناط التجارة العاملية هو 

ومع التكامل العمودي مثال يف الوالايت املتحدة االمريكية شكلت التدفقات التجارية بني الشركات حوايل  ،العاملية
. ويف الشركات املتعددة اجلنسيات قد تؤدي 2010من السلع املصدرة يف عام  %29من السلع املستوردة و 48%

ية ظروف املعامالت التجارية أكرب مما تفعل السياسة التجار اإلجراءات واملواصفات الداخلية دورا يف حتديد أحجام و 
 احلكومية.

جراء هذه التطورات أمسى النظام متعدد األطراف أقل أمهية كمحرك لتوسع التجارة، رغم اآلليات اليت تقدمها 
 لتجارة الزراعية.امنظمة التجارة العاملية ملناقشة تطبيق القواعد التجارية وتسوية النزاعات ما بني البلدان السيما 

 اثلثا: تغري األسواق الزراعية
تتغري األسواق الزراعية على مر الوقت أحياان بشكل دوري وأحياان بشكل دائم، وهي ختضع إىل املومسية        

السنوية اليت هي من اإلنتاج الزراعي ولكنها تتسم أيضا بفرتات من اهلدوء النسيب أو عدم االستقرار الذي قد يدوم 
اد أعقبها ارتفاع حقد و واليت متيزت أبسعار متدنية،  2006إىل  0199فإن الفرتة اليت امتدت من  2لعدة سنوات،

، وقد تسبب الطلب القوي على الغذاء واألعالف واخنفاض نسب االستخدام 2011و 2008يف األسعار يف 

                                                                 
 .8املرجع السابق، ص:  -1 
 .11ص: مرجع سبق ذكره، ، حالة أسواق السلع الزراعية: التجارة واألمن الغذائي، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة -2
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ني سواق وتقلب األسعار، ومنذ ذلك احلإىل املخزون وتوسع انتاج الوقود احليوي معا إىل زايدة الصدمات يف األ
اخنفضت أسعار السلع الزراعية وقلت التقلبات على حنو كبري مقارنة بفرتات تقلب األسعار العنيفة اليت شهدهتا 

 2011.1و 2008الفرتة املمتدة بني 
 .2018_1990مؤشرات أسعار السلع الزراعية خالل الفرتة يوضح ( 08-2الشكل رقم )       

 2018_1990مؤشرات أسعار السلع الزراعية خالل الفرتة  :(08-2رقم )الشكل 

   
 ،حالة أسواق السلع الغذائية: جتارة املنتجات الزراعية وتغري املناخ واألمن الغذائي: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، املصدر

 .04ص:، 2018روما، 

وق أحجام التجارة يساور القلق بلداان كثرية بشأن القدرة على الوث منويف ضوء ارتفاع األسعار وعلى الرغم من        
نظرا إىل تعرض األسواق إىل الصدمات وإىل تدابري الشركاء  ،ابألسواق العاملية كمصدر لألغذية املقبولة السعر

تؤثر هي ن أ التجاريني، ولكن ابإلضافة إىل الزايدات يف األسعار ميكن لعوامل اقتصادية وبيئية واجتماعية أخرى
 2أيضا يف التدفقات التجارية وابلتايل يف قابلية الوثوق يف األسواق كمصدر لألغذية مقبولة السعر.

 املطلب الثاين: املفاوضات التجارية حول الزراعة واملنتجات الزراعية

خلالفات بني االتجارية حول املنتجات الزراعية مراحل وجوالت خمتلفة ومتباينة بسبب  عرفت املفاوضات       
مراحل رئيسية وهي املفاوضات اليت سبقت جولة األوروغواي،  3األطراف املتعاقدة، ويف هذا املطلب يتم حتديد 

 مفاوضات جولة األوروغواي واتفاق الزراعة، املفاوضات الزراعية بعد جولة األوروغواي.

                                                                 
 .04، ص:2018، روما، حالة أسواق السلع الغذائية: جتارة املنتجات الزراعية وتغري املناخ واألمن الغذائيمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  -1
 .13مرجع سبق ذكره، ص:  ،حالة أسواق السلع الزراعية: التجارة واألمن الغذائي، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة -2
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 الفرع األول: املفاوضات حول الزراعة قبل جولة األوروغواي

ني األطراف نظرا لتضارب املصاحل ب اختلفت اآلراء حول موضوع حترير املنتجات الزراعية خالل جوالت اجلات       
خاصة بني الوم أ واجملموعة االوربية بسبب دعم املنتجات الزراعية، حيث تصر الوم أ على حترير قطاع الزراعة بينما 

وأيضا بني الدول النامية والدول  1ة يتناىف مع سياسته الزراعية.يرفض االحتاد األورويب ذلك ألن حترير املنتجات الزراعي
ومل تنجح اجلهود اليت بذلت خالل هذه املفاوضات يف إدراج موضوع الزراعة ضمن مفاوضات اجلات،  ،املتقدمة

لزراعية ا على الرغم من حماولة بعض األطراف املتعاقدة التطرق إىل موضوع القيود غري التعريفية على جتارة املنتجات
 حيث أن: 2يف جوليت كيندي وطوكيو،

: كانت الوم أ قبل جولة كينيدي تعمل على عرقلة أية (1967-64أوال: املفاوضات الزراعية يف جولة كينيدي )
، ويف جولة كينيدي تغري موقف الوم أ حيث أصرت على 1947حماولة لتحرير املنتجات الزراعية منذ اتفاقية اجلات 

ري التعريفية على الواردات الزراعية وعلى أساليب دعم اإلنتاج والصادرات الزراعية يف جدول إدراج القيود غ
املفاوضات، سبب التحول يف موقفها هو اتفاقية اجملموعة األوروبية وما تضمنته من اتباع سياسة زراعية مشرتكة أثرت 

  3.%10على الصادرات الزراعية للوم أ اليت مل تزد عن 

، %50ية بنسبة كيف جولة كينيدي حول املنتجات الزراعية بطرح مبادرة تقضي خبفض الرسوم اجلمر كان النقاش 
ر فضت من قبل اجملموعة االقتصادية األوروبية اليت رفضت تعديل إجراءاهتا احلمائية أو احلد منها، وانتهت  لكنها

ارة احلبوب ما تضمن االتفاق أحكاما حول جتاجلولة ابتفاق تضمن ضرورة تثبيت السعر العاملي عند احلدود الدنيا، ك
مليون طن، وأحكاما أخرى تتعلق بتخفيض الرسوم  4,5تنص على تبين مبادرة للمساعدات الغذائية تقدر ب 

 .% 25اجلمركية على املنتجات الزراعية األولية مبتوسط 

ىل عقد جولة طوكيو حيث كانت : تبنت الوم أ الدعوة إ(1979-73اثنيا: املفاوضات الزراعية يف جولة طوكيو )
 ،أكثر حرصا على حترير جتارة السلع الزراعية ومعاملة السلع الزراعية بنفس معاملة السلع األخرى يف املفاوضات

نتيجة الستمرار عجز ميزان مدفوعاهتا وتنامي القوة االقتصادية للمجموعة األوروبية، حيث زادت نسبة الصادرات 
إال أن دول اجلماعة االقتصادية االوربية رفضت ذلك  4.% 42( بنسبة 1983-9731األوروبية خالل الفرتة )

                                                                 
ة العلوم االقتصادية والتجارية كلي، أطروحة لنيل دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية،  االجتاتات احلديثة للتجارة الدولية يف ظل العوملة االقتصادية ،حممد حشماوي -1

 .177-176، ص ص: 2006جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية: وعلوم التسيري، 
 .51: ، صسبق ذكرهحممد بن زغيوة، مرجع  -2 
ة اهلند ئتعثر مفاوضات التجارة العاملية وانعكاساهتا على تطور املبادالت التجارية الدولية يف القطاع الزراعي: دراسة حالة بعض البلدان الناشايسني مكيو،  -3 

، ص: 2016/ 2015خيضر بسكرة، السنة اجلامعية ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث يف العلوم التجارية، جامعة حممد والربازيل
109. 

  .110، ص املرجع نفسه -4
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ودعت إىل مفاوضات منفصلة حول الزراعة وامتنعت عن إجراء أي تعديل حول السياسة الزراعية املشرتكة، كما 
صادرات والدعم احمللي لاستمرت يف فرض القيود غري التعريفية والرسوم اجلمركية املتغرية على الواردات وتقدمي الدعم ل

وهذا ما تسبب يف توقف املفاوضات يف جولة طوكيو حول املنتجات الزراعية بسبب استمرار اخلالفات  ،للمزارعني
بعد أن وافقت الوم أ على املعاجلة املنفصلة  1977بني الوم أ واجملموعة االوربية، ومل تستأنف املفاوضات إال يف سنة 

م ح ابلتوصل إىل اتفاق لتخفيف القيود الفنية على منتجات األرز ابلنسبة للياابن واللحو لقطاع الزراعة، وهو ما مس
 1واملنتجات الغذائية واسعة االستهالك.

املفاوضات حول املنتجات الزراعية فشلت بسبب التأثريات التمييزية والتشوهات اخلاصة ابلسياسة الزراعية املشرتكة 
والتدخالت األمريكية من جهة أخرى، وكان كل مرة يتم أتجيل موضوع الزراعة لدول اجملموعة االوربية من جهة 

 2حفاظا على استمرار املفاوضات حول موضوعات جتارية أخرى.

 الفرع الثاين: مفاوضات جولة األوروغواي واتفاق الزراعة

وعرفت  ،جلات( تعد أهم جولة يف مفاوضات ا1994أفريل -1986وضات جولة األورغواي )سبتمرب امف       
جمموعة من االجتماعات وذلك نتيجة اخلالفات حول حترير التجارة يف السلع الزراعية بسبب الدعم املقدم للمنتجات 

 الزراعية، وقد انقسمت األطراف املتفاوضة حول ثالث طروحات: 
حيث طالبت بضرورة  ،*الطرح األول تقدمت به الوالايت املتحدة االمريكية وأيدهتا يف ذلك جمموعة كرينزأوال: 

وإبلغاء كافة القيود  ،إلغاء الدعم املشوه للتجارة يف املنتجات الزراعية وااللتزام مببدأ حترير أسواق املنتجات الزراعية
اجلمركية وغري اجلمركية اليت تعيق حركة هذه املنتجات تدرجييا، فضال عن االلغاء التدرجيي لدعم الصادرات الزراعية 

 ور الدعم احمللي للمنتجات الزراعية.مع الغاء كافة ص
 تقدمت به دول اجملموعة االوربية وأيدهتا يف ذلك الياابن، حيث كانت متمسكة بفلسفة التدخل الطرح الثايناثنيا: 

هبدف تربير دعم املنتجات الزراعية على أساس أتمني األمن الغذائي، توزيع الدخل، تطوير املناطق الريفية، وطالبت 
 اخلاصة ابملنتجات الزراعية.إبجراءات قصرية األجل من أجل حتقيق االستقرار يف األسعار العاملية 

كان ميثل موقف الدول النامية، حيث طالبت بضرورة احلصول على ضماانت كافية فيما خيص   الطرح الثالثاثلثا: 
واستقرار أسعار املنتجات الزراعية الغذائية على اعتبار أن الدول النامية مستورد صايف  ،حترير املنتجات الزراعية

 للمنتجات الغذائية.

                                                                 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ،آاثر وانعكاسات اتفاق حترير جتارة السلع الزراعية على الصناعات الزراعية الغذائية الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرذهبية لطرش،  -1 
 .16، ص: 2015، السنة اجلامعية: 1امعة فرحات عباس سطيف دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، ج

 .51، ص: سبق ذكرهجع حممد بن زغيوة، مر  -2 
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سية أدى إىل واستمرار اخلالف بني األقطاب الرئي ،يف ظل تباين اآلراء مل يتم االتفاق بني األطراف املتفاوضة       
حيث عرفت تقارب بني  *وهي إعالن بلري هاوس 1992انعقاد قمة بني الوم أ واجملموعة األوروبية يف نوفمرب 
 فاق حول موضوع املنتجات الزراعية.املوقفني، هذا التقارب مهد الطريق إىل التوصل إىل ات

 الفرع الثالث: االتفاقيات الزراعية يف إطار جولة األوروغواي
مت اإلعالن رمسيا عن انتهاء مفاوضات جولة األوروغواي، ومت التوقيع على االتفاقيات  1993ديسمرب  15يف        

وأهم االتفاقات اليت مت  1994،1أبريل  15املغربية يف اليت مت التوصل إليها يف االجتماع الوزاري مبدينة مراكش 
 التوقيع عليها اتفاق بشأن املنتجات الزراعية.

 أوال: اتفاقيات الزراعة يف إطار جولة األوروغواي
مت االتفاق على جمموعة من اإلجراءات اليت حتكم وتنظم قواعد التجارة الزراعية العاملية، تتمثل هذه اإلجراءات        

مجلة من االلتزامات الواجب احرتامها من قبل البلدان األعضاء، وهي االلتزامات املتعلقة أساسا مبواضيع التقليل يف 
 2من الدعم احمللي، مسائل احلماية والنفاذ لألسواق، مشكلة دعم الصادرات.

 مت االتفاق على: النفاذ لألسواق: -1
كل تدرجيي التخفيض يف الرسوم اجلمركية بشوأن حتل حملها الرسوم اجلمركية، اإللغاء الكلي للحواجز غري اجلمركية 

سنوات على كل املنتوجات ابتداء من  6يف املتوسط على مدى  %36حيث تلتزم الدول املتقدمة بتخفيض بنسبة 
كأقصى حد على مدى   %24و %10، أما ابلنسبة للدول النامية فنسبة التخفيض ترتاوح ما بني 1995سنة 
 كما يوضحها اجلدول التايل:  3سنوات. 10

 املتفق عليها يف إطار جولة األوروغواي نسبة ختفيض الرسوم اجلمركية :(03-2جدول رقم )
 املدة املسموح هبا %نسبة التخفيض  جمموعة الدول 

  كل منتج على حدة تشمل كل املنتجات
 سنوات 6 15% %36 الدول املتقدمة
 سنوات 10 10% 24% الدول النامية

 غري مطالبة مبدة التخفيض لكنها مطالبة بتثبيت معدل الرسوم اجلمركية الدول األقل منوا

 .55ص:  ،2013 ، دار النعمان للنشر والتوزيع، اجلزائر،النظام التجاري الدويل وحقوق الدول الناميةحممد بن زغيوة، : املصدر

                                                                 

الفلبني و  : تظم جمموعة من الدول املصدرة للمنتجات الزراعية وتتمثل يف األرجنتني وأسرتاليا وإندونيسيا وأوروغواي والربازيل واتيالند والشيلي cairnsجمموعة كرينز *
 وكندا وكولومبيا وماليزاي ونيوزيلندا واجملر.وفيجي 

 .53، 52، 28، 24: ص ، صسبق ذكرهزغيوة، مرجع  بن حممد -1
صادية، جامعة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتتطور املسألة الزراعية يف ضوء املنظومة الدولية لتجارة السلع الزراعيةعزالدين بن تركي،  -2

 .180، ص: 2007/ 2006السنة اجلامعية: اجلزائر، ج خلضر ابتنة، احلا 
 .188، ص املرجع نفسه -3 
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( وبدءا 1988-1986حدد االتفاق نسبة ختفيض الدعم احمللي، وعلى اعتبار فرتة األساس ) :الدعم احمللي-2
على مدى  %13سنوات، وابلنسبة للدول النامية  6على مدى  %20، ابلنسبة للدول املتقدمة 1995من عام 

 سنوات. 10

 كما مت حتديد ثالثة أنواع من الدعم احمللي املقدم للمنتجات الزراعية:        

ويضم برامج التأطري  1: وهو الدعم املسموح ابستخدامه وال تطبق عليه تعهدات التخفيض،الصندوق األخضر-أ
الزراعي كالبحث والتكوين، البنية القاعدية، اإلجراءات الصحية ومراقبة اجلودة وإقامة خمزوانت لضمان األمن الغذائي 
للدولة. كما حيتوي على املساعدات املباشرة املمنوحة للمزارعني وغري املرتبطة ابإلنتاج وعوامل اإلنتاج أو أسعار 

  2مستهدفة.

: هو الدعم الذي تطبق عليه تعهدات التخفيض ويعترب الدعم املشوه للتجارة، وحيدد االتفاق األصفر الصندوق-ب
 سقفا للدعم اإلمجايل الذي تقدمه الدولة للمنتجني احملليني.

: هو دعم معفى من التزامات التخفيض املنصوص عليها يف االتفاقية، لكنه مشروط مبساحة الصندوق األزرق-ج
 3(.1988-1986احملددة يف فرتة األساس ) %3روعة، أو بنسبة معينة من قيمة اإلنتاج ال تتجاوز األراضي املز 

نص االتفاق على التزام الدول األعضاء بتخفيض الكميات املستفيدة من دعم التصدير واملبالغ  :دعم التصدير-3
ر خالل قيمة وكمية دعم التصدياملالية املخصصة للدعم، ومت حتديد هذه االلتزامات على أساس متوسط سنوي ل

  4.(1988-1986فرتة األساس )

 يبني نسب التخفيض يف قيمة وكمية الصادرات الزراعية. (04-2رقم )اجلدول           

 حسب اتفاق جولة األوروغواي نسبة ختفيض دعم الصادرات الزراعية :(04-2جدول رقم )
نسبة التخفيض يف  البيان 

 الصادرات
يف كمية نسبة التخفيض 

 الصادرات املدعومة
 املدة

 سنوات 6 21% 36% الدول املتقدمة
 سنوات 10 14% 24% الدول النامية

 .57ص:  ،2013 ،اجلزائر، دار النعمان للنشر والتوزيعالنظام التجاري الدويل وحقوق الدول النامية، : حممد بن زغيوة، املصدر

                                                                 
 .56حممد بن زغيوة، مرجع سبق ذكره، ص:  -1 
 .181عزالدين بن تركي، مرجع سبق ذكره، ص:  -2
 .56حممد بن زغيوة، مرجع سبق ذكره، ص: -3
 .122-121ايسني مكيو، مرجع سبق ذكره، ص ص:  -4
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 اثنيا: اتفاق بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية 

مالحق، وهي عبارة عن جمموعة من القواعد واملبادئ  3مادة و 14هو اتفاق مكمل التفاق الزراعة، يتضمن        
 ،العامة اليت تضمن التزام الدول األعضاء ابستخدام هذا االتفاق على أسس علمية حلماية الصحة والصحة النباتية

وعدم استخدامه كوسيلة محائية تعوق حركة التجارة الدولية. هذا وقد أقر االتفاق للدول األعضاء يف املنظمة وضع 
قواعد ومعايري حلماية صحة اإلنسان واحليوان والنبات، جيب أن تكون هذه املعايري منية على أسس وحقائق علمية، 

أ الوطين ضاء، وأال يتم استخدامها للتمييز بني املنتجات ذات املنشوأال تؤدي إىل التمييز غري املربر بني الدول األع
 1واملنتجات األجنبية.

  االتفاقية الزراعية يف جوهرها مل تقدم حلوال جذرية ومنفصلة عن املمارسات السابقة للدعم الزراعي، بقدر
قي بني فاالتفاقية جاءت يف صور حل تواف ،ما كانت صيغة حمورة ملواصلة الصناعية دعمها للنشاط الزراعي

القوتني الكبريتني يف الزراعة والصناعة، حيث رعى فيها اجلانبان مصاحلهما ودميومة تفوقهما يف جتارة السلع 
الزراعية والغذائية على نطاق عاملي، واإلجراءات املتخذة ماهي إال أشكال جديدة للدعم الزراعي، إضافة 

دول على تنظيمات وتشريعات الوقاية النباتية والصحية اليت تعزز من خالهلا إىل ذلك اعتماد هذه ال
 2إجراءات احلماية التجارية، مما زاد يف صعوابت الولوج ألسواقها من طرف الدول النامية.

 الفرع الرابع: املفاوضات الزراعية بعد جولة األوروغواي

د من املفاوضات واملؤمترات، أمهها: مؤمتر سياتل، جولة عرف امللف الزراعي بعد جولة األوروغواي العدي       
 ، مؤمتر ابيل، مؤمتر نريويب.2011، 2009الدوحة للتنمية، مؤمتر كانكون، مؤمتر هونغ كونغ، مؤمتر جنيف 

 1999،3ديسمرب  3نوفمرب إىل  30: عقد مؤمتر سياتل ابلوالايت املتحدة األمريكية من 1999أوال: مؤمتر سياتل 
فقد عرف املؤمتر  4ختتلف عن الظروف اليت انعقدت فيها املؤمترات السابقة ملنظمة التجارة العاملية، يف ظروف

مظاهرات صاخبة للمنظمات غري احلكومية املعادية للعوملة، كما عرف املؤمتر ظهور قوي للدول النامية كقوة 
واي فاقيات اليت وردت يف جولة األوروغفقد عربت الدول النامية عن رأيها بوضوح حول جمموعة من االت 5تفاوض.

خاصة املتعلقة مبوضوع النفاذ إىل األسواق أبهنا اتفاقيات منحازة بشكل واضح للدول املتقدمة وأهنا تضر مبصاحل 

                                                                 
 .62، 61، ص ص: سبق ذكرهحممد بن زغيوة، مرجع  -1
 .179، 178، 176ص:  ، صسبق ذكرهعزالدين بن تركي، مرجع  -2 
 .86، ص: سبق ذكرهايسني مكيو، مرجع  -3 
 .171، ص: سبق ذكرهحممد حشماوي، مرجع  -4
 .199، ص: سبق ذكرهعزالدين بن تركي، مرجع  -5
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وتطلعات الدول النامية واألقل منوا، إضافة إىل اخلالف بني الوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب حول دعم 
 1ت الزراعية، وموضوعات تكنولوجيا اهلندسة الوراثية والتجارة والبيئة.املنتجا

 انتهى مؤمتر سياتل دون التوصل إىل اتفاق حول املواضيع املطروحة للتفاوض التجاري.

جاء مؤمتر عقب فشل املفاوضات التجارية متعددة : 2001اثنيا: مفاوضات جولة الدوحة للتنمية نوفمرب 
هذا املؤمتر، مت التأكيد من جديد على أن اهلدف املرجو على املدى الطويل من االتفاق بشأن األطراف اليت سبقت 

 ،الزراعة هو: إقامة نظام جتاري عادل وموجه حنو السوق من خالل برانمج إصالح رئيسي يشمل أحكاما معززة
 ة العاملية.يف األسواق الزراعيوالتزامات حمددة خاصة ابلدعم واحلماية من أجل التصحيح ومنع القيود والتشويهات 

 : ما يليمتثلت أهداف مؤمتر الدوحة للتنمية املتعلقة بتجارة السلع الزراعية في       

حتقيق حتسينات كبرية يف فرص الوصول إىل األسواق، وإجراء ختفيضات يف دعم التصدير هبدف إلغائها تدرجييا -
 ؛والتخفيض يف الدعم احمللي املشوه للتجارة

تفاق على منح معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية، واعتبارها جزءا ال يتجزأ من كافة عناصر املفاوضات، اال-
لتمكني الدول النامية من أن أتخذ يف االعتبار بشكل فعال احتياجاهتا التنموية مبا يف ذلك األمن الغذائي والتنمية 

  ؛الريفية

بشأن  ابلتجارة ستؤخذ يف االعتبار يف املفاوضات كما نص عليه االتفاقالتأكيد على أن االهتمامات غري املتعلقة -
 2الزراعة.

عالن : توصلت الدول األعضاء إىل إصدار البيان اخلتامي إلنتائج مؤمتر الدوحة املتعلقة بتجارة السلع الزراعية
 ا:الدوحة الوزاري، وقد مشل البيان اخلتامي نتائج املفاوضات حول امللف الزراعي، أمهه

ضرورة التزام الدول ابلتحفظ عند الطعن ضد اإلجراءات اليت تتخذها الدول النامية، واليت تطالب ابإلبالغ  -
 ؛عنها نظرا خلصائص هذه الدول ومتطلبات التنمية الريفية واألمن الغذائي فيها

الدول النامية واألقل  قالتأكيد على ضرورة االلتزام بتطبيق القرار املتعلق ابآلاثر السلبية املتوقعة عند تطبي -
منوا املستوردة الصافية للغذاء لربانمج اإلصالح، السيما ما يتعلق بتقدمي املساعدات الفنية والغذائية واملالية 

                                                                 
 .87، ص: سبق ذكرهايسني مكيو، مرجع  -1
 ،، املائدة املستديرة الوزارية عن التطورات يف املفاوضات بشأن التجارة العاملية وانعكاساهتا على األمن الغذائيلألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة -2 
على  27/4/2017: طالعاتريخ اال، http://www.fao.org/docrep/MEETING/007/J0691A.HTM، على الموقع: 2/12/2003

14:40 . 

http://www.fao.org/docrep/MEETING/007/J0691A.HTM
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يف إطار برامج املساعدة لتحسني اإلنتاج الزراعي وتطوير هياكل البنية التحتية، وضمان توفري التمويل الكايف 
 ؛ردات الغذائيةللمستوايت العادية من الوا

 ؛اإلقرار بضرورة املتابعة املستمرة وعرض النتائج -
يف جمال الصحة والصحة النباتية، متت اإلشارة إىل أنه يف حالة مالحظة بلد عضو أن اإلجراءات املطبقة  -

حتمل مشاكل له، فإن إبمكانه الدخول يف مشاورات مع البلد املطبق هلذه اإلجراءات للتوصل إىل حل 
يرضي الطرفني، ومت تكليف جلنة إجراءات الصحة والصحة النباتية ابستعراض األعمال وتنفيذ االتفاق هنائي 

 ؛مرة كل أرع سنوات على األقل
االتفاق ألول مرة على بدء املفاوضات حول موضوع البيئة، والذي لقي قبوال من طرف دول االحتاد  -

 األورويب وبعض املنظمات الدولية، يف حني رفضته الدول النامية حيث تعتربه تعزيزا لآلليات احلمائية اجلديدة
 1اليت تطبق ضد صادراهتا الزراعية.

 .املؤمتر حررت أمانة املنظمة العاملية للتجارة مشروع اتفاق ية انطالقعش 2003اثلثا: مؤمتر كانكون: مارس 

عرف املؤمتر جمموعة من اآلراء واملقرتحات املتباينة بني جمموعة الدول املشاركة حول امللف الزراعي، انقسمت 
 االقرتاحات املقدمة إىل ثالث جمموعات أساسية:

تفاقية فيضات يف أشكال الدعم السائدة واملقررة يف نص االاإلبقاء على بنود وقواعد احلساب ابلنسبة للتخ -
 ؛الزراعية، وهذا االقرتاح ميثل املوقف األورويب

ومراجعة  ،اجملموعة الثانية من املقرتحات تصدرهتا جمموعة كرينز ومتثلت مطالبها يف ضرورة مزيد من التحرير -
 ؛مركيةقواعد حساب مستوايت التخفيض على أشكال الدعم والتعريفة اجل

أما اجملموعة الثالثة متثلها جمموعة البلدان النامية واليت يف عمومها تطالب مبعاملة خاصة ومميزة إذ طالبت  -
بعدم اعتماد نفس القواعد فيما خيص اإلجراءات، وااللتزامات حيث تعترب انشغاالهتا اجلوهرية كمشكلة 

 الت التمييزية والتفضيلية لصاحلها.األمن الغذائي وحماربة الفقر مربرات كافية إلجازة املعام

  2نتائج املفاوضات اعتربت فاشلة بسبب رفض البلدان الصناعية معاجلة مسائل الدعم الزراعي.

                                                                 

، ص: سبق ذكرهمرجع  ،آاثر وانعكاسات اتفاق حترير جتارة السلع الزراعية على الصناعات الزراعية الغذائية الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرذهبية لطرش،  -1 
51. 

 .210، 206، 204، ص ص: سبق ذكرهعزالدين بن تركي، مرجع  -2 
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، عرف املؤمتر اختالفا يف اآلراء حول املواضيع املتفاوض 2005انعقد يف شهر ديسمرب  رابعا: مؤمتر تونغ كونغ:
ضات املؤمترات السابقة واملتعلقة ابمللف الزراعي، مما أدى إىل اخفاق املفاو  وهي نفس املواضيع املطروحة يف ،عليها

 التجارية املتعلقة ابلزراعة، وأهم القرارات املتخذة يف مؤمتر هونغ كونغ ما يلي: 

 ؛2013لصادرات الزراعية حبلول عام إلغاء دعم ا -
ريكية مخاصة الوالايت املتحدة اال اإلبقاء على بعض املساعدات للصادرات الزراعية مع وضع بعض القيود -

 ؛وكندا وأسرتاليا ونيوزلندا
    1على املواد احمللية للدول النامية. %97إزالة الرسوم اجلمركية بنسبة  -

يعترب مؤمتر هونغ كونغ مكمل ملفاوضات الدوحة حيث مت التأكيد على االلتزام مبقررات وبيان الدوحة الوزاري،         
 2ى أمهية البعد التنموي لكامل مقررات الدوحة وعلى ضرورة حتويلها إىل واقع.كما مت الـتأكيد عل

فشل الدول  2008-2006عرفت املفاوضات التجارية اليت جاءت بعد مؤمتر هونغ كونغ خالل الفرتة        
يع السابقة ضاملتفاوضة يف التوصل إىل اتفاق شامل حول السلع الزراعية، وكانت املواضيع املطروحة هي نفس املوا

واملتعلقة مبستوايت وحجم الدعم الزراعي، واستمرار اخلالف بني كل من الوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب، 
 3وبني الدول النامية فيما بينها، األمر الذي أدى إىل تعليق املفاوضات يف العديد من املناسبات.

السابعة للمؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية يف جنيف، سويسرا، عقدت الدورة : 2009خامسا: مؤمتر جنيف 
. وكان املوضوع العام للمناقشة هو 2009كانون األول / ديسمرب   2تشرين الثاين / نوفمرب إىل  30يف الفرتة من 

 4اهنة"."منظمة التجارة العاملية، والنظام التجاري املتعدد األطراف، والبيئة االقتصادية العاملية الر 

تناول املؤمتر فيما خيص السلع الزراعية مواضيع: آليات احلماية اخلاصة ابلسلع الزراعية، كما تناولت املشاورات 
بني من عدمها، واختتم املؤمتر دون التوصل إىل اتفاق  2010مفاوضات جولة الدوحة وإمكانية اختتامها يف 

 5املتفاوضني.

حيث استمرت حماوالت الدول األعضاء يف  2011ديسمرب  16املؤمتر يف : انعقد 2011سادسا: مؤمتر جنيف 
ارة السلع والتوصل إىل اتفاق يسمح ابستمرار عملية اإلصالح يف جت ،منظمة التجارة العاملية حلل اخلالف القائم بينها

                                                                 
 .197، 196، ص ص: سبق ذكرهحممد حشماوي، مرجع  -1
 .97، ص: سبق ذكرهايسني مكيو، مرجع  -2
، ص: سبق ذكرهمرجع  ،اجلزائرآاثر وانعكاسات اتفاق حترير جتارة السلع الزراعية على الصناعات الزراعية الغذائية الصغرية واملتوسطة يف ذهبية لطرش،  -3

60. 
4- World Trade organisation, Seventh WTO Ministerial Conference, sur le site : 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min09_e/min09_e.htm, consulté le: 3/07/2017 à 15:36. 
 .100، 99، 97، ص ص: سبق ذكرهايسني مكيو، مرجع  -5

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min09_e/min09_e.htm
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ذ بعني االعتبار ة مع األخمن خالل تقدمي التعهدات النهائية املتعلقة ابلرسوم اجلمركية واإلعاانت الزراعي ،الزراعية
حالة الدول النامية ومعاملتها معاملة تفضيلية، غري أن املفاوضات مل تسفر عن أي تقدم لبناء رؤية مشرتكة حول 

 مستقبل حترير التجارة الدولية للسلع الزراعية بسبب اختالف وجهات النظر واآلراء بني الدول األعضاء. 

، وأقر املؤمتر يف ختام 2013ديسمرب  6-3ؤمتر يف مدينة ابيل اإلندونيسية بني : انعقد امل2013سابعا: مؤمتر لايل 
 أعماله على ضرورة:

تبسيط إجراءات التجارة حىت تتيح للبلدان النامية املزيد من اخليارات لتوفري األمن الغذائي وتعزيز التجارة واملساعدة  -
 ؛الغذائي ودعم الصادرات ودعم جتارة القطناإلمنائية للدول األقل منوا، إضافة إىل حتقيق األمن 

احلد من تقدمي إعاانت التصدير وخمتلف أشكال الدعم الزراعي اليت كانت من األسباب املباشرة لنمو اخلالفات  -
 ؛واالحتفاظ هبا عند مستوايت منخفضة ،التجارية

 ؛التقليل من العقبات التجارية عند استرياد السلع الزراعية -

 1التجارة متعددة األطراف وتبسيط اإلجراءات اجلمركية.تسهيل  -

، وتوج املؤمتر 2015ديسمرب  19-15: انعقد املؤمتر يف مدينة نريويب بكينيا بني 2015اثمنا: مؤمتر نريويب 
ابعتماد "حزمة نريويب"، وهي سلسلة من ستة قرارات وزارية بشأن الزراعة والقطن واملسائل املتصلة أبقل البلدان 

 2وا.من

: اعتمد أعضاء منظمة التجارة العاملية عددا من القرارات اهلامة، آلية احلماية اخلاصة للبلدان النامية فيما خيص الزراعة
 األعضاء، املخزون العام ألغراض األمن الغذائي، املنافسة التصديرية وإلغاء إعاانت التصدير.

يلية لصاحل شأ التفضيلية ألقل البلدان منوا، تنفيذ املعاملة التفض: قواعد املناملسائل املتعلقة مبساعدة الدول النامية
 3مقدمي اخلدمات واخلدمات ألقل البلدان منوا وزايدة مشاركة أقل البلدان منوا يف جتارة اخلدمات.

 يثح: مت التأكيد على األمهية احليوية للقطن لعدد من االقتصادات النامية وال سيما أقلها منوا، فيما خيص القطن
، سواء من أكثر القضااي املثرية للجدل يف منظمة التجارة العامليةأصبح أن القطن على مدى السنوات القليلة املاضية 

يف التجارة ويف إطار عملية تسوية املنازعات؛ حيث مل حيرز تقدم يف مفاوضات القطن وعدم وجود تصميم سياسي 
                                                                 

ص ص:  سبق ذكره،مرجع  ،واملتوسطة يف اجلزائرآاثر وانعكاسات اتفاق حترير جتارة السلع الزراعية على الصناعات الزراعية الغذائية الصغرية ذهبية لطرش،  -1
61 ،62. 

2- World Trade organisation, Nairobi Package, TENTH WTO MINISTERIAL CONFERENCE, NAIROBI, 

2015, sur le site : https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm, consulté le 

03/07/2017 à 18 :16.  
3- world Trade organisation, Nairobi Ministerial Declaration, WT/MIN(15)/DEC , 21 December 2015, p: 3, 4.  

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm
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، عندما قدمت املبادرة القطاعية لصاحل القطن إىل 2003عام  واضح املعامل يف العنصر التجاري هلذه املادة منذ
اعتمد مؤمتر نريويب الوزاري قرارا بشأن القطن حيظر إعاانت التصدير ويدعو إىل مزيد  وقد1منظمة التجارة العاملية.

اعتبارا من  كما يدعو إىل إدخال حتسينات على وصول أقل البلدان منوا إىل األسواق  ،من التخفيض يف الدعم احمللي
 2ويهدف هذا القرار إىل تكافؤ الفرص أمام مصدري القطن يف أفقر البلدان. ،2016يناير  1

 3مل حيرز تقدم يذكر يف جمال الزراعة، حيث أن تزايد عدد النزاعات وتعقيدها يشكالن حتدايت أمام النظام.

  14إىل  11الوزاري احلادي عشر للمنظمة يف الفرتة من ــــ وافق أعضاء منظمة التجارة العاملية على أن يعقد املؤمتر 
ام وقد أقرت هذه املواعيد يف اجتماع عقده اجمللس الع ،يف بوينس آيرس ابألرجنتني 2017كانون األول / ديسمرب 

 4كانون األول / ديسمرب.  7ملنظمة التجارة العاملية يف 

مال املفاوضات يف منظمة التجارة العاملية، حيث عرفت تعد الزراعة من أهم القضااي احلساسة يف جدول أع       
ت ففي البداية كان هناك رفض مطلق من قبل الوالاي ،جمموعة من اخلالفات وتباين اآلراء بني الدول املتفاوضة

 ،املتحدة األمريكية لتحرير املنتجات الزراعية أو إدراج امللف الزراعي على طاولة املفاوضات ألن ذلك يضر مبصاحلها
لكن مع ظهور السياسة الزراعية املشرتكة لدول االحتاد األورويب وأتثريها على الصادرات الزراعية للوالايت املتحدة 
األمريكية، أصبحت هذه األخرية مصرة على إدراج امللف الزراعي يف املفاوضات متعددة األطراف داخل املنظمة 

 برز اخلالفات حول الدعم الزراعي املشوه للتبادل التجاري. العاملية للتجارة منذ جولة كيندي وطوكيو، وكانت أ

جنحت األطراف املتفاوضة يف منظمة التجارة العاملية على إدراج امللف الزراعي يف املفاوضات يف جولة        
الذي مت التوصل فيه إىل اتفاق  1994واليت عرفت عدة جوالت اختتمت إبعالن مراكش يف أبريل  ،األوروغواي

التقليل من الدعم احمللي، مسائل احلماية والنفاذ لألسواق، مشكلة دعم موضوع الزراعة واملنتجات الزراعية.  حول
 والعمل على استمرار املفاوضات للتوصل إىل التحرير الكلي للمنتجات الزراعية. الصادرات

حتدام اخلالف بسبب ا ،املرجوة منهاعقب هذا االتفاق انعقدت جمموعة من املؤمترات لكنها مل حتقق النتائج        
بني الدول املتقدمة والدول النامية اليت رأت أن االتفاقيات اليت وردت يف جولة األوروغواي منحازة بشكل واضح 

                                                                 
1- world Trade organisation, Cotton Ministerial Decision Of 19 December 2015, WT/MIN(15)/46  

WT/L/981, 21 December 2015, p : 1, 2. 
2- World Trade organisation, Briefing note: Cotton negotiations , 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/briefing_notes_e/brief_cotton_e.htm, consulté le: 

16/08/2018 à 16:12. 
3- World Trade organisation, Briefing note: Agriculture issues, 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/briefing_notes_e/brief_agriculture_e.htm, consulté le: 

16/08/2018 à 15:16. 
4- World Trade organisation, Eleventh WTO Ministerial Conference, 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/mc11_e.htm, consulté le: 16/08/2018 à 15:11. 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/briefing_notes_e/brief_cotton_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/briefing_notes_e/brief_agriculture_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/mc11_e.htm
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وأهنا تضر مبصاحل وتطلعات الدول النامية واألقل منوا، إضافة إىل اخلالف بني الوالايت  ،لصاحل للدول املتقدمة
 ة واالحتاد األورويب حول دعم املنتجات الزراعية. املتحدة األمريكي

إن إصرار كل طرف على وجهة نظره اليت ختدم مصاحله خاصة الدول املتقدمة، وعدم التنازل من أجل التوصل        
 إىل حل وسط خيدم كافة األطراف تسبب يف عدم التوصل إىل اتفاق جتاري متعدد األطراف حول الزراعة.

 يف ضوء حترير التجارة الزراعيةاملستدام األمن الغذائي املطلب الثالث: 

من ملستدام االتعرف على اآلاثر املرتتبة عن حترير جتارة السلع الزراعية على األمن الغذائي يتم يف هذا املطلب        
 خالل العناصر التالية الذكر.

 حترير التجارة الزراعيةمفهوم الفرع األول: 

أما  ،فتح النشاط االقتصادي للمنافسة من خالل اهناء االحتكار سواء كان عام او خاص : عموما يعينالتحرير-1
ى فيعين فك ارتباط الدولة ابإلنتاج وتصنيع وتسويق املنتجات الزراعية )التحرير على املستو  التحرير الزراعي-2

كن وصفه الرئيسي من التحرير الذي مياهلدف احمللي(، إزالة احلواجز أمام التجارة الزراعية الدولية )حترير خارجي(. 
أبنه داخلي هو إقامة منافسة لتخفيض األسعار وحتسني اجلودة وحتريك االبتكار، يف حني أن خفض التعريفات 
اجلمركية وإزالة االحتكارات وحصص االسترياد ينظر إليها على أهنا حترير خارجي يسمح ابلنمو االقتصادي من 

  1خالل زايدة عائدات التصدير.

إن حترير الزراعة واملنتجات الزراعية وقدرهتا على ضمان توفري الغذاء واألمن الغذائي للسكان يعد موضع        
خاصة مع توسع جتارة السلع الزراعية حبيث أصبحت البلدان تشارك أكثر فأكثر يف هذه التجارة سواء  ،نقاش واسع

 من جانب التصدير أو االسترياد.

 املستدام على األمن الغذائي الزراعية أتثري التجارة: الفرع الثاين

اما ألن الواردات يف معظم الدول تشكل جزءا هاملستدام للتجارة الزراعية تبعات مباشرة على األمن الغذائي        
ثل اليد م فالتجارة تؤثر على أسعار السلع وتوافرها حمليا وعلى توافر عناصر اإلنتاج 2من إمجايل االمدادات الغذائية،

العاملة، وميكن أن تؤثر أيضا على هيكلية السوق واالنتاجية واستدامة استخدام املوارد والتغذية وجمموعات السكان 

                                                                 
1- Rokhaya DIAGNE, op.cit.   

 .17بق ذكره، ص: مرجع س، حالة أسواق السلع الزراعية، لألمم املتحدة والزراعةمنظمة األغذية  -2 
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التجارة حبد ذاهتا ليست هتديدا وال عالجا انجعا لتعزيز األمن الغذائي، ولكن ميكن أن  1املتعددة أبشكال خمتلفة.
  2بعني االعتبار يف صنع القرارات املتصلة ابلسياسات.خذها أتشكل حتدايت أو خماطر ينبغي 

ى أن مؤيد ومعارض: فهناك من ير  بنيانقسمت  املستدام اآلراء املتعلقة أبثر التجارة على األمن الغذائي       
 .املستدام من الغذائيالتجارة فرصة، وهناك من يرى أن التجارة تشكل خطرا على األ

 فكرة حتقيق األرابح من التجارة ابالعتماد على مفهوم امليزة النسبية، وتدعو هذه : ترتكز علىالتجارة كفرصة-أ
الفرضية إىل االنفتاح التجاري كسبيل لتخفيف االحنرافات وتعزيز الكفاءات واالستقرار يف القطاع مقابل التكاليف 

لموارد التخصيص الفعال ل النامجة عن محاية التجارة، كما تؤكد على االعتماد على قوى السوق من أجل حتفيز
  3وابلتايل زايدة الكفاءة يف انتاج الغذاء وإمكانية احلصول عليه.

أن التجارة حتقق النمو وإن النمو حيد من الفقر، ووفقا هلذا الرأي فإن احلواجز التجارية  كما يرى دعاة حترير التجارة 
أما احلد من  ،قلة قوية وحممية على حساب الكثريينكالتعريفات اجلمركية على الواردات واالعاانت، تفيد بوجه عام 

ن األشياء اليت نتاج مزيد مإاحلواجز التجارية فهو حيقق استخدام املوارد استخداما أكثر كفاءة وميكن اجملتمعات من 
أن  ءيريدها الناس يف إطار مواردهم احملدودة مما يؤدي اىل رفع مستوى الرفاه االجتماعي بوجه عام ويستطيع الفقرا

  4حيسنوا مستوايت تغذيتهم وصحتهم وتعليمهم مما يؤدي إىل زايدة يف اإلنتاجية وخفض الفقر.

 ن الزراعة قطاع استثنائي، فهي ليست جمرد قطاع اقتصادي بلأ: يرى أصحاب هذه الفرضية التجارة كخطر-ب 
ترى هذه الفرضية أن األمن الغذائي يعتمد على   هي مزود للسلع العامة اليت تعجز األسواق وحدها عن توفريها.

الزراعة، وابلتايل جيب الرتكيز أكثر على الزراعة احمللية وعلى املزارعني أصحاب احليازات الصغرية ونظم الزراعة ذات 
التنوع البيولوجي. يدعوا داعمو هذه الفكرة إىل خفض االعتماد على التجارة الدولية من أجل تلبية االحتياجات 
الغذائية ولكن دون القضاء عليها ابلكامل، وابلتايل تشجيع دور الدول يف إرساء سياسات غذائية على املستوى 

كما يرى أصحاب هذا الرأي أن حترير التجارة ال يراعي بدرجة كافية نقائص السوق وعدم االنصاف يف   5الوطين.
لضرر ابألمن فهم يقولون إن حترير التجارة يلحق ا ،فعالقات القوة اليت حتكم عملية التفاوض التجاري متعدد األطرا

الغذائي ألن التحرير ال يفيد إال كبار املزارعني األكثر توجها حنو التصدير ويؤدي إىل مثبطات لإلنتاج كبري النطاق 
 وإىل تركيز حجم اإلنتاج ويؤدي إىل هتميش صغار املزارعني وخلق حاالت من البطالة والفقر.

                                                                 

 .33ص: مرجع سبق ذكره، ، 2015حالة انعدام األمن الغذائي  لألمم املتحدة، والزراعةمنظمة األغذية  -1 
 .17بق ذكره، ص: مرجع س، حالة أسواق السلع الزراعيةمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  -2 
 .19املرجع السابق، ص:  -3 
 .3، ص: 2005 روما، حالة األغذية والزراعة: التجارة الزراعية والفقر تل ميكن توظيف التجارة لصاحل الفقراء؟،منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  -4 
 .21، 20بق ذكره، ص ص: ، مرجع سةلزراعيحالة أسواق السلع امنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  -5 
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ن أقائلني  ،املدى الطويل علىأيضا أن حترير التجارة ال ينطوي على أي ضمان الستفادة اجلميع ويرى الناقدون 
أن و  ،أشد أفراد اجملتمع فقرا وضعفا هم الذين يعانون يف الواقع من اختالالت السوق النامجة عن عملية اإلصالح

وتوقف احملرك  ماعي للمناطق الريفية الفقرية،الواردات الزراعية من البلدان املتقدمة تقوض النسيج االقتصادي واالجت
وما خيشونه هو أنه كلما فتحت البلدان النامية حدودها كلما عرضت  ،التقليدي للنمو يف اجملتمعات الزراعية

  1مستهلكي األغذية الفقراء هلزات األسعار وكلما عرضت صغار منتجي األغذية للمخاطر واملثبطات.

 : املستدام يلخص وجهات النظر حول أتثري التجارة على األمن الغذائي (05-2رقم )اجلدول         

 املستدام أراء حول أتثري التجارة على األمن الغذائي :(05-2جدول رقم )
 التجارة لاعتبارتا خطر التجارة لاعتبارتا فرصة

ة ـــ االستناد إىل النظرية الكالسيكية للتجارة املتمثلة يف امليزة النسبي
تدل على أن زايدة الكفاءة من خالل انفتاح التجارة تزيد من واليت 

د  االمدادات الغذائية عامليا ووطنيا على حد سواء، ما يفضي إىل مزي
 من توافر الغذاء وأبسعار مقبولة.

ـــ أن التجارة تساعد على توزيع النقص والفائض يف الغذاء ابلتساوي 
 على البلدان.

 .ملستداما لتجارية على األمن الغذائيــــ التأثري السليب للقيود ا
 التجارة حتقق النمو وإن النمو حيد من الفقر.ــــ 

ـــ احلد من احلواجز التجارية يزيد من كفاءة استخدام املوارد ومتكني 
 اجملتمعات من حتقيق الرفاه االجتماعي.

 من سلبيات هذا الرأي أن 
بدال من  املدى القريبـــ امليزة النسبية متنح األولوية للظروف على 

 التحول اهليكلي على املدى البعيد.

ـــ اإلشارة إىل السيادة وحقوق الدول واجملتمعات بتقرير شكل نظمها 
 الغذائية اخلاصة هبا وسياساهتا املتعلقة ابألمن الغذائي.

ـــ املخاطر املرتبطة ابلتجارة احملررة من القيود يف الزراعة السيما يف 
 ري املتساوي للتجارة عرب البلدان املختلفة.حالة التحرير غ

حترير التجارة ال يراعي بدرجة كافية نقائص السوق وعدم االنصاف ــــ 
 الذي حيكم عملية التفاوض متعددة األطراف.

يد إال كبار ألنه ال يفاملستدام ـــــ التحرير يلحق الضرر ابألمن الغذائي 
غار كما يؤدي إىل هتميش صاملزارعني األكثر توجها حنو التصدير،  

 املزارعني.
ر  ــــ التحرير يعرض مستهلكي األغذية الفقراء هلزات األسعار وصغا

 منتجي األغذية للمخاطر.
 ــــ االكتفاء الذايت ليس ممكنا جلميع البلدان.

ة  ــــ قد تكون للتدابري احلمائية أتثريات خارج أراضي البلد املعني كفيل
 آلخرين.أبذية األمن الغذائي ل

 .21ص:  ، روما،2015/2016 ،من الغذائيالتجارة واألحالة أسواق السلع الغذائية: ، لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة: املصدر

 املستدام على أبعاد األمن الغذائيالزراعية الفرع الثالث: أاثر التجارة 

اصر اإلنتاج من وعلى توافر عن ،السلع وتوافرها حملياتؤثر التجارة الدولية والسياسات التجارية على أسعار        
قبيل اليد العاملة وهلا انعكاسات على إمكانية احلصول على األغذية، وميكن أن تؤثر التجارة الدولية أيضا على 

قييم لتايل يعترب تواب ،هيكلية السوق واستدامة استخدام املوارد والتغذية وجمموعات السكان املتعددة أبشكال خمتلفة
أثرها على األمن الغذائي معقدا للغاية. فعلى سبيل املثال ميكن أن حيفز حظر صادرات احلبوب اإلمدادات احمللية 

                                                                 

 .3ص: مرجع سبق ذكره، ، 2005حالة األغذية والزراعة ، لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة -1 
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لى ويعود ذلك ابلنفع على املستهلكني ولكن ترتتب عنه تبعات سلبية ع ،وأن خيفض األسعار يف األمد القصري
الفاعلة  د املفروضة على الصادرات أو الواردات من قبل اجلهاتوتؤثر القيو  ،املزارعني الذين ينتجون ألغراض التصدير

يؤدي تقليص رسوم و  ،الرئيسية على االمدادات العاملية وتؤدي اىل استفحال تقلبات األسعار على املستوى العاملي
 املزارعني خلداالسترياد إىل خفض أسعار األغذية اليت يتكبدها املستهلكون ولكن ميكن أن يضغط ذلك على 

 (06-2ول رقم )داجلويوضح  ،والذين قد يتأثر أمنهم الغذائي اخلاص بصورة سلبية ،الذين ينافسون يف الواردات
لبية من خالل تعداد االاثر احملتملة للتجارة أكانت إجيابية أم س املستدام بني التجارة واألمن الغذائي طبيعة العالقة

ة اليت وعلميا تزداد الصورة تعقيدا نتيجة للشوائب يف األسواق احمللية الوطني. املستدام على كافة أبعاد األمن الغذائي
  1حتول دون نقل التغريات يف األسعار العاملية إىل تلك األسواق.

 املستدام على أبعاد األمن الغذائيالزراعية أثر التجارة  :(06-2جدول رقم )
 االاثر السلبية احملتملة احملتملةاالاثر اإلجيابية  املستدام أبعاد األمن الغذائي

 وترفع درجة اجلودة ــــ تعزز التجارة الواردات التوافر
 والتنوع لألغذية املتوافرة.

 ــــ حتدث زايدة التنافس ابلنسبة لإلنتاج احمللي
يف اخلارج حتسينات على مستوى اإلنتاجية من 
خالل زايدة االستثمار والبحث والتطوير 

 للتكنولوجيا.واآلاثر اجلانبية 
 
 

ـــ ابلنسبة املصدرة الصافية لألغذية ميكن الرتفاع 
األسعار يف األسواق املالية أن حيول جزءا من 
اإلنتاج املتاح سابقا لالستهالك احمللي حنو 
التصدير مما ميكن أن يقلل من توافر األغذية 

 األساسية حمليا.
ـــ ابلنسبة إىل البلدان املستوردة الصافية فإن 

 نتجني احملليني غري القادرين على التنافس معامل
الواردات من املرجح أن يقلصوا اإلنتاج مما يقلل 
من االمدادات احمللية ويضيع فرص التأثريات 
املضاعفة لألنشطة الزراعية يف اقتصادات املناطق 

 الريفية.
ـــ ابلنسبة للبلدان املستوردة الصافية لألغذية  الوصول

األغذية عادة عندما تقل تنخفض أسعار 
 محاية احلدود.

يف القطاعات التنافسية من املرجح أن ترتفع 
اإليرادات نتيجة زايدة الوصول إىل األسواق 

 ابلنسبة إىل الصادرات.
 من املرجح أن تنخفض أسعار املدخالت.

ــــ إن منافع االقتصاد الكلي النامجة عن انفتاح 
التجارة مثل منو الصادرات وتدفقات 
االستثمار األجنيب املباشر من شأهنا أن تدعم 

 النمو والعمالة وهذا بدوره يعزز اإليرادات.

ــــ ابلنسبة إىل البلدان املصدرة الصافية لألغذية 
 قد ترتفع أسعار املنتجات القابلة للتصدير. 

قد تنخفض العمالة واإليرادات يف القطاعات 
 احلساسة واملتنافسة على الواردات.

                                                                 
 .33، ص: سبق ذكره، مرجع 2015حالة انعدام األمن الغذائي منظمة األغذية والزراعة،  -1
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ــــ قد تشجع زايدة تنوع األغذية املتوافرة وجود  داماالستخ
نظم غذائية أكثر توازان وتالئم تفضيالت 

 وأذواق خمتلفة.
قد تتحسن سالمة األغذية وجودهتا لو كان 
لدى املصدرين نظم مراقبة وطنية أكثر تطورا 
أو إذا كانت املعايري الدولية تطبق بصرامة 

 أشد.

ردة على األغذية املستو ـــ ارتبطت زايدة االعتماد 
بزايدة استهالك أغذية أرخص وأسهل توفرا ذات 

 سعرات حرارية عالية قيمة غذائية متدنية.
ــــ ميكن لتحديد أولوايت صادرات السلع 
األساسية أن حيول األراضي واملوارد عن األغذية 
ة  التقليدية األصلية اليت هي أفضل من الناحي

 التغذوية.

تقلل الواردات من األثر املومسي على توافر ــــ  االستقرار
 األغذية وأسعار االستهالك.

 ختفف الواردات من خماطر اإلنتاج.

ـــ األسواق العاملية أقل عرضة للصدمات 
 املتصلة ابلسياسات العامة أو أبحوال املناخ.

ـــ ابلنسبة إىل البلدان املستوردة الصافية لألغذية 
سواق العاملية من فإن االعتماد أساسا على األ

أجل االمدادات الغذائية وعلى سياسات التجارة 
املنفتحة يقلل من املساحة املتوافرة للسياسة 

 العامة ملعاجلة الصدمات.

ـــ قد تتأثر البلدان املستوردة الصافية لألغذية 
 بتغريات السياسة التجارية للمصدرين مثل تدابري

 حظر الصادرات.

ا يت تكون يف مراحلهقد تصبح القطاعات الـــ 
األوىل أكثر أتثرا بصدمات األسعار واالرتفاعات 

 املفاجئة للواردات.

 .34ص:  ،2015روما،  ،2015تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل ، لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة :املصدر

جارة أاثر الغذائي، وقد تباينت اآلراء بني من يرى أن للتيبني اجلدول أعاله األاثر احملتملة للتجارة على األمن       
إجيابية على أبعاد األمن الغذائي من خالل توضيح أثر التجارة على كل بعد من أبعاده، وهناك من يرى أن للتجارة 

  أاثر خطرية على أبعاد األمن الغذائي.

مما  ،ءيؤكدون أن التجارة تعزز الواردات وتوفر الغذا من يرى أن للتجارة أاثر إجيابية على أبعاد األمن الغذائي       
يزيد من قدرة األفراد على الوصول إىل الغذاء كما تساعد على توفري أغذية تالئم األذواق كما تقلل من خماطر 

 لاإلنتاج، أما ابلنسبة ملن يرى أن التجارة تعترب خطرا على أبعاد األمن الغذائي فهم يؤكدن أن التجارة تؤثر بشك
وذلك بسبب اللجوء إىل االسترياد مما يقلل من املتاح لالستهالك، كما أن ارتفاع أسعار  ،سيء على توفر الغذاء

السلع الزراعية يف األسواق سوف يؤثر على قدرة األفراد من الوصول إىل غذاء وعلى استقرار غذائهم، كما أن 
 ن الناحية التغذوية.االعتماد على التجارة يسهم يف توفري أغذية غري مناسبة م
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 خالصة الفصل:

أين بدأت النقاشات العاملية حول هذا املوضوع،  1930منذ سنوات  ألمن الغذائيابتركز االهتمام الدويل         
املية أين وذلك بعد األزمة الغذائية الع ،وقد مت الـتأكيد رمسيا على مفهوم األمن الغذائي منذ سنوات السبعينيات

عرف اإلنتاج الزراعي العاملي اخنفاضا بسبب سوء األحوال اجلوية يف آسيا واجلفاف يف إفريقيا، كما عرفت أسعار 
تطور مفهوم األمن الغذائي واعترب حقا أساسيا  1974املنتجات الغذائية ارتفاعا كبريا؛ فمنذ القمة العاملية للغذاء 

 د يف اجملتمع.لكل فر 

 وقد ارتبط ابالستدامة بشكل وثيق خاصة منذ تقرير برونتالند ،يعد األمن الغذائي مفهوما متعدد األبعاد        
أين ارتبطت االستدامة ابألمن الغذائي من خالل اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية واحملافظة عليها والقدرة على 

 وابلتايل ضمان الوفاء بتحقيق حاجيات األجيال احلالية واملستقبلية. االستقرار واالستمرار عرب الزمن،

 ،وااللتزامات اليت حددت من خالل األهداف والغاايت الدولية االهتمام ابألمن الغذائي وإدامتهابلرغم من        
مليون نسمة من  795ون لألغذية اليت حيتاجون إليها حيث عاىن حنو داليزال عدد كبري من الناس يفتقإال أنه 

وذلك  ،مليون نسمة 820إىل  2018على مستوى العامل، وأن هذا العدد ارتفع يف سنة  2015اجلوع يف سنة 
نتيجة لعدة أسباب منها الفقر، الصراعات واحلروب، اهلدر، املضاربة وارتفاع أسعار الغذاء، االفتقار إىل سياسات 

 يل.واضحة، استخدام الغذاء كسالح سياسي وطين أو دو 

ليت تعتمد يف خاصة تلك ا ،للعديد من الدولاملستدام الزراعية تبعات على األمن الغذائي  السلعلتحرير جتارة      
توفري غذائها على الواردات فقد تشكل خماطر ينبغي أخذها يف صنع القرارات املتصلة ابلسياسات، وجيب الرتكيز 

تجارة الدولية من أجل تلبية االحتياجات الغذائية ولكن دون أكثر على الزراعة احمللية وخفض االعتماد على ال
 .عتماد على مفهوم امليزة النسبيةالقضاء عليها ابلكامل، كما توفر التجارة فرصة لتحقيق األرابح ابال
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ذي يلعبه وذلك نظرا للدور ال، الرئيسيةيعد القطاع الزراعي يف اجلزائر واملغرب من القطاعات االقتصادية        
 راعة تبقى قائمة،إال أن أمهية الز القطاع يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، وابلرغم من كون اجلزائر من الدول النفطية 

 توفري ن أن تسمح بضمانميك اليت تتوفر عليه الدولتني واليت زراعيةالطبيعية و القومات املمكانيات و وهذا راجع إىل اإل
  .ياجات الغذائية للسكاناالحت

السياسات واالسرتاتيجيات انطالقا من فرتة االستقالل  لقد مر القطاع الزراعي يف اجلزائر واملغرب مبجموعة من       
 والتوجه االشرتاكي مرورا بسياسات إعادة اهليكلة وأخريا السياسات الزراعية احلديثة واملخططات التنموية.

املتبعة يف اجلزائر واملغرب لتطوير قطاع الزراعة إال أن غياب الرؤية املتكاملة أدت إىل  رغم تعدد السياسات       
   فشل هذه السياسات يف الوصول إىل حتقيق أهدافها.

ن خالل م يف اجلزائر واملغربيهدف هذا الفصل إىل دراسة حالة الزراعة واألمن الغذائي  بناءا على ما سبق       
 :التاليةالتطرق إىل املباحث 

  .مكانة الزراعة يف االقتصاد اجلزائري واملغريباملبحث األول:  -
 .السياسات الزراعية يف اجلزائر واملغرباملبحث الثاين:  -
 يف كل من اجلزائر واملغرب. دور القطاع الزراعي يف حتقيق األمن الغذائياملبحث الثالث:  -
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 الجزائري والمغربيالمبحث األول: مكانة الزراعة في االقتصاد 

اليت متثل قيمة ية االسرتاتيجي من القطاعات االقتصادية حتتل الزراعة مكانة مهمة يف منطقة املغرب العريب فه       
،  ألساسية للسكانتوفري االحتياجات الغذائية اتؤهلها لملا تتوفر عليه من مقومات طبيعية  ا،مضافة هامة القتصاداهت

من  ةنيالوط اتيف االقتصاد وتؤدي الزراعة أيضا دورا هاما ،جلزء كبري من السكان كما تشكل مصدر عمل ودخل
 . امليزان التجاري مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل، التوظيف، خالل

ن خالل م الزراعة يف اقتصاد كل من اجلزائر واملغرب حتليل أمهيةيهدف هذا املبحث إىل من خالل ما سبق       
ا يف الناتج احمللي من خالل حتليل مسامهته التطرق إىل أهم املوارد الزراعية املتوفرة، مسامهة الزراعة يف االقتصاد الوطين

 . اإلمجايل، مسامهتها يف التشغيل، مسامهتها يف امليزان التجاري

 املطلب األول: املوارد الزراعية يف االقتصاد اجلزائري واملغريب

طلب قيام النشاط الزراعي توفر جموعة من العوامل املهمة واليت تشمل املوارد الطبيعية واملتمثلة يف األراضي يت       
كل من اجلزائر لاملتاحة واملوارد املائية، وأيضا املوارد البشرية. وسيخصص هذا املطلب لدراسة اإلمكانيات الزراعية 

 واملغرب.

 االقتصاد اجلزائريالفرع األول: املوارد الزراعية يف 

، وتتميز جبغرافيا طبيعية متباينة ومتنوعة فوجود 2كم  2381741ترتبع اجلزائر على مساحة إمجالية تقدر ب        
سلسلتني جبليتني كبريتني ومها األطلس التلي يف الشمال واألطلس الصحراوي يف اجلنوب قسمت البالد إىل ثالث 

من املساحة اإلمجالية )تتكون من اجلبال والسواحل  %4التلية متثل ل املناطق حيث جند يف الشما ،أنواع من املناطق
تتميز هذه املناطق  1.%87من االقليم الوطين، الصحراء متثل  %9والسهول(، منطقة السهوب واهلضاب العليا متثل 

                                                                                                                                                        بتشكل وتضاريس خمتلفة أدت إىل تنوع بيولوجي مهم، ووجود موارد طبيعية وزراعية.

 أوال: املوارد األرضية )األراضي(

هكتار من  مليون 238تقسيم ال ويوضح  ،تطور األراضي الزراعية يف اجلزائر (01-3رقم ) اجلدول يبني        
غاابت،  ،وتشمل األراضي الصاحلة للزراعة واملروج واملراعي قليم اجلزائري حسب استخدامها إىل أراضي زراعيةاإل

 أراضي أخرى. 

 

                                                                 
1- D. Nedjraoui, Algerie : Profil fourrager, FAO, 2003, p : 05.   
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 تقسيم األراضي يف اجلزائر :(01-3جدول رقم )
تقسيم 

 األراضي
املساحة 
)ألف  اإلمجالية
 هكتار(

)ألف  الغاابت )ألف هكتار( األراضي الزراعية
 هكتار(

 أراضي أخرى
األراضي الصاحلة  )ألف هكتار(

 للزراعة
 جمموع األراضي املروج واملراعي

2005 238174,10 8389,64 32821,55 41211,19 4289,00 192673.91 
2006  8403,64 32776,67 41180,24 4303,00 192690.86 
2007  8414,67 32837,23 41251,9 4216,38 192705.82 
2008  8424,76 32884,88 41309,64 4228,00 192636.10 
2009  8423,34 32955,88 41379,22 4227,70 192567.18 
2010  8435,03 32938,30 41373,33 4254,80 192545.97 
2011  8445,49 32942,08 41387,57 4255,84 192530.69 
2012  9032,70 32943,69 41976,39 4268,11 191929.60 
2013  8461,87 32969,44 41431,31 4273,67 192469.12 
2014  8465,04 32965,97 41431,01 4232,65 192510.44 
2015 238174,10 8488,03 32968,51 41456,54 4220,31 192497.25 
2016  8417,6 32942,6 41360,2 1956,1 194857,8 
2017  8483,43 32851,71 41335,14 2455,96 194383 
2018  8517.017 32841,83 41358,85 1930 194885.253 

 إعداد الباحثة ابالعتماد على: من املصدر:
 .2017-2007، اخلرطوم، 37-27 ، اجمللدالكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

-ONS, l’Algerie  en quelques chiffres , resultats 2005, N 36, Édition 2006. 
-http://www.fao.org/faostat/fr/#country/4, consulté le : 25/10/2020 à 17 :33. 

وذلك حسب  2018-2005الفرتة  خالليف اجلزائر  لألراضي مجاليةيبني اجلدول أعاله تقسيم املساحة اإل      
 استخدامها إىل:

من %17ألف هكتار ما يعادل  41أراضي زراعية وهي األراضي املستغلة من القطاع الزراعي تبلغ مساحتها        
أحسن استغالل كل  مجالية، وهي مساحة جيدة لتوفري االحتياجات الغذائية من املوارد الزراعية إذا مااملساحة اإل

من  %18,03أراضي صاحلة للزراعة وهي متثل نسبة املساحة ابلطرق املناسبة، هذه املساحة الزراعية مقسمة إىل: )
 ؛(%79,63املساحة االمجالية الزراعية، مروج ومراعي متثل أغلبية األراضي الزراعية بنسبة 

ع ، ونالحظ أن مساحتها يف تراجميكن أن تكون مصدرا للعديد من املنتجات الزراعية والغذائيةالغاابت        
  ؛اتله املساحات الغابية يف اجلزائر جراء احلرائق اليت أتلفت الكثري من املساح وذلك بسبب التدهور الذي تتعرض

 مجالية.من املساحة اإل %80ألف هكتار أي  192أراضي أخرى تبلغ مساحتها         
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 اثنيا: املوارد املائية
يتم يف هذا   ال تتم بدواها،تعترب املياه أهم مورد للحياة، وتقوم عليها مجيع األنشطة خاصة الزراعة اليت         

 العنصر حتديد حجم املوارد املائية يف اجلزائر واستخدام املياه يف الزراعة. 
 .حجم املوارد املائية:1

مرت مكعب كثروة مائية سطحية وجوفية متجددة  مليار 17.2تتوفر اجلزائر على ثروة مائية إمجالية تقدر حبوايل        
من الثروة املائية، أي ما  %70مليار مرت مكعب أي  12 متتد يف الشمال واجلنوب. حيث يستحوذ الشمال على

 شكل مياه جوفية وسطحية.على من جممل املوارد املائية املتجددة على  % 70نسبته 

على شكل جماري مائية وأودية مؤقتة ومسطحات املائية على  3مليار م 10تقدر كمية املياه السطحية حبوايل        
فهي عبارة عن مياه جممعة  3مليار م 7.2 مليار مرت مكعب، وحوايل 2.8شكل سبخات وحبريات وتقدر حبوايل 

أما اجلنوب اجلزائري فيتوفر ، 3مليار م 2ه املخزنة يف جوف األرض تقدر حبوايل يف السدود واحلواجز املائية. وامليا
عبارة عن  3ممليار  0.2مليار جوفية و 5منها  % 30من الثروة املائية املتجددة والفعلية أي  3مليار م 5.2على 

 عبارة عن حبريات ماحلة )الشطوط والسبخات(.  مياه سطحية

ني من جامعة لندن أبن يدرولوجية الربيطانية اليت أجراها فريق من الباحثني اهليدروجيولوجوتربز الدراسات اهلي       
 nappe اجلنوب والصحراء املمتدة بني اجلزائر تونس وليبيا ومصر تنام على أكرب خزان من املياه اجلوفية

albienne 750.000مساحة مليار مرت مكعب وميتد على  45.000 وقدر حجم املياه اجلوفية فيه حبوايل  
تواجد على يف كيفية استخراجها ألاها ت وتبقى املشكلة، حيث إبمكانه أن يؤمن املاء هلذه املناطق لعدة قرون 2كلم

  1ضخمة الستغالهلا، وهو ما جيعل استغالهلا صعبا. وموارد ماليةأعماق كبرية فهي تتطلب تقنيات 

 .استخدام املياه يف الزراعة:2

تعترب الزراعة يف اجلزائر زراعة مطرية فهي تعتمد على مياه األمطار يف الري، غري أن تساقط األمطار يف اجلزائر        
ميتاز ابلتذبذب على طول السنة وينحصر سقوطها يف الغالب بني شهر نوفمرب وشهر مارس، كما متتاز ابلتوزيع غري 

داخلية ثر يف املناطق الشمالية وينخفض كلما اجتهنا حنو املناطق الاملنتظم يف مناطق الوطن حيث يكون التساقط أك
  2واجلنوبية، كما خيتلف التساقط بني الشرق والغرب.

                                                                 
http://geographie- ،ورهاانت املستقبل وفق منظور التسيري املستداماملوارد املائية يف اجلزائر: االمكانيات واالجنازات هجرس منصور،  -1

post_12.html-magazine.blogspot.com/2015/07/blog ، :14:36على  2017 /08/09اتريخ االطالع. 

، كلية قتصادية، أطروحة دكتوراه يف العلوم االالزراعي اجلزائري وإشكالية الدعم واالستثمار يف ظل االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارةالقطاع حممد غردي، -2 
 .22ص:  ،2011/2012، 3العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة اجلزائر

http://geographie-magazine.blogspot.com/2015/07/blog-post_12.html
http://geographie-magazine.blogspot.com/2015/07/blog-post_12.html
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من  2018-2005املسجلة يف اجلزائر خالل الفرتة األمطار تساقط  ( كمية01-3الشكل رقم ) يوضح       
 عرض معدالت التساقط يف كل سنة. خالل

 معدالت التساقط يف اجلزائر : (01-3شكل رقم )

 

 عتماد على:الابإعداد الباحثة  من :املصدر
 .2017-2006، اخلرطوم، 37-26اجمللد:  ،الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

 تقدير السنتني األخريتني ابستخدام املتوسط احلسايب.-

 ننالحظ أ حيث، 2018-2005أعاله معدالت تساقط األمطار يف اجلزائر يف الفرتة  الشكل بنيي        
كما أن موسم ملم،   400لكنها تبقى يف حدود ، معدالت تساقط األمطار يف اجلزائر متذبذبة من سنة ألخرى

م فقدااها حيح وعدالتساقط حمدود ومقتصر على فصل الشتاء، لذا جيب العمل على االستفادة منها بشكل ص
ا ابلشكل وكذلك عدم استغالهلإن عدم انتظام التساقط يف اجلزائر وعدم انتظام توزيعها احلاجة. واستخدامها وقت 

إىل الري من أجل توفري املياه للزراعة، مع وجوب االستخدام الرشيد للمياه من أجل حتسني  يتطلب اللجوءاملناسب 
  1توظيفها يف جمال الزراعة.

من املياه العذبة سنواي ويف اجلزائر  %70حسب إحصاءات البنك الدويل فإن الزراعة يف العامل تستخدم       
 .%59,23تستخدم 

                                                                 

 .22، ص:سبق ذكرهغردي حممد، مرجع  -1 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

معدالت التساقط ملم 429,53 434 497,8 433 489,46512,43 567,6 331 574,56450,53440,32 405,9 432,25426,15
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 مجالية:يبني املساحة الزراعية اليت تعتمد على الري ونسبتها إىل املساحة الزراعية اإل (02-3رقم ) الشكل        

        يف اجلزائر املساحة الزراعية املروية :(02-3شكل رقم )

 
 عتماد على:الابإعداد الباحثة  من :املصدر

، اخلرطوم، 37، 34، 32، 31، 30، 29، 27رقم  ، اجمللداتالزراعيةلإلحصاءات  الكتاب السنوياملنظمة العربية للتنمية الزراعية، - 
2007-2017. 

:16. : 27/10/2020 à 16 , consulté lehttp://www.fao.org/faostat/fr/#data/RL 

 نالحظ، حيث 2018-2005تطور املساحة الزراعية املروية يف اجلزائر خالل الفرتة الشكل أعاله  يبني       
، 2018ألف هكتار يف  1303,63إىل  2005يف ألف هكتار  803,88من ارتفاعا يف املساحة الزراعية املروية 

مساحة األراضي  من %15,3إىل  %9,58من زادت ألف هكتار، أي أن املساحة املروية  500تقارب بزايدة 
اضي الصاحلة مساحة األر تشكل نسبة منخفضة من لكنها املساحة الزراعية املروية رغم الزايدة يف الصاحلة للزراعة. 

 .ملروية إىل سوء استغالل املياه واالعتماد على أساليب ري غري اقتصاديةويعود اخنفاض املساحات الزراعة ا ،للزراعة

 اثلثا: املوارد البشرية
 عدد السكان بلغ 2018يف سنة  حيث يف تزايد مستمر عدد السكان يف اجلزائر فإناإلحصاءات حسب        

 الريفية.مليون يف املناطق  11,49مليون يف املناطق احلضرية و 30,51يقطن  أينمليون نسمة  42
يبني تطور السكان الذي  (03-3رقم ) الشكلوألكثر معرفة عن تطور سكان الريف يف اجلزائر نعتمد على        

 .2018-2005يف املناطق الريفية يف اجلزائر خالل الفرتة 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

الصالحة للزراعة 8390 8404 8415 8425 8423 8435 8445 9033 8462 8465 8488 8418 8483 8517

األراضي المروية 803,9 835,6 834,8 855,7 884,3 985,2 987 1042 1089 1147 1184 1247 1304 1304

 % 9,58 9,94 9,92 10,15 10,49 11,68 11,68 11,54 12,87 13,55 13,94 14,79 15,3 15,3
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 2018-2005خالل  تطور سكان الريف يف اجلزائر :(30-3شكل رقم )

 
 الباحثة ابالعتماد على: إعدادمن : املصدر

، اخلرطوم، 37، 34، 32، 31، 30، 29، 27رقم  اجمللدات ،لإلحصاءات الزراعية الكتاب السنوياملنظمة العربية للتنمية الزراعية، -
2007-2017. 

-http://www.fao.org/faostat/fr/#country/4, consulté le : 26/06/2020 à 10 :52. 

من خالل  نالحظ، و 2018-2005أعاله يبني تطور عدد سكان الريف يف اجلزائر خالل الفرتة  الشكل       
بسبب حتسن األوضاع األمنية يف البالد،  2011إىل سنة  2005قد ارتفع من سنة أن عدد سكان الريف  شكلال

تصادية األخرى توجه سكان الريف إىل األنشطة االق وهذا راجع إىل 2014إىل سنة  2012مث اخنفض من سنة 
وذلك بسبب سياسات الدعم الفالحي والريفي الستقطاب  2015واملتمركزة يف املدن، مث عاد لريتفع منذ سنة 

 السكان إىل املناطق الريفية.

 الفرع الثاين: املوارد الزراعية يف االقتصاد املغريب

ألف  55446 :ب اتهتقع املغرب يف مشال القارة االفريقية وهي تعترب من دول املغرب العريب، وتقدر مساح       
 1.هكتار

 أوال: تقسيم األراضي

  .ىتتوزع إىل أراضي زراعية وغاابت وأراضي أخر  اليتتقسيم األراضي يف املغرب، و  (02-3رقم )اجلدول بني ي       

                                                                 
1- http://www.fao.org/countryprofiles/index/ar/?iso3=MAR. Consulté le : 05/09/2020 à 17 :16. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

إجمالي السكان 33156 33723 34400 34800 35100 35661 36414 37495 38297 39500 39963 40606 41318 42008

سكان الريف 13158 13320 13684 13843 13970 13970 13970 10065 9926 9792 10357 11589 11547 11498

% 39,68 39,5 39,78 39,78 39,8 39,17 38,36 26,84 25,92 24,79 25,91 28,54 27,95 27,37
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 تقسيم األراضي يف املغرب :(20-3جدول رقم )
تقسيم 
 األراضي

 الغاابت )ألف هكتار( املساحة الزراعية
 )ألف هكتار(

)ألف  أراضي أخرى
 جمموع األراضي املروج واملراعي الصاحلة للزراعةاألراضي  هكتار(

2005 8989 21000 29989 5401 9240 
2006 8946 21000 29946 5455,2 9228,8 
2007 8960 21000 29960 5509,4 9160,6 
2008 8981 21000 29981 5563,6 9085,4 
2009 9002,6 21000 30002,6 5617,8 9009,6 
2010 8988,3 21000 29988,3 5672 8969,7 
2011 9103,8 21000 30103,8 5664 8862,2 
2012 9403 21000 30403 5656 8571 
2013 9591,5 21000 30591,5 5648 8390,5 
2014 9591,5 21000 30591,5 5640 8398,5 
2015 9047 21000 30047 5632 8951 
2016 9100 21000 30100 5632 8898 
2017 9386 21000 30386 5632 8612 
2018 9069 21000 30069 5721,59 8839,41 

 عداد الباحثة ابالعتماد على:إمن : املصدر
http://www.fao.org/faostat/fr/#data/RL, consulté le : 27/10/2020 à 16 :06. 

، حيث أن املساحة اإلمجالية 2018-2005اجلدول أعاله يوضح تقسيم األراضي يف املغرب خالل الفرتة       
صاحلة للزراعة تقدر ب أكثر مقسمة إىل أراضي  مليون هكتار 30جمموع املساحة الزراعية  للمغرب مقسمة كالتايل:

ألف هكتار،  5700اابت مبساحة قدرها ، الغمليون هكتار عبارة عن مراعي ومروج 21مليون هكتار و 9من 
 . مليون هكتار 8تفوق  أراضي أخرى

 اثنيا: املوارد املائية
من  موارده املائية وستزداد هذه الندرة من املياه يف املستقبل بفعل التزايد الدميغرايفيتميز املغرب مبحدودية        

جهة وخماطر التغريات املناخية من جهة أخرى ويعترب القطاع الفالحي من القطاعات اليت ستواجه عجزا مائيا كبريا 
واالستهالك املرتفع  ة وتوايل سنوات اجلفافيف املستقبل حبكم ارتفاع الطلب على الغذاء واملنافسة على املوارد املائي

وميثل املخزون املائي  1.للمياه الذي يعزى على استهالك تقنيات الري السطحي التقليدي ذات الكفاءة املنخفضة
مليار  16مليار مرت مكعب ويضم هذا احلجم املائي  20القابل لالستغالل يف الظروف التقنية واالقتصادية احلالية 

  2ماليني من املياه اجلوفية. 4ن املياه السطحية ومرت مكعب م

                                                                 
املمول يف إطار التعاون بني اململكة  GEP/MOR/033/SPAأعد هذا الدليل يف إطار مشروع ، الري املوضعي دليل الفالحمومن حممد،  -1

 . 2ص: ، 2015املغربية واململكة االسبانية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، 
2- Ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, 

AGRICULTURE EN CHIFFRES 2018 , le Maroc, ÉDITION 2019, p : 10. 

http://www.fao.org/faostat/fr/#data/RL
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 . استخدام املياه يف الزراعة:2
األمطار ( معدالت تساقط 04-3تعتمد الزراعة يف املغرب على تساقط األمطار يف الري، ويبني الشكل رقم )      

 .2018-2005الفرتة  يف املغرب خالل
 8201-2005الفرتة  يف املغرب خالل : تساقط األمطار(40-3شكل رقم )

 
 إعداد الباحثة ابالعتماد على:  من :املصدر

 .2017-2007، اخلرطوم، 37-27رقم  اجمللدات ،لإلحصاءات الزراعية الكتاب السنوياملنظمة العربية للتنمية الزراعية، 
https://www.sesric.org/oicstat-result-ar.php, consulté le 29/10/2020 à 18 :42. 

، حيث نالحظ أن 2018-2005يوضح الشكل أعاله معدالت تساقط األمطار يف املغرب يف الفرتة       

توفري املياه للزراعة يتم االعتماد أيضا ل .ملم 400وهي يف حدود  املعدل السنوي للتساقط خيتلف من سنة أخرى
حسب البنك الدويل فإن خمصصات املياه لصاحل الزراعة يف املغرب تقدر ب على املياه السطحية واجلوفية. 

 .املساحة الزراعية املروية يف املغربتطور يبني  (05-3والشكل رقم )، 87,79%
 تطور املساحة الزراعية املروية يف املغرب (:50-3شكل رقم )

 
 من إعداد الباحثة ابالعتماد على: :املصدر

 .2017-2007، اخلرطوم، 37-27رقم  اجمللدات ،لإلحصاءات الزراعية الكتاب السنوياملنظمة العربية للتنمية الزراعية، -
:16. : 27/10/2020 à 16 , consulté lehttp://www.fao.org/faostat/fr/#data/RL 
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، وقد 2018-2005خالل الفرتة  الحظ تطور املساحة الزراعية اجملهزة ابلري يف املغربنأعاله  الشكلمن        
در ب: أي بزايدة تق 2018ألف هكتار يف سنة  1530إىل  2005ألف هكتار يف سنة  1151 ارتفعت من

نسبة  2018تبني النسب أن مساحة األراضي املروية يف تزايد مستمر وقد بلغت يف  اكم  ،ألف هكتار 325
 من األراضي الصاحلة للزراعة. 16,87%

 اثلثا: املوارد البشرية

ة فرت تطور عدد سكان املغرب وعدد السكان يف الريف يف املغرب خالل ال (06-3الشكل رقم )يبني       
2005-2018. 

 يف املغرب تطور عدد سكان الريف :(60-3شكل رقم )

 
 إعداد الباحثة ابالعتماد على:: املصدر

، اخلرطوم، 37، 34، 32، 31، 30، 29، 27رقم  اجمللدات ،لإلحصاءات الزراعية الكتاب السنوياملنظمة العربية للتنمية الزراعية، -
2007-2017. 

:53. 29/10/2020 à 14:  , consulté lehttp://www.fao.org/faostat/fr/#country/143- 

الحظ أن عدد نو  2018-2005أعاله يبني تطور عدد سكان الريف يف املغرب خالل الفرتة  الشكل       
 جاذبية املناطق الريفية يف املغرب. دليل علىسكان الريف يف تزايد مستمر، وهذا 

 الفرع الثالث: املقارنة االستنتاجية

مقارنة للموارد الزراعية املتوفرة يف اجلزائر واملغرب واملتمثلة يف األراضي الزراعية،  (03-3رقم )اجلدول  بنيي       
 اضي الزراعية املروية، عدد السكان يف الريف:املوارد املائية، األر 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

إجمالي السكان  3017230506 30841 30841 31177 31514 31851 32597 329503392134525 35276 35738 36191

سكان الريف  1341713427 13437 13437 13447 13455 13462 13439 134371349813516 13630 13613 13589

% 44,47 44,01 43,57 43,57 43,13 42,69 42,26 41,23 40,78 39,79 39,15 38,63 38,09 37,54
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 مقارنة للموارد الزراعية املتوفرة يف اجلزائر واملغرب (:30-3جدول رقم )
 املغرب اجلزائر املؤشرات

 44630 238174,10 هكتار( 1000املساحة االمجالية )
 30591,5 41456,54 هكتار( 1000األراضي الزراعية )

 9069 8517,017 هكتار( 1000) األراضي الصاحلة للزراعة
 3مليار م 20 3م مليار17,2 املوارد املائية

 هكتار( 1000) األراضي املروية
 من األراضي الصاحلة للزراعة %

1303,63 
15,3 

1530 
16,87 

 36 42 عدد السكان )مليون نسمة(
 عدد السكان يف الريف

 من إمجايل عدد السكان %
 مليون نسمة 11,49

27,37 
 

 مليون نسمة 13,58
37,54 

 على معطيات اجلداول السابقة. ابالعتماد  باحثة: من اعداد الاملصدر

اجلدول أعاله يوضح املؤشرات العامة للقطاع الزراعي يف اجلزائر واملغرب، حيث تبني املؤشرات وجود تباين        
 يف املوارد الطبيعية والزراعية بني البلدين، ومن خالل قراءة اجلدول نالحظ:

ألف هكتار،  238174,10املساحة اإلمجالية للجزائر أكرب من مساحة املغرب حيث بلغت مساحة اجلزائر        
 ألف هكتار. 44630ومساحة املغرب 

إذا ما قارننا املساحة الزراعية للبلدين جند أن املساحة الزراعية للجزائر أكرب من املساحة الزراعية للمغرب        
بة ربة حيث تقدر ابلنساواألراضي الصاحلة للزراعة متق ألف هكتار، 30ألف هكتار و 41حيث بلغت على التوايل 

ابلنسبة للموارد املائية فإن حجم املياه  ألف هكتار، 9069ألف هكتار وابلنسبة للمغرب  8517,017للجزائر ب
. واألراضي اجملهزة 3مليار م 17و 3مليار م 22يف املغرب أكرب من حجمها يف اجلزائر وهي تساوي على التوايل 

 من املساحة الصاحلة للزراعة. %16,87رب تساوي ويف املغ %15,3ابلري يف اجلزائر تبلغ 

مليون نسمة، لكن عدد  36ومليون نسمة  42ابلنسبة لعدد السكان يف اجلزائر واملغرب يساوي على التوايل        
 مليون نسمة وهي أقل من املغرب. 11,49مليون نسمة ويف اجلزائر  13,58سكان الريف يف املغرب 

شرات العامة للزراعة يف اجلزائر أفضل منها يف املغرب خاصة من انحية املوارد الزراعية الطبيعية ابلرغم من أن املؤ        
مثل األراضي، غري أاها تبني من انحية أخرى تفوق املغرب على اجلزائر من حيث توظيف هذه اإلمكانيات ويؤكد 

 املروية كمؤشر لدور الدولة وجهودها.ذلك عدد سكان الريف كمؤشر جاذبية املناطق الريفية واملساحة الزراعية 

ل من اجلزائر زراعة يف كسوف تعطينا املؤشرات املرتبطة أبداء القطاع الزراعي صورة واضحة أكثر عن مكانة ال       
 واملغرب.
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 اجلزائر واملغرباملطلب الثاين: مؤشرات أداء القطاع الزراعي يف 

تعرب مؤشرات األداء عن األداء اإلنتاجي للقطاع الزراعي وسيتم تتبع تطور أداء القطاع الزراعي يف التجربة        
 .من خالل العناصر التالية اجلزائرية واملغربية

 اجلزائرالفرع األول: مؤشرات أداء القطاع الزراعي يف 

 اجلزائرية من خالل عرض تطور اإلنتاج الزراعي النبايت يعرض هذا العنصر أداء القطاع الزراعي يف التجربة       
 واحليواين يف اجلزائر.

 يأوال: اإلنتاج النبايت من القطاع الزراعي اجلزائر 

-2005يف اجلزائر خالل الفرتة  ملختلف احملاصيل الزراعيةتطور اإلنتاج الزراعي  (04-3رقم ) اجلدول بنيي       
 الوحدة: املساحة ألف هكتار، اإلنتاج ألف طن. :2018

  تطور االنتاج النبايت يف اجلزائر :(40-3جدول رقم )
احملاصيل 

  الزراعية
 الزيتون الفواكه اخلضر البقوليات الدرانت )البطاطس(  احلبوب

 املساحة
)ألف 
 هكتار(

 اإلنتاج
 )ألف طن(

 

 املساحة
)ألف 
 هكتار(

 اإلنتاج
 )ألف طن(

 املساحة
)ألف 
 هكتار(

 اإلنتاج
)ألف 

 طن(

 املساحة
)ألف 
 هكتار(

 اإلنتاج
 )ألف طن(

 املساحة
)ألف 
 هكتار(

 اإلنتاج
 )ألف طن(

 املساحة
)ألف 
 هكتار(

 اإلنتاج
)ألف 

 طن(
2005 2813,53 3527,44 99,70 2156,55 23,28 207,5 233,53 3011,33 471,93 2432,07 239.35 230.79 

2006 3267,60 4017,75 98,83 2180,96 24,66 177,88 238,81 3045,52 515,46 2791,14 263.35 196.26 

2007 3056,91 3601,91 79,34 1506,86 21,69 169,95 231,01 3202,28 521.23 2216.12 276.25 127.17 

2008 1485,24 1702,05 91,84 2171,06 20,4 280,4 224,65 3158,76 513.03 2653.51 282.46 162.97 

2009 3243,37 5253,15 105,12 2636,06 21,42 318,95 240,17 3738,60 514.74 3037.01 288.44 376.93 

2010 2856,37 4558.57 121,99 3300,31 27,78 248,34 257,99 4116,87 366.95 2705.39 294.20 175.31 

2011 2584,54 3727,99 131,90 3862,19 27,93 248,73 266,62 4422,55 375.45 2983.42 311.93 417.99 

2012 3063,03 5137,15 138,67 4219,48 29,56 257,7 275,00 4688,99 369.63 3067.38 328.88 248.01 

2013 2699.25 4912,23 162,71 4928,03 30,17 296,96 287,37 5483,49 372.58 4231.63 348.20 403.81 

2014 2509,02 3435,23 156,18 4673,52 30,83 295,97 279,70 5849,53 370.39 4205.10 383.45 274.51 

2015 2686,08 3760,95 153,31 4539,58 30,05 249,53 291,12 5984,54 326.05 4323.11 406.57 420.33 

2016 1855,92 2942,28 156,19 4782,69 32,39 273,12 295,85 6447,64 516,79 4802,38 423,68 696,43 

2017 3512,13 3478,17 148,82 4606,40 32,45 288,62 295,73 6524,93 588,67 6464,26 432,95 684,46 

2018 3448,39 6064,88 149,66 4653,32 32,64 308,68 299,30 6910,24 569,24 6703,94 431,00 860,74 

 :عتماد علىعداد الباحثة ابالإمن  املصدر:
 .2017-2007، اخلرطوم، 37-27رقم  اجمللدات ،لإلحصاءات الزراعية الكتاب السنوياملنظمة العربية للتنمية الزراعية،  

https://www.sesric.org/oicstat-result-ar.php, consulté le : 27/10/2020 à 16 :30. 

http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QC, consulté le : 29/10/2020 à 21 :06. 

https://www.sesric.org/oicstat-result-ar.php
http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QC
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بوب يبني تطور املساحة املزروعة واإلنتاج للمحاصيل الزراعية النباتية يف اجلزائر واملتمثلة يف احل السابقاجلدول        
 :، واليت كانت على النحو التايلواخلضر والدرانت والفواكه والبقوليات وأشجار الزيتون

 : تطور املساحة الزراعية

نالحظ من بياانت اجلدول أن املساحة املخصصة للحبوب متثل معظم املساحة الصاحلة للزراعة لكنها تتصف       
 2813,53: 2007-2005خالل الفرتة بلغت حيث ألف هكتار،  3500-2500وترتاوح بني ابلتذبذب 

 1485,24 إىل 2008ألف هكتار على التوايل، مث اخنفضت يف سنة  3056,91، 3267,60، ألف هكتار
 1855,92 اخنفضت إىل 2016 سنة ويفألف هكتار  3243,37إىل  2009مث ارتفعت يف سنة ألف هكتار 
ألف  3448,39و 3512,13حيث بلغت على التوايل   2018و 2017وعادت لرتتفع يف سنة  ،ألف هكتار

 233,53كانت تساوي   2005يف حيث ، تليها املساحة املخصصة للخضر وتتصف ابالرتفاع املستمر هكتار
، مث املساحة املخصصة للفواكه تتصف 2018يف سنة  ألف هكتار 299,30ألف هكتار وارتفعت إىل غاية 

ألف هكتار وبقيت يف تراجع مستمر حىت بلغت  521كانت تساوي   2007ابلتذبذب واالخنفاض ففي 
ضا يف احة املخصصة للزيتون وهي أي، مث املسمث ارتفعت يف الفرتة األخرية 2016يف سنة  ألف هكتار 326,05

ألف هكتار، مث  431 :2018ألف هكتار وبلغت يف  239,35كانت تساوي   2005تزايد مستمر ففي 
وبعدها اخنفضت  ألف هكتار 162,71حيث بلغت  2013 اليت عرفت زايدة مستمرة حىت سنةمساحة الدرانت 

 32و 22ريا ومساحتها ضئيلة وترتاوح بني ، والبقوليات أخألف هكتار 149,66 2018حىت وصلت يف سنة 
 ألف هكتار.

  تطور اإلنتاج:

بلغ اإلنتاج  2005ابلنسبة لإلنتاج فنجد اخلضر يف املرتبة األوىل وقد عرف انتاجها تزايدا مستمرا )يف       
بلغ اإلنتاج يف ألف طن(، احلبوب عرف انتاجها تذبذاب ) 6910,24بلغ  2018ألف طن، يف  3011,33

(، الدرانت واملتمثلة يف البطاطا فرغم أن مساحتها منخفضة نوعا ما فإن ألف طن 6064,88: 2018سنة 
(، الفواكه أيضا انتاجها عرف ألف طن 4653,32بلغ اإلنتاج  2018يف انتاجها يعرف تزايدا مستمرا وملحوظا )

، الزيتون زاد اإلنتاج من لف طن(أ 6703,94: 2018ألف طن،  2432,07 :2004تزايدا مستمرا )
 308,68ألف طن إىل  173,8ن البقوليات أيضا زاد اإلنتاج من ألف طن 860,74ألف طن إىل  230,79

 ف طن.لأ
من خالل ما سبق يتضح أن املساحة واإلنتاج الزراعيني للمحاصيل الزراعية النباتية يف اجلزائر عرفت زايدة        

 فبالنسبة لإلنتاج الزراعي ونظرا لكونتبقى غري كافية ، لكن هذه الزايدة 2018-2005ملحوظة خالل الفرتة 
 معدالت فهي عرضة لكثري من التقلبات املناخية والتباين يف ،الزراعة يف اجلزائر تعتمد على األمطار بشكل كبري
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تمل على تقاانت واليت تش تساقط األمطار، مما يتطلب تبين التقاانت اليت تالئم التغريات املناخية وشح األمطار
ار واملقاومة للجفاف يف املناطق الزراعية البعلية للعمل على استقر  واستخدام األصناف سريعة النضج ،*حصاد املياه

عية املستغلة فعال حسب إحصاءات املنظمة العربية للتنمية الزرا الزراعيةوابلنسبة للمساحة  1معدالت اإلنتاج وزايدهتا.
من املساحة الصاحلة للزراعة، وابقي املساحة ال يتم  %56نسبة  2018-2005الفرتة من ط وسفقد بلغ مت

الستثمار يف منها التصحر وضعف ااستغالهلا لعدم كفاية مياه الري أو الستعادة قدرهتا اإلنتاجية أو ألسباب أخرى 
 2البنية التحتية املطلوبة إلدخال مزيد من املساحات حتت دائرة اإلنتاج.

 : اإلنتاج احليواين من القطاع الزراعي اجلزائري: اثنيا
 :2015-2005اجلزائر خالل الفرتة  تطور اإلنتاج احليواين يف (05-3رقم )اجلدول  يبني       

 تطور اإلنتاج احليواين يف اجلزائر (:50-3جدول رقم )
 األمساك البيض  احلليب حلوم الدواجن اللحوم احلمراء (ألف طن) االنتاج احليواين

2005 225,45 168,57 1682,11 172,25 139,83 
2006 209,08 118,70 1773,54 178,49 157,31 
2007 395,93 142,59 1851,18 195,69 148,84 
2008 395,93 142,08 1878,52 184,39 142,04 
2009 271,59 190,83 2377,64 193,56 132,27 
2010 263,26 296,40 2854,07 224,53 130,12 
2011 267,41 330,33 3165,66 229,10 95,17 
2012 240,87 365,40 3063,84 266,33 103,56 
2013 242,20 418,40 3400,67 299,35 104,05 
2014 252,59 463,18 3648,55 303,03 101,58 
2015 256,80 512,20 3895,00 335,00 106,1 
2016 537,65 302,76 3719 388 102,14 
2017 516 .53 297.64 3589.59 390 103,27 
2018 502.79 294.66 3064.92 314 103,83 

 عداد الباحثة ابالعتماد على:إمن  :املصدر
 .2017-2007، اخلرطوم، 37-27رقم  اجمللدات ،لإلحصاءات الزراعية الكتاب السنوياملنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QL, consulté le : 31/10/2020 à 11 :32. 

ا تطور اإلنتاج احليواين واملتمثل يف اللحوم احلمراء ومشتقاهتا واللحوم البيضاء ومشتقاهتأعاله يوضح اجلدول         
-2005العسل، ابلنسبة إلنتاج اللحوم احلمراء يتصف ابلتذبذب ومييل حنو االخنفاض ففي الفرتة من إضافة إىل 

بدأ  2008( منذ ألف طن 395,93 :2008ويف  ألف طن 225,45 :2005) اكان اإلنتاج متزايد  2008

                                                                 
 واحليواين.لبشري ك اتقاانت حصاد املياه تعرب عن التقاانت اليت هتدف إىل مجع مياه األمطار وحتويلها وخزاها واالستفادة منها لألغراض الزراعية واالستهال *

 .15، ص:2017، اخلرطوم، أوضاع األمن الغذائي العريب املنظمة العربية للتنمية الزراعية،-1
  .11املرجع نفسه، ص:-2

http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QL
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ألف  537,65إىل  2016مث ارتفع يف سنة  ،ألف طن 256,80إىل  2015اإلنتاج يف الرتاجع حيث وصل يف 
 :2005يف تزايد مستمر ) ، انتاج حلوم الدواجنألف طن 502,79: 2018وتراجع قليال حيث بلغ يف سنة  طن

 :2018 بدأ يف الرتاجع حىت وصل يف سنة 2015بعد ، ألف طن( 512,20 :2015يف  ألف طن 168,57
، 1682,11) 2015-2005(، انتاج احلليب أيضا عرف اجتاها تصاعداي خالل الفرتة ألف طن 294,66

انتاج  ،ألف طن 3064.92 أصبح يقدر ب 2018وبعدها بدأ يف االخنفاض حيث يف  ألف طن(، 3895
اإلنتاج السمكي متذبذب ويعرف ،  (ألف طن 390 :2017، 172,25 :2005البيض يف اجتاه تصاعدي )يف 

تراجع يف ف طن مث أل 157,31 2006ألف طن وارتفع ليصل يف  139,83بلغ  2005تراجعا مستمرا ففي 
 101انتاجا مستقرا نوعا ما تراوح بني  2018-2012ألف طن، وعرفت الفرتة من  95,17إىل  2011

 ألف طن. 106و

 يف املغربالفرع الثاين: مؤشرات أداء القطاع الزراعي 
ايت من خالل عرض تطور اإلنتاج الزراعي النب املغربيةيعرض هذا العنصر أداء القطاع الزراعي يف التجربة        

 .8201-5200واحليواين يف املغرب يف الفرتة 
 أوال: االنتاج النبايت من القطاع الزراعي املغريب: 

 :2018-2004تطور اإلنتاج الزراعي النبايت يف املغرب وذلك خالل الفرتة  (06-3رقم )اجلدول  بنيي        
 تطور اإلنتاج النبايت يف املغرب (:60-3جدول رقم )

 احملاصيل
  الزراعية

 الزيتون الفواكه اخلضر البقوليات الدرانت )البطاطس( احلبوب

 املساحة
ألف )

 (هكتار

 اإلنتاج
 (ألف طن)

 املساحة
)ألف 

 هكتار(

 اإلنتاج
 )ألف طن(

 املساحة
)ألف 

 هكتار(

اإلنتاج 
 )ألف طن(

 املساحة
)ألف 

 هكتار(

 اإلنتاج
 )ألف طن(

 املساحة
)ألف 

 هكتار(

اإلنتاج 
 )ألف طن(

 املساحة
)ألف 

 هكتار(

 اإلنتاج
 )ألف طن(

2005 5449,40 4269,63 62,10 1478,50 350,90 149,86 192,80 4749,40 812,10 2953,70 542.41 405.60 
2006 5583,80 9226,59 59,60 1569,10 373,10 332,10 204,38 5291,00 820,80 3105,40 542.41 443.00 
2007 2784,56 1275,00 60,00 1560,00 359,30 139,30 194,10 5267,50 758.70 3410.90 522.80 515.42 
2008 3637,48 5321,51 60,00 1560,00 358,20 189,70 191,30 5322,90 783.16 3515.63 547.60 597.17 
2009 5434,80 10451,80 63,20 1629,00 375,90 274,00 199,90 5571,30 820.70 3720.10 553.00 617.60 
2010 5056,1 7825,1 56,29 1434,1 399,5 281,8 198,5 5700,7 339.23 3667.4 633.8 1126.5 
2011 5375,9 8221,64 57,83 1721,3 428,6 337,3 204,6 5979,1 385.2 3802.4 654.2 1096.0 
2012 5217,15 5301,30 59,2 1656,9 396,00 293,9 201,6 6574,90 528.2 3782.8 690.5 1026.5 
2013 5390,70 9863,00 52,70 1526,50 400,00 292,40 201,6 6674,80 439.84 3844.02 895.20 1181.50 
2014 5390,70 9889,21 55,06 1814,36 400,00 297,00 185,60 5151,58 475.54 3892.80 886.44 1191.52 
2015 6317,33 11589,11 55,06 1814,36 370,00 297,00 185,60 5151,58 475.54 3892.80 886.44 1191.52 
2016 3798,42 3555,90 59,43 1743,61 382,01 208,03 235,69 4198,13 556,26 4011,57 1008,36 1416,10 
2017 5572,10 9788,71 64,29 1924,87 384 267.34 138,73 3910,26 455,76 6220,97 1020,56 1039,11 
2018 4593,38 10390,52 62,03 1869,14 378.67 257.45 150,03 4414,39 460,38 6089,27 1045,18 1561,46 

 عداد الباحثة ابالعتماد على: إمن  :املصدر
 .2017-2007، اخلرطوم، 37-27رقم  اجمللدات ،لإلحصاءات الزراعية الكتاب السنوياملنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

https://www.sesric.org/oicstat-result-ar.php, consulté le : 29/10/2020 à 16 :48. 
http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QC consulté le : 29/10/202à à 21 :22. 

https://www.sesric.org/oicstat-result-ar.php
http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QC
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الحظ أن احلبوب متثل املنتج الرئيسي يف املغرب سواء من حيث املساحة واإلنتاج حيث ن السابقمن اجلدول        
هكتار مث ألف  6317,33 هكتارألف  5449,40من  2015-2005من فاملساحة تطورت  ،أييت أوال

وابلنسبة لإلنتاج أيضا عرف زايدة مستمرة  ،ألف هكتار 4593,38إىل  2018 حيث وصلت يف سنةاخنفضت 
 مث يف املساحة الزيتون والفواكهيه يلألف طن،  10390,52إىل  2018تتخللها بعض التذبذابت فقد وصل يف 

 ، من حيث اإلنتاج أتيت اخلضر يف املركز الثاين تليها الفواكه اثلثة مث الزيتون وأخريا البقوليات.البقوليات

 اثنيا: االنتاج احليواين يف القطاع الزراعي املغريب: 
 :2018-2005تطور اإلنتاج احليواين يف املغرب خالل الفرتة  (:07-3)يبني اجلدول       

 تطور اإلنتاج احليواين يف املغرب :(70-3جدول رقم )
 االنتاج احليواين

 )ألف طن(
حلوم ال  اللحوم احلمراء

 طن 100دواجن
 األمساك البيض احلليب

2005 277,61 350,00 1420,00 150,00 1024,45 
2006 294,55 340,00 1571,00 140,00 881,16 
2007 291,95 370,00 1660,00 190,00 890,86 
2008 301,27 440,00 1800,00 185,00 1019,08 
2009 330,38 430,00 1960,00 185,00 1160,9 
2010 354,25 620,00 2100,00 225,00 1136,16 
2011 351,29 650,00 2500,00 255,00 956,99 
2012 373,96 620,00 2500,00 250,00 1164,88 
2013 383,59 660,00 2300,00 250,00 1264,97 
2014 388,09 602,00 2400,00 275,00 1369,12 
2015 387,14 610,00 2410,00 278,00 1369,12 
2016 451,36 681,62 2586,36 269,50 1465,15 
2017 451.55 744.98 2534.51 390.6 1401.13 
2018 493.89 774.97 1752.38 396 1411.8 

 عداد الباحثة ابالعتماد على:إمن : املصدر
 .2017-2007، اخلرطوم، 37-27رقم  اجمللدات ،لإلحصاءات الزراعية الكتاب السنوياملنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

: 31/10/2020 à 11/48. , consulté lehttp://www.fao.org/faostat/fr/#data/QL 

، ابلنسبة للحوم 2018-2005من بياانت اجلدول نالحظ أن تطور انتاج اللحوم كان متباينا خالل الفرتة        
ألف طن  493,89إىل  2005ألف طن يف  277,61احلمراء فقد عرف انتاجها زايدة مطردة حيث ارتفع من 

خالل بعض الفرتات  ت، ابلنسبة للحوم البيضاء فإن االجتاه العام لإلنتاج عرف ارتفاعا وتتخلله اخنفاضا2018يف 
. احلليب انتاجه معترب وعرف زايدة 2018يف  طن ألف 774,97إىل  2005يف  ألف طن 350زاد اإلنتاج من 

حيث وصل ألف طن، مث اخنفض  2586,36ألف طن إىل  1420من  2016-2005مطردة خالل الفرتة 
 ألف طن. 1752,38إىل  2018يف 

http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QL
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ألف طن. انتاج  396إىل  140من  فرتة الدراسةابلنسبة إلنتاج البيض عرف االجتاه العام ارتفاع خالل         
إىل  2005ألف طن يف  1024,25يف بداية الفرتة حيث اخنفض من  ملحوظا مع اخنفاضعرف تزايدا مساك األ

مث اخنفض يف سنة  2016يف سنة  ألف طن 1465,15بعدها إىل ارتفع  مث ،2006ألف طن يف  881,16
 .ألف طن 1411,8إىل  2018وارتفع يف  ألف طن 1401,13إىل  2017

 االستنتاجيةالفرع الثالث: املقارنة 
تبني املقارنة االستنتاجية مقارنة بني اجلزائر واملغرب يف كل من اإلنتاج الزراعي النبايت واحليواين، وقد مت        

 .(08-3رقم ) تلخيصها يف اجلدول
 مقارنة مؤشرات أداء القطاع الزراعي يف اجلزائر واملغرب :(80-3جدول رقم )

 املغرب اجلزائر املؤشرات
 النبايتاإلنتاج 

 )ألف طن(
ابلنسبة للحبوب حتتل معظم املساحة الصاحلة  -

 ، للزراعة، وعرف انتاجها تذبذاب واخنفاضا
 . 4010,17متوسط انتاج احلبوب 

 . 3474,21متوسط انتاج البطاطس  -
 .253,01متوسط انتاج البقوليات  -
 .4243,14متوسط انتاج اخلضر  -
 .3648,91متوسط انتاج الفواكه  -
 .379,04متوسط انتاج الزيتون  -

احلبوب حتتل معظم املساحة الصاحلة للزراعة،  -
وعرف انتاجها ارتفاعا مستمرا، متوسط انتاج 

 . 8713,52احلبوب 
 . 1652,23متوسط انتاج البطاطس  -
 .257,71متوسط انتاج البقوليات  -
 5271,22متوسط انتاج اخلضر  -
 .3914,04متوسط انتاج الفواكه  -
 .1004,16متوسط انتاج الزيتون  -

 اإلنتاج احليواين
 )ألف طن(

 .332,64متوسط انتاج اللحوم احلمراء  -
 .279,80متوسط انتاج اللحوم البيضاء  -
 .2778,22متوسط انتاج احلليب  -
 .257,02متوسط انتاج البيض  -
 .111,83متوسط انتاج األمساك  -

 .359,80متوسط انتاج اللحوم احلمراء  -
 .548,90متوسط انتاج اللحوم البيضاء  -
 .2052,95 احلليبمتوسط انتاج  -
 .240,27متوسط انتاج البيض  -
 .1163,78متوسط انتاج األمساك  -

 .  ابالعتماد على معطيات املطلب من إعداد الباحثة املصدر:   

اجلدول أعاله يبني مقارنة ألداء القطاع الزراعي يف كل من التجربة اجلزائرية واملغربية وتبني املؤشرات واملتمثلة        
ب يف حيث نالحظ من خالل قراءة اجلدول أبنه يوجد تفاوت بني اجلزائر واملغر  ،يف اإلنتاج الزراعي النبايت واحليواين

ابلنسبة قا على اجلزائر يف إنتاج احلبوب واليت تعترب الغذاء األساسي لسكااها، و اإلنتاج الزراعي، فاملغرب سجلت تفو 
ابلنسبة للزيتون  ،ذاتيا يف هذه الشعبة وإنتاجها يفوق إنتاج املغرب ابلضعف اكتفاء  فقد سجلت اجلزائر  للبطاطس

يوجد تقارب بني الدولتني  اين فإنه؛ أما ابلنسبة لإلنتاج احليو فاملغرب تتفوق على اجلزائر يف اإلنتاج بثالثة أضعاف
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للحوم البيضاء وإنتاج ا تتفوق على اجلزائر يف إنتاجفغري أن اجلزائر تتفوق على املغرب يف إنتاج احلليب أما املغرب 
 األمساك.

 املطلب الثالث: املؤشرات االقتصادية للزراعة يف االقتصاد اجلزائري واملغريب

عن األداء االقتصادي للقطاع الزراعي ومسامهته يف االقتصاد الوطين وذلك من تعرب املؤشرات االقتصادية        
 .خالل حتديد مسامهة الزراعة يف الناتج احمللي اإلمجايل، مسامهة الزراعة يف التشغيل، امليزان التجاري الزراعي

 الفرع األول: املؤشرات االقتصادية للزراعة يف االقتصاد اجلزائري

خيصص هذا العنصر لدراسة مسامهة الزراعة يف االقتصاد اجلزائر من خالل دراسة مسامهة الزراعة اجلزائرية يف       
 الناتج احمللي اإلمجايل ويف التشغيل، أثر الزراعة على امليزان التجاري. 

 أوال: مسامهة الزراعة يف الناتج احمللي اإلمجايل
 :2019-2005ر مسامهة القطاع الزراعي يف الناتج احمللي خالل سنوات يوضح تطو  (09-3رقم ) اجلدول       

 مسامهة الزراعة يف الناتج اإلمجايل يف اجلزائر: (09-3جدول رقم )
الناتج احمللي االمجايل )مليار دوالر  السنوات

 امريكي(
 الناتج احمللي االمجايل لقطاع الزراعة

 )دوالر أمريكي(
 الناتجنسبة مسامهة الزراعة يف 

 % احمللي
2005 103,20 7,94 8,23 
2006 117,03 8,83 8,01 
2007 134,98 10,22 8,03 
2008 171,00 11,26 7,00 
2009 137,21 12,82 10,07 
2010 161,21 13,65 9,03 
2011 200,01 16,22 8,62 
2012 209,05 18,34 9,40 
2013 209,78 20,66 10,64 
2014 213,98 21,98 11,07 
2015 164,78 19,23 12,67 
2016 156,08 18,59 12,95 
2017 167,39 20 11,95 
2018 173,76 20,81 11,98 
2019 169,99 20,34 11,97 

 عداد الباحثة ابالعتماد على:إمن املصدر: 
https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=DZ-MA, consulté le 

31/10/2020 à 15 :36. 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=DZ-MA
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ي اإلمجايل، مسامهة الزراعة اجلزائرية يف الناتج احمللو  الناتج احمللي اإلمجايل الزراعي تطور يظهر السابقاجلدول        
مليار دوالر أمريكي  7,94لي اإلمجايل الزراعي يف زايدة حيث ارتفع من أن الناتج احمل ونالحظ من خالل اجلدول

، ونسبة مسامهة الزراعة يف الناتج احمللي اإلمجايل 2018مليار دوالر أمريكي يف سنة  20,34إىل  2004يف سنة 
 . 2019يف سنة  %11,97إىل  2004يف سنة  %8,23ارتفعت من 

تاحة وذلك منخفضة مقارنة مع اإلمكانيات امليف الناتج احمللي اإلمجايل اجلزائرية نسبة مسامهة الزراعة  تبقى       
 بسبب عدم االستقرار الذي مييز القطاع.

 اثنيا: مسامهة الزراعة اجلزائرية يف التشغيل

من خالل  2020-2005مسامهة الزراعة اجلزائرية يف التشغيل يف الفرتة  (10-3رقم )يوضح اجلدول        
 نسمة.ألف ، الوحدة: عدد املشتغلني يف قطاع الزراعة حتوضي

 مسامهة الزراعة يف التشغيل يف اجلزائر :(01-3جدول رقم )
 العاملني يف الزراعة % ()ألف نسمة القوة العاملة الزراعية )ألف نسمة(القوة العاملة االمجالية  السنوات

2005 9984,69 1840,17 18.43 
2006 10196,15 1736,40 17.03 
2007 10400,86 1621,49 15.59 
2008 10601,18 1517,02 14.31 
2009 10800,78 1406,26 13.02 
2010 11075,07 1313,50 11.86 
2011 11294,11 1216,37 10.77 
2012 11533,22 1232,90 10.69 
2013 12002,17 1274,63 10.62 
2014 11585,75 1216,50 10.50 
2015 11742,18 1215,31 10.35 
2016 11904,86 1220,24 10.25 
2017 12051,68 1224,45 10.16 
2018 12173,45 1219,77 10.02 
2019 12303,85 1213,15 9.86 
2020 12427,93 1206,75 9,71 

 عداد الباحثة ابالعتماد على:إمن  :املصدر
، تاريخ ar.php-result-https://www.sesric.org/oicstatقاعدة بياانت إحصاءات منظمة التعاون اإلسالمي على املوقع:  

 .19:33على  27/10/2020االطالع: 

لليد  ، حيث يالحظ أن تشغيل القطاع الزراعييف اجلزائر اجلدول أعاله يوضح مسامهة الزراعة يف التشغيل       
 نسمة مليون 1216,75إىل  1840,17فضا، وأن القوة العاملة الزراعية يف تراجع فقد اخنفضت من منخالعاملة 

https://www.sesric.org/oicstat-result-ar.php
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من إمجايل القوة العاملة تراجعت لتصل إىل  %18,43، أي بعدما كانت متثل 2020-2005خالل الفرتة 
9,71%. 

 الزراعي اثلثا: أثر الزراعة اجلزائرية على امليزان التجاري
تكتسي جتارة املنتجات الزراعية أمهية كبرية وحتتل مساحة يف التجارة العاملية، وقد انقسمت دول العامل يف        

سوق املنتجات الزراعية بني مصدر ومستورد هلا، وتعترب اجلزائر من الدول املستوردة للمنتجات الزراعية وسيتم حتديد 
 بشكل عام.أثر الزراعة على امليزان التجاري والتجارة 

 :والغذائية للجزائر الزراعية الصادرات-1
  ،يوضح هذا العنصر تطور الصادرات الزراعية اجلزائرية والصادرات الغذائية وقيمتها ابلنسبة للصادرات الكلية       

 الوحدة: مليون دوالر أمريكي. (.11-3كما هي مبينة يف اجلدول رقم )
 يف اجلزائر والغذائية تطور الصادرات الزراعية :(11-3جدول رقم )

 السنوات )مليون دوالر أمريكي( الصادرات الكلية )مليون دوالر أمريكي( الصادرات الزراعية )مليون دوالر أمريكي( الصادرات الغذائية
70,16 164,49 44477,75 2005 
88,26 164,51 50578,66 2006 
91,64 180,85 56844,86 2007 
124,85 302,54 76825,75 2008 
116,29 208,51 45189,34 2009 
116,29 208,51 45189,34 2010 
116,29 208,51 45189,34 2011 
604,33 840,03 71865,8 2012 
405,7 568,51 65181,08 2013 
323,15 772,54 62884,29 2014 
192,44 795,54 37951,39 2015 
227,12 771,2 33400 2016 
371,71 779,76 37930 2017 
263,75 782,16 44520 2018 
287,52 777,70 38370 2019 

 عداد الباحثة ابالعتماد على:إمن  :املصدر
 .2017-2007، اخلرطوم، 37-27رقم  اجمللدات ،لإلحصاءات الزراعية الكتاب السنوياملنظمة العربية للتنمية الزراعية،  

https://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.FOOD.ZS.UN?locations=MA -DZ, consulté le : 31/10/2020 à 

14 :44. 

 الفرق بني السلع الزراعية والسلع الغذائية:        
 رى : تتمثل يف السلع املنتجة يف القطاع الزراعي سواء الرئيسية أو الثانوية بصورهتا األولية أو اليت جالزراعيةالسلع 

عليها حتويل شكلي هبدف تسهيل استعماهلا أو نقلها أو حفظها أو تداوهلا بشرط أال يرتتب على هذه العملية تغيري 
 القطاع الزراعي.يف خواصها الطبيعية، وكذلك مستلزمات اإلنتاج من 

https://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.FOOD.ZS.UN?locations=MA-DZ
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تشمل مجيع السلع الزراعية السابقة ماعدا السلع اليت تستخدم كمستلزمات إنتاج يف الزراعة مثل  السلع الغذائية:
األمسدة واآلالت واملبيدات وبيض التفقيس والبطاطا للزراعة ونبااتت الزينة واألخشاب واملنتجات الغابية وكسب 

ياه ألمسدة وتشمل ابإلضافة إىل ذلك احللوايت املختلفة واملصنوعات السكرية واملالبذور الزيتية وخملفات املطاحن وا
 1الغزية واملعدنية والصناعات الغذائية األخرى مثل املكرونة والنشا.

حيث  2019-2005الحظ تطور الصادرات الزراعية اجلزائرية من الفرتة ن (11-3رقم )من اجلدول        
مث اخنفضت يف سنة  ،مليون دوالر أمريكي 840,03إىل  2005يف  مليون دوالر أمريكي 164,49ارتفعت من 

مليون دوالر  777,70: 2019مليون دوالر أمريكي مث ارتفعت حيث بلغت يف سنة  568,51إىل  2013
من إمجايل الصادرات، كما أن الصادرات الغذائية  %2أو  %1لكنها تبقى ضئيلة جدا وال تتجاوز أمريكي، 

مليون  604,33إىل  70,16أين ارتفعت من  2012إىل  2005منخفضة جدا وقد عرفت تزايدا من الفرتة 
 مليون دوالر أمريكي. 287,52قيمة  2019مث اخنفضت حيث بلغت يف سنة  ،دوالر أمريكي

 :والغذائية للجزائر الزراعية الواردات-2
 :2019-2005تطور الواردات الزراعية والغذائية اجلزائرية يف الفرتة  (12-3رقم )يبني اجلدول        

 يف اجلزائروالغذائية تطور الواردات الزراعية  :(21-3جدول رقم )
 اجلزائر الواردات الكلية الواردات الزراعية الواردات الغذائية

3277,1 4539,04 20049,57 2005 
3430,89 4676,99 21277,27 2006 
4467,63 6077,2 27445,9 2007 
7191,5 9242,16 39093,35 2008 

5477,59 7252,07 39297,54 2009 
5515,01 7826,71 41191,89 2010 
5515,01 7826,71 41191,89 2011 
5515,01 7826,71 53742,81 2012 
8428,32 17517,58 55213,08 2013 
7157,72 19409,38 58274,09 2014 
5793,84 11790,68 51733,01 2015 
7949,14 9085,66 47090,7 2016 
9322,54 9801,56 46060 2017 
7688,50 10225,96 46330 2018 
8320,06 9704,39 41934 2019 

 عداد الباحثة ابالعتماد على:إمن : املصدر
 .2017-2007، اخلرطوم، 37-27رقم  اجمللدات ،لإلحصاءات الزراعية الكتاب السنوياملنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

https://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.FOOD.ZS.UN?locations=MA-DZ, consulté le : 
31/10/2020 à 14 :44. 

                                                                 

 .XVIII ،XIX، ص: 2015، اخلرطوم، 35، اجمللد رقم الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية،  -1 

https://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.FOOD.ZS.UN?locations=MA-DZ
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وهي يف تزايد  2019-2005خالل الفرتة  تطور الواردات الزراعية والغذائية يف اجلزائر السابقيبني اجلدول        
مليون دوالر، وهي تتجاوز  8320,06مليون دوالر إىل  3277,1فالواردات الغذائية قد ارتفعت من ، مستمر
مليون دوالر أمريكي يف سنة  4539,04من الواردات الكلية، أما الواردات الغذائية فقد ارتفعت من  %16نسبة 

 9704,39إىل  2019مث اخنفضت يف سنة  2014مليون دوالر أمريكي يف سنة  19409,38إىل  2004
 مليون دوالر أمريكي.

 :للجزائر غذائيالامليزان التجاري -3
( يوضح امليزان 13-3، واجلدول رقم )الغذائيةوالواردات الفرق بني الصادرات  غذائييبني امليزان التجاري ال       

 الوحدة: مليون دوالر امريكي. للجزائر. الغذائيالتجاري 
 لجزائرل غذائيلامليزان التجاري ا (:31-3جدول رقم )

 السنوات غذائيةالالصادرات  لغذائيةالواردات ا العجز 
3206,94-  3277,1 70,16 2005 
3342,63-  3430,89 88,26 2006 
4375,99-  4467,63 91,64 2007 
7066,65-  7191,5 124,85 2008 
5361,3-  5477,59 116,29 2009 
5398,72-  5515,01 116,29 2010 
5398,72-  5515,01 116,29 2011 
4910,68-  5515,01 604,33 2012 
8022,62-  8428,32 405,7 2013 
6834,57-  7157,72 323,15 2014 
5601,4-  5793,84 192,44 2015 
7722,02-  7949,14 227,12 2016 
8950,83-  9322,54 371,71 2017 
7424,75-  7688,50 263,75 2018 
8032,54-  8320,06 287,52 2019 

 .(21-3)و (11-3)عتماد على بياانت اجلدولني الابعداد الباحثة إمن : املصدر

للجزائر ال تغطي الواردات، وأن امليزان التجاري سالب وبقيم   زراعيةالحظ أن الصادرات الن أعاله من اجلدول       
وذلك بسبب اعتماد اجلزائر يف تغطية االحتياجات الغذائية للسكان على الواردات  واضحا كبرية، ويسجل عجزا

 من اخلارج، وهذا األمر يؤثر سلبا على موازنة الدولة وحىت على سيادهتا.

تعترب اجلزائر من الدول املستوردة الصافية لألغذية  2019حسب تقرير حالة الزراعة واألمن الغذائي يف العامل لسنة    
 غذية واملنتجات األساسية ابستثناء الشاي وال ن والكاكاو والتوابل(، ومن البلدان اليت ينخفض فيها االعتماد )األ
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 1على وارداهتا. االعتماد على صادرات السلع األساسية ويرتفع

 الفرع الثاين: املؤشرات االقتصادية للزراعة يف االقتصاد املغريب

يف ملغربية ايتم يف هذا الفرع دراسة املؤشرات االقتصادية للزراعة يف االقتصاد املغريب ملعرفة مسامهة الزراعة         
 .اقتصادها الوطين

 أوال: مسامهة الزراعة املغربية يف الناتج احمللي
 الوحدة: مليار دوالر أمريكي. مسامهة الزراعة املغربية يف الناتج احمللي: (14-3رقم )يوضح اجلدول        

 مسامهة الزراعة يف الناتج احمللي اإلمجايل يف املغرب :(41-3جدول رقم )
الناتج احمللي االمجايل  السنوات

 )مليار دوالر أمريكي(
 الناتج االمجايل لقطاع الزراعة

 )مليار دوالر امريكي(
 نسبة مسامهة الزراعة يف الناتج احمللي

(100%) 
2005 62,34 7,37 13,09 
2006 68,64 9,34 15,09 
2007 79,04 8,59 12,20 
2008 92,51 11,06 13,30 
2009 92,90 12,10 14,68 
2010 93,22 12,07 14,44 
2011 101,37 13,30 14,25 
2012 98,27 12,12 13,37 
2013 106,83 14,30 14,69 
2014 109,88 12,82 13,00 
2015 100,59 12,87 14,48 
2016 101,44 11,67 12,95 
2017 109,71 13,56 12,36 
2018 117,92 14,12 11,98 
2019 118,72 13,51 11,38 

 : من إعداد الباحثة ابالعتماد على:املصدر
https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.CD, consulté le : 07/11/2020 à 08 :27. 

 الحظن، حيث غربللم يف الناتج احمللي اإلمجايل تهمسامهالناتج اإلمجايل الزراعي و يوضح اجلدول أعاله تطور        
مليار دوالر  9,34مليار دوالر أمريكي إىل  7,37من  2006-2005أن الناتج اإلمجايل الزراعي قد ارتفع من 

 2013مليار دوالر أمريكي، مث ارتفع بعدها حيث وصل يف سنة  8,59إىل  2007أمريكي، مث اخنفض يف سنة 
مليار دوالر أمريكي، مث ارتفع  11,67: 2016مليار دوالر أمريكي، مث اخنفض حيث بلغ يف سنة  14,30إىل 
 مليار دوالر أمريكي.  13,51قّدر ب  2019مليار دوالر أمريكي، ويف سنة  14,12إىل 

                                                                 

 .65، ص: 2019، روما، 2019حالة األغذية والزراعة يف العامل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، -1 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.CD
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كانت تساوي   2005حيث يف  ،%15و 11ترتاوح بني يف الناتج احمللي املغربية نسبة مسامهة الزراعة      
مث ارتفعت ووصلت يف  12,30ىل إ 2007مث اخنفضت يف  %15,09إىل  2006مث ارتفعت يف  13,09%
واخنفضت  %14,69إىل  2013مث ارتفعت يف  %13,37إىل  2012مث اخنفضت يف ، %14,68إىل  2009

نسبة  2019مث اخنفضت حىت وصلت يف  %14,48إىل  2015مث ارتفعت يف  %13إىل  2014يف 
11,38% . 

 اثنيا: مسامهة الزراعة يف التشغيل يف املغرب

ابلنسبة إلمجايل  ةمسامهة الزراعة املغربية يف التشغيل ونسبة القوة العاملة يف الزراع (15-3رقم )يوضح اجلدول        
 نسمة. ألف، الوحدة: القوة العاملة

 مسامهة الزراعة يف التشغيل يف املغرب :(51-3جدول رقم )
 القوة العاملة االمجالية السنوات

 )ألف نسمة(
 القوة العاملة الزراعية

 )ألف نسمة(
 العاملني يف الزراعة %

2005 11459,00 4858,00 42,39 
2006 11275,00 4630,00 41,06 
2007 11389,00 4515,00 39,64 
2008 11458,00 4387,00 38,29 
2009 11484,00 4371,00 38,06 
2010 10404,00 4188,00 40,25 
2011 10509,00 4179,00 39,76 
2012 10510,00 4119,00 39,19 
2013 10510,00 4119,00 39,19 
2014 10520,00 4119,00 39,15 
2015 10532,00 4119,00 39,11 
2016 10613,00 4032,94 38,00 
2017 11742,98 4215,72 35.90 
2018 11918,29 4201,19 35.25 
2019 12067,70 4186,28 34.69 
2020 12203,68 4166,33 34,14 

 عداد الباحثة ابالعتماد على:إمن  :املصدر
 .2017-2007، اخلرطوم، 37-27رقم  اجمللدات ،لإلحصاءات الزراعية الكتاب السنوياملنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

https://www.sesric.org/oicstat-result-ar.php, consulté le 27 /10/2020 à 19 :42. 

 2005الفرتة من  يف املغرب يف يف التشغيلتها نسبة مسامهالقوة العاملة الزراعية و تطور  أعالهيبني اجلدول        
إىل  مليون 4858من  2016-2005 يف الفرتةنالحظ أن القوة العاملة الزراعية قد اخنفضت ، و 2020إىل 

https://www.sesric.org/oicstat-result-ar.php
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إىل  2020مث تراجعت حيث وصلت يف سنة  ،مليون 4215,72إىل  2017مليون مث ارتفعت يف  4032,94
 وهي أكثر من ثلث القوة العاملة اإلمجالية يف املغرب. . رغم اخنفاضها تبقى النسبة جيدةمليون 4166,33

 املغريبالزراعي اثلثا: الزراعة وامليزان التجاري 
 املغربية:والغذائية الزراعية  الصادرات-1

لوحدة مليون ا تطور الصادرات الزراعية املغربية ونسبتها ابلنسبة للصادرات الكلية: (16-3رقم )يبني اجلدول        
 دوالر أمريكي.

 يف املغربالزراعية والغذائية تطور الصادرات  :(61-3جدول رقم )
)مليون دوالر  الصادرات الغذائية

 أمريكي(
)مليون دوالر  الصادرات الكلية )مليون دوالر أمريكي( الصادرات الزراعية

 أمريكي(
 السنوات

2191,82 2576,58 11179,09 2005 
2191,82 2576,58 11179,09 2006 
1227,71 1418,34 13140,6 2007 
3220,75 4514,75 19467,49 2008 
2920,72 3209,31 13659,96 2009 
3242,32 3698,24 18099,59 2010 
3247,11 3653,75 21576,82 2011 
3523,56 3815,96 21409,68 2012 
3919,74 4307,44 21970,46 2013 
3919,74 4307,44 21970,46 2014 
3919,74 4307,44 21970,46 2015 
3757,64 7060,0 22858,28 2016 
5130,97 5369,45 24585,41 2017 
5622,54 5865,79 27642,78 2018 
5768,27 6050,73 27692,16 2019 

 عداد الباحثة ابالعتماد على:إمن  :املصدر
 .2017-2007، اخلرطوم، 37-27رقم  اجمللدات ،لإلحصاءات الزراعية الكتاب السنوياملنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

https://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.AGRI.ZS.UN?locations=MA, consulté le : 
06/11/2020 à 17 :25. 

https://www.sesric.org/oicstat-result-ar.php, consulté le : 06/11/2020 à 17 :29. 

 للمغرب ويالحظ أن الصادرات املغربية يف تزايدوالغذائية اجلدول أعاله يوضح تطور الصادرات الزراعية        
يف سنة  مليون دوالر أمريكي 2576,58فالصادرات الزراعية ارتفعت من ، مستمر سواء للسلع الزراعية أو الغذائية

 2191,82، والصادرات الغذائية ارتفعت من 2019مليون دوالر أمريكي يف سنة  6050,73إىل  2005
من  %30ومتثل الصادرات الزراعية للمغرب نسبة مليون دوالر أمريكي،  5768,27مليون دوالر أمريكي إىل 

 الصادرات الكلية.

https://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.AGRI.ZS.UN?locations=MA
https://www.sesric.org/oicstat-result-ar.php
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 للمغرب: والغذائية الزراعية الواردات-2

 ، الوحدة مليونالزراعية والسلع الغذائية للمغربتطور الواردات من السلع ( 17-3رقم )يوضح اجلدول         
 دوالر أمريكي.

 يف املغربوالغذائية  الزراعية تطور الواردات :(71-3جدول رقم )
)مليون دوالر  الواردات الغذائية

 أمريكي(
)مليون دوالر  الواردات الزراعية

 أمريكي(
)مليون دوالر  الواردات الكلية

 أمريكي(
 سنواتال

1531,42 1967,2 20372,4 2005 
1531,42 1967,2 20372,4 2006 
2125,2 2646,71 24994,09 2007 
2125,2 2646,71 24994,09 2008 

2958,91 4232,86 32352,96 2009 
3521,1 4174,5 36053,57 2010 

4787,61 5782,77 44112,99 2011 
5064,1 6049,94 46898,22 2012 

4863,48 5964,39 44808,69 2013 
3692,55 5964,39 44808,69 2014 
3497,81 5964,39 44808,69 2015 
4375,1 5510,36 41696,1 2016 

5022,73 5762,55 44567,33 2017 
5489,34 6336,58 50733,29 2018 
5496,98 6288,02 50384,79 2019 

 عداد الباحثة ابالعتماد على:إمن  :املصدر
 .2017-2007، اخلرطوم، 37-27رقم  اجمللدات ،لإلحصاءات الزراعية الكتاب السنوياملنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

https://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.FOOD.ZS.UN?locations=MA, consulté le : 
06/11/2020 à 17 :40. 

https://www.sesric.org/oicstat-result-ar.php, consulté le : 06/11/2020 à 17 :41. 

الغذائية  مستمر، حيث ارتفعت الوارداتللمغرب يف تزايد  ةوالغذائياجلدول أعاله يوضح أن الواردات الزراعية       
أي  2019مليون دوالر أمريكي يف سنة  5496,98إىل  2005مليون دوالر أمريكي يف سنة  1531,42من 
مليون دوالر  1967,2 من إمجايل الواردات، وأما الواردات الزراعية فقد ارتفعت من 11.80%إىل  %7,52من 

 .12.47%إىل  %9,65 مليون دوالر أمريكي أي من 6288,02أمريكي 

 التجاري الغذائي للمغرب:امليزان -3 

، الوحدة 2019-2005يف املغرب خالل الفرتة  غذائيحالة امليزان التجاري ال (18-3رقم )يوضح اجلدول        
 مليون دوالر أمريكي.

 

https://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.FOOD.ZS.UN?locations=MA
https://www.sesric.org/oicstat-result-ar.php
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 يف املغرب غذائيحالة امليزان التجاري ال :(81-3جدول رقم )
)مليون  غذائيةالواردات ال غذائيال رصيدال

 دوالر أمريكي(
)مليون  غذائيةالصادرات ال
 دوالر أمريكي(

 السنوات

660,4 1531,42 2191,82 2005 
660,4 1531,42 2191,82 2006 
897,49-  2125,2 1227,71 2007 

1095,55 2125,2 3220,75 2008 
38,19-  2958,91 2920,72 2009 

278,78-  3521,1 3242,32 2010 
1540,5-  4787,61 3247,11 2011 
1540,5-  5064,1 3523,56 2012 
943,74-  4863,48 3919,74 2013 

227,19 3692,55 3919,74 2014 
421,93 3497,81 3919,74 2015 
617,46-  4375,1 3757,64 2016 

108,24 5022,73 5130,97 2017 
133,2 5489,34 5622,54 2018 

271,29 5496,98 5768,27 2019 
 .(17-3)و (16-3)عداد الباحثة اعتمادا على بياانت اجلدولني إمن : املصدر

جل متذبذب بني املوجب والسالب يف فرتات يسللمغرب  غذائياجلدول أعاله يوضح أن امليزان التجاري ال       
قيم موجبة وتكون الصادرات قيمتها أكرب من الواردات، ويف فرتات يسجل قيما سالبة حيث تكون الواردات أكرب 

د ملغرب من البلدان اليت يرتفع فيها االعتماتعترب ا 2019من الصادرات. وحسب تقرير منظمة األغذية والزراعة لسنة 
 على صادرات السلع األساسية وينخفض االعتماد على وارداهتا.

 الفرع الثالث: املقارنة االستنتاجية
 ييتم يف هذا الفرع مقارنة املؤشرات االقتصادية للقطاع الزراعي يف اجلزائر واملغرب، ملعرفة مسامهة القطاع الزراع       

 يبني ذلك:( 19-3رقم ) يف اقتصاد كل دولة، اجلدول
 مقارنة املؤشرات االقتصادية للقطاع الزراعي يف اجلزائر واملغرب :(19-3جدول رقم )

 املغرب اجلزائر املؤشرات
مسامهة الزراعة يف الناتج احمللي 

 اإلمجايل
 %10,10املتوسط 

 االجتاه العام يف تزايد
 %11,97: 2019بلغت يف 

 %13,41املتوسط 
 االجتاه العام يف تراجع

 %35,98: 2019بلغت يف 
 %12,07املتوسط  مسامهة الزراعة يف التشغيل

 االجتاه العام يف تناقص
 %9,71: 2020بلغت يف 

 %35,98املتوسط 
 االجتاه العام يف تناقص 

 %34,14: 2020بلغت يف 
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 الردو  مليونلغذائية )الصادرات ا
 (أمريكي

  777,70-70,16وهي بني  منخفضة
 

2191,82-5768,27 
 يف بعض الفرتات تغطي الصادرات الواردات

 ردوال مليون) الغذائية الواردات
 (أمريكي

-3277,1وهي بني  يف تزايد مستمر،
8320,06 

تعترب اجلزائر من الدول املستوردة الصافية 
 لألغذية.

-1531,42وهي بني يف تزايد مستمر، 
6288,02 

 متذبذب بني موجب وسالبامليزان التجاري  دائما سالب وأبرقام كبرية، يوجد عجز غذائيالتجاري الامليزان 
 اعداد الباحثة ابالعتماد على بياانت وجداول املبحث.إمن املصدر:

الحظ أن املؤشرات االقتصادية لقطاع الزراعة يف اجلزائر واملغرب ليست جيدة، حيث أن نمن اجلدول أعاله     
بينما يف  %12مسامهة الزراعة يف الناتج احمللي يف كل من اجلزائر واملغرب ضعيفة حيث مل تتجاوز يف اجلزائر نسبة 

، أما مسامهة الزراعة يف التشغيل ففي املغرب مرتفعة عن اجلزائر حيث أن يف %15املغرب بلغت أقصى قيمة هلا 
  .%35,98التشغيل  متوسط املغرببينما يف  %12,07متوسط التشغيل اجلزائر 

افية لألغذية واليت تعترب من الدول املستوردة الص جزائرلل ابلنسبةيسجل عجزا كبريا  غذائيمليزان التجاري الا       
مر ابلصادرات ضئيلة جدا وذلك بسبب التزايد املست والغذائية ، كما أن نسبة تغطية الواردات الزراعيةاألساسية

البة ، أما ابلنسبة للمغرب فامليزان التجاري متذبذب ويف الفرتات اليت يسجل فيها قيما سةوالغذائي للواردات الزراعية
 تكون القيم منخفضة مقارنة ابجلزائر، والصادرات تغطي يف بعض الفرتات الواردات.

 المبحث الثاني: السياسات الزراعية في الجزائر والمغرب 

عرفت الزراعة يف اجلزائر واملغرب الكثري من التحدايت اليت حالت دون حتقيق مستوايت جيدة من األمن       
الغذائي، وسعيا منها للنهوض ابلقطاع الزراعي وحتسني أداءه قامت اجلزائر واملغرب بسن جمموعة من السياسات 

 واالسرتاتيجيات اليت عرفت عدة حتوالت.

 ت الزراعية املطبقة يف اجلزائر املطلب األول السياسا

ستقالل اليت شهدت سياسات زراعية خمتلفة منذ اال يف اجلزائر ابلعديد من الفرتات املهمة القطاع الزراعي مر       
 إىل يومنا هذا، هبدف تطوير اإلنتاج الزراعي وضمان األمن الغذائي.

 (1987إىل  1962التوجه االشرتاكي )السياسات من األول:  فرعال

يري الذايت، وهي التسثالثة إصالحات امتدت هذه املرحلة منذ االستقالل إىل سنوات السبعينات، وعرفت         
 الثورة الزراعة، إعادة اهليكلة.
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 مرحلة التسيري الذايت أوال: 

 2,7كان القطاع الزراعي يف فرتة االستعمار يتحكم فيه األوروبيون، حيث كانوا ميتلكون مساحة تقدر ب          
( 20-3واجلدول رقم ) 1مليون هكتار أما اجلزائريني فقد كانت حبوزهتم أراضي تقدر بضعف ما ميلكه املعمرون،

 يوضح توزيع األراضي يف اجلزائر قبل االستقالل.
 قبل االستقالل يف اجلزائر توزيع املساحات واألراضي :(02-3)جدول رقم 

 هكتار( 1000املساحة ) عدد املستغالت )األراضي(

 اجملموع اجلزائريني  األوروبيني  اجملموع اجلزائريني  األوروبيني  تصنيف األراضي
 38,0 37,2 0,8 108347 105954 2393 هكتار 1أقل من 

 1363,0 1341,2 21,8 337568 332529 5039 هكتار 10إىل  1من 
 3321,1 3185,8 135,3 172755 167170 5585 هكتار 50إىل  10من 

 100إىل  50من 
 هكتار 

2635 16580 19215  186,9 1096,1 1283,0 

 4070,1 1688,8 2381,9 14884 8499 6385 هكتار 100أكثر من 
 10075,8 7349,1 2726,7 652769 630732 22037 اجملموع

SOURCE : Baci Lazhar, Les réformes agraires en Algérie , CIHEAM Cahiers Options 
Méditerranéennes ; n. 36, Montpellier, 1999, p : 285. 

الحظ أن هناك تفاوت يف مساحة األراضي الزراعية اململوكة من طرف األوروبيني نمن اجلدول أعاله        
أن األراضي اليت كانت حتت تصرف األوروبيني تعد من أخصب وأجود األراضي وهي جمهزة بتقنيات واجلزائريني. غري 

حديثة جعلت منه قطاعا موجها للخارج، أما أراضي اجلزائريني وإن كانت مساحتها أكرب إال أاها مساحات هامشية 
ا، كما أن حاجاهتم لُضعف انتاجهيف اجلبال واملرتفعات، والزراعة كانت عبارة عن زراعة معيشية ال تكفي لسد 

السلطات االستعمارية كانت تفرض ضرائب على اجلزائريني واليت كانت تضطر الفالحني إىل بيع وسائل انتاجهم 
  2)مثل حيواانت اجلر( من أجل تسديدها مما زاد من صعوابت العمل الزراعي.

 ب:خالل السنوات األوىل لالستقالل متيز القطاع الزراعي 

 بعد رحيل األوروبيون الذين ميثلون ربع السكان يف املناطق احلضرية ويرتكز –يف الطلب احمللي  انكماش -
كذلك إغالق أسواق التصدير أدى إىل فوائض زراعية كبرية -من الدخل النقدي %80لديهم ما يقرب 

  3واضحة )احلمضيات والفواكه واخلضراوات الطازجة، الشعري، الغنم(.

                                                                 
دية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصاالزراعة اجلزائرية واالخنراط يف املنظمة العاملية للتجارةرشيد عدوان،  -1

 .173، ص: 2013/ 2012والتجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر ابتنة، السنة اجلامعية: 
 .املرجع نفسه-2 

3-  Bessaoud Omar, L'agriculture en Algérie : de l’autogestion à l’ajustement (1963 - 1992), CIHEAM 

Options Méditerranéennes : Série B. Etudes et Recherches  ; n. 8, Montpellier, 1994, p : 89.  
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 (. 1/3القومي حبوايل الثلث )اخنفاض الناتج  -

شروا دون تدريب أو تكوين وابأمام هذا الوضع استوىل العمال والفالحون على املؤسسات واملزارع الشاغرة         
 مث تدخلت الدولة بعد طرح ثالثة خيارات أساسية وهي: 1يف تسيريها،

جتماعية، ألنه خماطر سياسية واقتصادية وابيع أو أتجري املزارع الشاغرة للجزائريني ولكن هذا اخليار يتضمن  .1
 يؤدي إىل خلق طبقة جديدة رأمسالية حتتكر السوق الوطنية والتجارة اخلارجية اليت تناقض االجتاه االشرتاكي.

توزيع هذه ألراضي على الفالحني الفقراء ولكن سجل أن هناك عقبات فنية واقتصادية عالوة على تفتيت  .2
 املزارع الكربى.  

  2 اجلماعي حتت إشراف الدولة واإلبقاء على املزارع كما هي دون تفتيها إىل وحدات صغرية.التسيري .3

لقد اعتمدت سياسة التسيري الذايت اخليار الثالث وهو اإلبقاء على املزارع كما هي دون تفتيتها إىل وحدات        
سيري األراضي الزراعية وإنشاء جلان التصغرية مع ضمان تسيريها مجاعية من طرف عماهلا الذين تسلموها. وأتميم 

 ": 1963ولتنظيم ملكية األراضي الزراعية أصدرت الدولة سلسلة من النصوص تسمى " مراسيم مارس  3الذايت.

ينص على أن حق ملكية مصرحة شاغرة تعود للدولة ال تتبع ألحد. يتعلق  1963مارس  18مرسوم  -
 مبلكية األراضي الشاغرة؛

 ينظم تسيري األراضي الشاغرة؛ 1963مارس  22مرسوم  -
 4ينص على توزيع دخل األراضي املسرية ذاتيا. 1963مارس  28مرسوم  -

مزرعة  22000والذي يضم  وظهور للقطاع املسري ذاتيا هذا التحديد لألراضي يعد أتميم للقطاع الزراعي        
 235.000من اإلنتاج الزراعي وتوظف  %60تؤمن هكتار  2500000على مساحة زراعية قدرت أبكثر من 

هذه األراضي تدار بشكل  5عامل وتطعم ما يقارب مليون شخص، تتكون عموما من األراضي األكثر خصوبة،
  6.جمال مسري ذاتيا 1994كما أدى هذا اإلصالح إىل تكوين   .مشرتك من قبل العمال واملسؤولني يف الدولة

 يوضح تقسيم أراضي التسيري الذايت يف اجلزائر. (21-3رقم )اجلدول     
 

                                                                 

 .93ص: ، سبق ذكرهمرجع  فوزية غريب، -1 
، جامعة البصرة، 9، اجمللد 33، جملة العلوم االقتصادية، العدد السياسات الزراعية يف اجلزائر وسيلة لتحقيق األمن الغذائيعزالدين نزعي، هامشي الطيب،  -2 

 . 8ص: ، 2013العراق، 
 .94، ص: سبق ذكرهفوزية غريب، مرجع  -3 

4- Baci Lazhar, Les réformes agraires en Algérie, CIHEAM Cahiers Options Méditerranéennes ; n. 36, 

Montpellier, 1999, p : 285.  
5 -Si-Tayeb Hachemi, Les transformations de l’agriculture algérienne dans la perspective d’adhésion à 

l’OMC, thèse de doctorat en science Agronomiques, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, 2015,p : 150 
6 - Baci Lazhar, op.cit., p : 286. 
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 يف اجلزائر تقسيم أراضي التسيري الذايت (:12-3جدول رقم )
 هكتار( 1000مساحة ) مستغالت )أراضي(

 من اجملموع %النسبة  املساحة  من اجملموع  %النسبة  العدد  مساحة ابلقطعة )هكتار(
 0,2 5 5,3 106 100أقل من 

 6,9 159 24,0 479 500إىل 100من 
 22,7 520 31,8 634 1000إىل  500من 
 37,4 856 27,8 554 2000إىل  1000من 

 32,8 752 11,1 221 2000أكثر من 
 100 2292 100,0 1994 اجملموع

SOURCE : Baci Lazhar, Les réformes agraires en Algérie , CIHEAM Cahiers Options 

Méditerranéennes ; n. 36, Montpellier, 1999, p : 286. 

جمال مسري ذاتيا إىل فئات حسب مساحة كل قطعة حيث يبني عدد  1994 ال يبني توزيع 33اجلدول        
 األراضي يف كل فئة وجمموع مساحة كل فئة. 

"تعاونية  350هكتار من األراضي املسرية ذاتيا إلنشاء حوايل  300.000مت ختصيص  1965جوان  19يف       
  1فالحية لقدامى اجملاهدين".

هو املسؤول عن القطاع املسري ذاتيا )عن متويل وتوريد  (ONRA)يعد املكتب الوطين لإلصالح الزراعي      
 وتوزيع اإلنتاج(. 

فهذه املرحلة مل تكن تسيري حقيقي يف الزراعة، ولكن    2رتة مل تستجب لألهداف املخصصة هلا.غري أن هذه الف   
كانت هناك نصوص ليس هلا أية فعالية حقيقية على العمال، كما أن الشروط اإلجيابية الفعالة للتسيري الذايت مل تكن 

  3متوفرة.

وتعزيز قطاع الدولة، هذا اإلصالح اجلديد للزراعة هو : الثورة الزراعية 1971اثنيا: مرحلة اإلصالح الزراعي يف 
املتضمن  1971نوفمرب 08الصادر يف  73-71ومبوجب قانون رقم  .4نقطة حتول يف التنمية االقتصادية للبالد

الثورة الزراعية، اليت هتدف إىل تنظيم االنتفاع من األرض واستغالهلا ووسائل فالحتها بشكل يضمن حتسني اإلنتاج، 
جاء يف املادة األوىل من قانون الثورة الزراعية ما يلي: " األرض ملن خيدمها، وال ميلك احلق يف األرض إال من وقد 

 5يفلحها ويستثمرها".

                                                                 
1- Salem Aziz, les politiques de développement agricoles. Le cas de l’Algérie, thèse de doctorat en sciences 

économiques, Université d’Oran, 2010/ 2011, p  : 342. 
2- Baci  Lazhar, op.cit., p : 286. 

 . 96، ص: سبق ذكرهمرجع  فوزية غريب، -3 
4- Baci  Lazhar, op.cit., p : 287.  

 .1971نوفمرب  29، الصادرة يف املتضمن ميثاق الثورة الزراعية 97العدد  اجلزائرية، اجلريدة الرمسية -5 
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الثورة الزراعية أكدت التوجه االشرتاكي لالقتصاد الزراعي مع أتميم مستغالت كبرية خاصة مملوكة ملواطنني،     
متيزت  ج اجلماعي للتسيري املفروض على املزارعني املستفيدين من إعادة التوزيع، كماوأراضي غري مستغلة وتبين النه

هذه الفرتة أيضا إبنشاء وتعزيز عدد من مؤسسات البحث واملعلومات الزراعية واإلرشاد فضال عن تطوير البنية 
زراعي يف شكل منح يل القطاع الالتحتية واملرافق األساسية يف املناطق الريفية. خالل هذه الفرتة كانت أساليب متو 

حبجم يعتمد بشكل وثيق على مستوى عائدات النفط وختصيصها وفقا ألولوايت معينة ملختلف قطاعات االقتصاد 
 . 1الوطين

 عرفت هذه املرحلة أتسيس الصندوق الوطين للثورة الزراعية: حيث تؤمم األراضي وتلحق به على أساس:    

 ؛متغيبا كل مالك ال يستغل أرضه شخصياالتغيب عن األرض: حيث يعد  -
  ؛إلغاء امللكية الواسعة: إلزالة الفوارق ومنح كل فالح فرص متساوية -
 أراضي اجلماعات العمومية واخلاصة. -

 وفقا مليثاق الثورة الزراعية حددت ثالث طرق الستغالل األرض وتتمثل يف: 

  ؛الفرتة )فرتة الثورة الزراعية(التسيري الذايت الذي بدأ منذ االستقالل ويستمر هلذه  -
 ؛التعاون يف الزراعة وهو نوع من املشاركة الدميقراطية لرتقية الفالحني الذين يعيشون من خدمة األرض  -

  ؛ويشكل وسيلة امتيازيه لتوسيع اشرتاكية الزراعة ودمج املزارع الصغرية
  2اخلاصة لوسائل االنتاج.االستغالل اخلاص، حيث أن الثروة الزراعية ال تقضي على امللكية  -

 تطبيق الثورة الزراعية مت على مراحل متعاقبة من أجل حتقيق أقصى جناح مع شعار األرض ملن خيدمها:     

هبدف تشكيل األراضي العامة، األوقاف، أراضي السلطات  1972جانفي  1املرحلة األوىل: بدأت يف  -
 ؛احمللية األخرى، الصندوق الوطين للثورة الزراعية

هبدف أتميم ممتلكات الغائبني واحلد من حيازات كبرية، وقد  1973جوان  17املرحلة الثانية انطلقت يف  -
عرفت مقاومة كبرية من برجوازيي األراضي هذه املقاومة حدت من نطاق هذه املرحلة حيث مت أتميم فقط 

 ؛ملكية 26454
ة وعرفت مقاومة يف هذه املنطقة، مل تنطلق حقيقاملرحلة الثالثة واليت ختص هتيئة السهوب واحلد من املواشي  -

  3عالية من كبار املربني، حتقيق هذه املرحلة صعب نظرا لكثرة تنقل املاشية.

                                                                 
1- Ministère de l’agriculture et du développement rural Algerienne, Le Renouveau Agricole et Rural en 

marche : revue perspectives , Algerie, Mai 2012, p : 01. 

 ، مرجع سبق ذكره.97العدد  اجلزائرية، اجلريدة الرمسية-2 

3- Baci  Lazhar, op.cit., p : 288.    



اجلزائر واملغربالفصل الثالث: مكانة القطاع الزراعي ودوره يف حتقيق األمن الغذائي يف   
 

128  

 

مل حتقق هذه السياسة ما كان مطلواب فاجلهود املبذولة كانت بعيدة عن حتقيق النتائج املرجوة: متوسط النمو     
 استرياد الغذاء كان من الصعب حتملها بسبب الزايدة املطردة يف الطلبالسنوي لإلنتاج الزراعي ضعيف، فاتورة 

  1احمللي نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاين يف ذلك الوقت وحتسن القوة الشرائية الغذائية للسكان.

 : إعادة اهليكلة1981اثلثا: مرحلة اإلصالح الزراعي يف 

، وهي استجابة هلياكل غري مالئمة وقيود أعاقت بشدة إنتاجية 1980أطلقت عملية إعادة اهليكلة يف نوفمرب        
كان اهلدف من إعادة اهليكلة: تكثيف وحتديث القطاع العام، توحيد أشكال امللكية يف القطاع القطاع الزراعي.  

 2احلكومي، إنشاء مناطق متجانسة.

 حلتني: عرفت إعادة اهليكلة مر       

يف املرحلة األوىل مست حيازات القطاع املسري ذاتيا جلعلها أكثر جتانسا والسيطرة عليها، اهلدف من هذا  -
 اإلصالح حتقيق التنمية املثلى يف كل منطقة زراعية من خالل إنشاء وحدات إنتاج قابلة للحياة اقتصاداي

 وتنظيم وإدارة متكاملة يف آليات تعاونية. 
ثانية هذا اإلصالح مس تعاونيات قدامى اجملاهدين وتعاونيات الثورة الزراعية اليت شهدت معدل الرحلة امليف  -

  3سحب كبري.
تعاونية من تعاونيات  6000لسياسة اإلصالح اهليكلي لالقتصاد الوطين حل  اجلزائرية نتج عن انتهاج الدولة       

مزرعة فالحية اشرتاكية  3264ذاتيا وبذلك مت إنشاء مزرعة مسرية  2000الثورة الزراعية وإعادة إدماجها ضمن 
 4مزرعة منوذجية. 190و

املتعلق ابستصالح األراضي وحيازة امللكية العقارية والذي  18-83صدور القانون رقم  1983كما مت يف         
 نص على أنه ميكن لكل فالح قام ابستصالح أرض أن يستفيد منها وتصبح ملكا له، وهذا القانون كما جاء يف 

  5عية.الذايت أو للصندوق الوطين للثورة الزرا مادته الثانية ال يطبق إال على األراضي التابعة لنظام التسيري

                                                                 
1- Ministère de l’agriculture et du développement rural Algerienne, op.cit., p : 02.  
2- Abdel-Madjid Djenane, L’exploitation agricole familiale comme modèle de restructuration du Secteur 

agricole public en Algérie : cas du sétifois , Options Méditerranéennes : Série B.  Etudes et Recherches  ; n. 12, 

Montpellier, 1997, p : 252, 255. 
3- Baci Lazhar, op.cit., p : 289.     

وراه علوم يف العلوم ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتجتارب التنمية يف الدول املغاربية واالسرتاتيجيات البديلة دراسة مقارنة بني اجلزائر واملغرب، مجيلة معلم-4 
 .206، ص: 2017/ 2016 اجلزائر، ،1االقتصادية، جامعة ابتنة 

ية، كلية احلقوق ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسوالتبعية الغذائية يف اجلزائر دراسة حالة مواد غذائية أساسيةالسياسة الفالحية يونس صاحب،  -5 
 . 109، ص: 2015/ 2014 اجلزائر، والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
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القرار االقتصادي،  عملية إعادة اهليكلة أسفرت عن تعزيز سيطرة الدولة على تنظيم النشاط الزراعي ومركزية       
سرعان ما قوبل بتحد من قبل الناس وحتت ضغط من املؤسسات املالية الدولية، وجدت نفسها مسؤولة عن الرتويج 

  1د السوق من خالل اإلصالح اجلديد.القتصا

مل حيقق هذا اإلصالح النتائج املرجوة منه ألنه مل يكتمل بسبب العجز املايل الكبري الذي عرفه القطاع ابإلضافة        
ومت اإلعالن عن إصالح  2بسبب اخنفاض إيراداهتا من احملروقات، 1986إىل الضائقة املالية اليت عرفتها البالد سنة 

 جديد.

  الفرع الثاين: السياسات الزراعية يف ظل االقتصاد احلر

، ومسيت إبصالحات برامج التعديل اهليكلي 2000إىل غاية سنة  1987انطلقت هذه املرحلة من سنة         
إزالة  قيتها إضافة إىلالذي كان مدعوما من طرف صندوق النقد الدويل، والذي دعا إىل ضرورة تطوير الزراعة وتر 

القيود الكمية على استرياد املواد واخلدمات وتفكيك االجراءات اإلدارية ملنح العمالت الصعبة وحترير األسعار 
 3وختفيض اإلعاانت وختفيض قيمة الدينار. 

 :1987أوال: إصالح 

اع، حيث إعادة النظر يف هيكلة القطدفع ابلدولة إىل إن ضعف النتائج املسجلة يف القطاع الفالحي العام        
املتعلق بطريقة استغالل األراضي العمومية، وجرت إعادة تصميم   1987/ 12/ 08يف  87/19قانون  صدر

  4كاملة وتنظيم للقطاع العام عن طريق إجراء تغيريات على العديد من املستوايت.

تجني وواجباهتم ة لألمالك الوطنية وحتديد حقوق املنيتضمن القانون ضبط كيفية استغالل األراضي الفالحية التابع   
حيث ورد يف املادة األوىل من القانون: يهدف هذا القانون إىل حتديد قواعد استغالل األراضي الفالحية وحتديد 

 .حقوق املنتجني وواجباهتم

 هدف هذا القانون إىل:  
 ؛ضمان استغالل األراضي الفالحية استغالال أمثل -
 ؛واإلنتاجية هبدف تلبية احلاجيات الغذائية للسكان واحتياجات االقتصاد الوطينرفع اإلنتاج  -
 ؛متكني املنتجني من ممارسة مسؤوليتهم يف استغالل األراضي -
 ؛ضمان االستقاللية الفعلية للمستثمرات الفالحية -

                                                                 
1- Abdel-Madjid Djenane,op.cit, p : 256.  

 .206، ص: سبق ذكرهمجيلة معلم، مرجع  -2 
 .13، ص: سبق ذكرهعزالدين نزعي، هامشي الطيب، مرجع  -3

4- Abdel-Madjid Djenane, op.cit., p : 256.  
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 إقامة صلة خاصة بني دخل املنتجني وحاصل اإلنتاج. -

: يف إطار حتقيق التنمية الشاملة وضمان مسار وحدوي للتنمية الفالحية تقوم الدولة على اخلصوص 2يف املادة 
 ابألعمال التالية: 

  ؛التوجيه العام للنشطات الفالحية -
  ؛حتديد اخلطوط العريضة للتخطيط الفالحي -
 السعي إىل تطوير والمركزية هياكل الدعم واالسناد لإلنتاج الفالحي. -

: تتكون األراضي املشار إليها يف املادة األوىل من هذا القانون وكذا الوسائل األخرى املتعلقة هبا، يف 3ملادة ا
شكل مستثمرات فالحية مجاعية متجانسة تتطابق مساحتها مع عدد املنتجني الذين تتألف منهم اجلماعة 

  1.وقدرهتم على العمل، ومع مناهج اإلنتاج املتوفرة وقدرات األراضي

املتضمن إعادة تنظيم املستثمرات الفالحية العمومية أن ختلت  1987من بني نتائج قانون اإلصالح لسنة         
   2الدولة عن عبء القطاع العام، وابلتايل توقفت عن دعمه، وقد أثر هذا اإللغاء سلبا على القطاع الزراعي.

 اثنيا: برانمج التكيف اهليكلي:

يرتبط مفهوم التكيف حبزمة السياسات اليت يوصي هبا صندوق النقد الدويل للبلدان املنخفضة الدخل بضرورة        
، مت التوصل إىل 1989ولقد كان االتفاق األول للجزائر مع صندوق النقد الدويل يعود إىل  3تعومي اقتصادايهتا،

ل مع صندوق النقد الدويل وقع يف بداية أفريفذ واحرتم ابلكامل، أول اتفاق ن مل ينفذ 1991اتفاق اخر يف عام 
منذ ذلك احلني اجلزائر ختضع للقيود املعتادة النامجة  ،1995ىل مارس إ 1994أفريل  1ويغطي الفرتة من  1994

عن مثل هذه الربامج، اخنفاض قيمة العملة يف تسارع مستمر اخنفاض وترية االنفاق العام بسب الغاء اعاانت كثرية، 
  4حترير التجارة اخلارجية.

 ابلنسبة للقطاع الزراعي تتمثل أهم جوانب التكييف اهليكلي فيما يلي:
 ؛حترير اإلنتاج الزراعي وأسعار السلع الزراعية ما عدا بعض احملاصيل االسرتاتيجية -
 ؛خوصصة القطاع العام -
أكثر من  شاء، وقد مت ابلفعل إنوالفالحني إنشاء الغرف الفالحية لزايدة التقارب والتشاور مع املزارعني -

 ؛غرفة فالحية على مستوى الوطن 40
                                                                 

 .1987ديسمرب  9، الصادر يف 50، العدد اجلزائرية اجلريدة الرمسية -1
 .176، ذكره سبقعدوان رشيد، مرجع  -2
 .106، ص: ذكرهسبق فوزية غريب، مرجع -3

4- Bedrani S, L’intervention de l’Etat dans l’agriculture en Algérie : constat et propositions pour un débat, 

Options Méditerranéennes : Série B.  Etudes et Recherches  ; n.  14, Montpellier : CIHEAM, 1995, p : 85. 
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 ؛إنشاء تعاونيات زراعية على أسس جتارية اقتصادية وإنشاء مجعيات زراعية -
 1إلغاء احتكار الدولة يف التجارة الداخلية واخلارجية عدا بعض املنتجات االسرتاتيجية.  -

على مكوانت  لغاء الدعمإالنتيجة املرتتبة عن سياسة التكيف اهليكلي مل تكن مرضية فقد أدت سياسات        
اإلنتاج الزراعي ورفع أسعار املنتجات الزراعية إىل ظهور سلسلة من السلبيات اليت أثرت على وترية اإلنتاج الزراعي 

  2وأدت إىل افقار الكثري من الفئات السكانية.

  الثالث: السياسات الزراعية احلديثة الفرع

يستدعي  ،ةيف حتقيق األهداف املرجو و إن عدم جناح السياسات الزراعية السابقة يف النهوض ابلقطاع الزراعي        
وضع سياسات زراعية جديدة يكون توجهها مستداما وتتبىن أبعاد التنمية املستدامة وحتقق التوازن يف القطاع وبني 

 خمتلف القطاعات االقتصادية األخرى.

 أوال: املخطط الوطين للتنمية الفالحية

 العامة، أطلقت احلكومة برانمج ومع عودة األمن للبالد واليت تزامنت مع استعادة املالية 1999منذ عام        
، إن هذا املخطط يعد PNDA 2000 )3–(2004انتعاش طموح من خالل اخلطة الوطنية للتنمية الزراعية 

، ويتضمن العديد من وسائل الدعم 4أداة من شأاها عصرنة القطاع الفالحي يف إطار االنتقال إىل اقتصاد السوق
القطاع وحتسني مستوى معيشة سكان األرايف من خالل تقدمي دعم وتشجيع القطاع اخلاص لالستثمار يف هذا 

، إضافة إىل تنمية وتطوير اخلدمات الريفية وهتيئة البنية *وقروض وتوزيع أراضي واستصالحها عن طريق االمتياز
 ناحلد من النزوح الريفي وتشجيع سكان الريف ملمارسة األنشطة الفالحية مو األساسية )بناء السدود والطرق( 

  5خالل الدعم )القرض الفالحي ومتويل الفالحة(.

 يهدف املخطط الوطين إىل حتقيق مجلة من األهداف تتمثل يف:           

 ؛استعمال أحسن للقدرات الطبيعية وتثمينها )الرتبة واملاء( والوسائل األخرى )املادية والبشرية( -

                                                                 
الوطين األول  ، مداخلة يف امللتقىانعكاسات اإلصالح االقتصادي والتكيف اهليكلي لقطاع الزراعة وأثره على السياسات الزراعيةأمحد لعمى وعزاوي عمر، -1

:  ص ،اجلزائر ، كلية العلوم االقتصادية، جامعة سعد دحلب البليدة،2003أفريل  23/ 22حول املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتدايت املناخ االقتصادي اجلديد 
62. 

 .109، ص: سبق ذكرهفوزرية غريب، مرجع  -2
3- Ministère de l’agriculture et du développement rural Algerienne, op.cit., p : 04.  

طيط، جامعة اجلزائر صادية، ختصص خت، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتالعوملة واألمن الغذائي العريب: دراسة حالة اجلزائرأوزال عبد القادر،  -4
 .259، ص: 2010/ 2009، 3
جامعة أبو  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد التنمية،التوجه اجلديد لسياسة التنمية الريفية يف اجلزائرهامشي الطيب،  -5

 .200، ص: 2014/ 2013 اجلزائر، بكر بلقايد تلمسان،
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 ؛احلفاظ على املوارد الطبيعية من أجل تنمية مستدامة -
 ؛تكثيف اإلنتاج الفالحي يف املناطق اخلصبة وتنويعه سعيا إىل حتقيق األمن الغذائي للبالد -
 ؛تكييف أجهزة اإلنتاج مع طبيعة الرتبة يف خمتلف املناطق ومع الظروف املناخية -
  ؛ةتعزيز تصدير املنتجات الزراعية ذات االمتيازات التفضيلية احلقيقة السيما املنتجات الزراعية البيولوجي -
  ؛توسيع املساحة الصاحلة للزراعة من خالل عملية استصالح األراضي الزراعية -
  1؛رفع مداخيل الزراعة -
توفري الشروط لزايدة القدرة التنافسية لألنشطة واملنتجات الفالحية وهتيئة الفضاءات الفالحية لتصبح  -

  2اعات الغذائية.أكثر جاذبية لالستثمارات املباشرة وإنشاء مؤسسات فالحية وأخرى للصن

 يتضمن املخطط حمورين: 

 وهي الربامج املوجهة إلعادة وأتهيل وعصرنة املستثمرات الفالحية وتربية املواشي وتشمل الربامج التالية:: احملور األول

 ؛برانمج تكثيف اإلنتاج وحتسني اإلنتاجية -
 ؛برانمج تكييف أساليب اإلنتاج -
  ؛برانمج تطوير اإلنتاج الفالحي -
 .برانمج دعم االستثمار على مستوى املستثمرة الفالحية -

: وهي الربامج املوجهة للمحافظة على وتنمية اجملاالت الطبيعية ابإلضافة إىل خلق مناصب شغل وتتضمن احملور الثاين
 الربامج التالية:

ريق التشجري ط الربانمج الوطين للتشجري الذي يهدف إىل محاية البيئة وتثمني املناطق اجلبلية وذلك عن -
 ؛االقتصادي والنافع

 ؛برانمج التشغيل الريفي -
 ؛برانمج استصالح األراضي عن طريق االمتياز -
 ؛برانمج حلماية وتنمية املناطق السهبية -
 3برانمج احملافظة على الصحراء وتنميتها. -

                                                                 
 .260، ص:سبق ذكرهأوزال عبد القادر، مرجع  -1
، مذكرة لنيل شهادة منوذج تطبيقي للمخطط بوالية سعيدة 2006-2000تقييم برانمج املخطط الوطين للتنمية الفالحية يف اجلزائر: الفرتة هامشي الطيب،  -2

 .93، ص: 2007/ 2006 اجلزائر، تلمسان،املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد التنمية، جامعة أبو بكر بلقايد 
 .201: ، صسبق ذكره، مرجع التوجه اجلديد لسياسة التنمية الريفية يف اجلزائرهامشي الطيب،  -3
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لتشمل دعم الريف وأصبح يعرف ابلربانمج الوطين للتنمية الزراعية والريفية  2002يف عام  PDANمت توسيع 
(PNDAR تعزيز )( تطوير مجيع )ب ،سامهة يف حتقيق األمن الغذائيامل(. وقد مت حتديد نطاق أوسع لتشمل )أ

ناطق الريفية مات الزراعية يف املاملوارد املتاحة، و )ج( محاية البيئة. ومشلت هذه األهداف األوسع أيضا حتسني اخلد
والدعم ألفقر سكان الريف من أجل حتسني أوضاع الناس. كما أعطيت أمهية خاصة لدعم االستثمار ملبادرات 

لكي تكون متسقة مع مفهوم التنمية املستدامة.  PNDARالقطاع اخلاص. مت تصميم األنشطة واملبادرات يف 
لريفية لة اجتماعيا ومستدامة بيئيا، حيث مت تدعيمها ابسرتاتيجية التنمية اأي جيب أن تكون جمدية اقتصاداي ومقبو 

 1املستدامة.

 يشمل املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية:        

 حتسني ظروف ممارسة النشاط الفالحي والغايب والرعوي؛ -
يف الريف أو  مداخيل العائالتمرافقة تعددية النشاطات وتشجيعها وترقيتها ابعتبارها عامال لتحسني  -

 خللق مداخيل جديدة؛
حتسني احلصول على اخلدمات العمومية واحلصول على السكن وفك العزلة عن السكان يف املناطق  -

 املعزولة؛
توفري بدائل لتنمية اقتصاد وأنشطة املناطق الريفية ذات القدرات الضعيفة عرب حتويل نظم اإلنتاج  -

 د، وهتيئة املناطق اجلبلية؛وتكييفها، والتشجري املفي
تعجيل مسار حتديث القطاع بتشجيع االستثمارات اإلنتاجية والتكنولوجية يف املستغالت الفالحية  -

 2وخاصة ذات األحجام الصغرية واملتوسطة اليت مل يتم استكمال أتهيلها.

 يؤطر املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية أجهزة مالية تتمثل يف:

لدعم االستثمارات  2000الوطين للضبط والتنمية الفالحية: أنشئ مبوجب قانون املالية لسنة الصندوق  -
 يف إطار تطوير الفروع ومحاية مداخيل الفالحني ومتويل األنشطة ذات األولوية للدولة.

لدعم  1998: أنشئ مبوجب قانون املالية لسنة (FMVC)صندوق االستصالح عن طريق االمتياز  -
صندوق التنمية الريفية  2002برانمج استصالح األراضي عن طريق االمتياز، وأصبح يف سنة تطبيق 

واستصالح األراضي عن طريق االمتياز، يستفيد من هذا الصندوق األفراد واجلماعات الذين لديهم 
 مشاريع تعيد بعث حيوية النشاطات الفالحية يف الوسط الريفي.

                                                                 
1- Ministère de l’agriculture et du développement rural, Le Renouveau Agricole et Rural en marche : revue 

perspectives , op.cit., p : 05.  

  2- هامشي الطيب، التوجه اجلديد لسياسة التنمية الريفية يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره، ص: 203.
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القطاع الفالحي عن طريق القروض ومع عودة بنك الفالحة  القرض الفالحي التعاضدي: يتم دعم -
واملشاركة يف  2002فيفري  25إىل نشاطه يف متويل القطاع الفالحي يف  (BADR)والتنمية الريفية 

متويل املخطط الوطين للتنمية الفالحية، كما يتم التمويل عن طريق التأمينات االقتصادية اليت يتكفل هبا 
الذي يقوم أيضا بتقدمي القروض وحماسبة الصناديق  (CNMA)عاضد الفالحي الصندوق الوطين للت

 1العمومية.

  (SDRD)اثنيا: اسرتاتيجية التنمية الريفية املستدامة 

، وهتدف إىل توفري إطار وصيغ إلعادة بعث 2004 مت إطالق اسرتاتيجية التنمية الريفية املستدامة يف جويلية       
على أساس  ،احلياة تدرجييا يف املناطق الريفية بواسطة تثمني األنشطة االقتصادية والرتاث الثقايف والطبيعي واإلنساين

عالقات جديدة بني الفاعلني العموميني واخلواص يف إطار مسار تصاعدي وُمركز وتنمية متكاملة، وهي تتضمن 
 ة حماور رئيسية:أربع

 احملور األول: إقامة شراكة حملية وتكامل متعدد القطاعات ضمن األقاليم الريفية؛
 احملور الثاين: دعم ترقية تعددية األنشطة وإنشاء أنشطة اقتصادية مبتكرة؛

 دامة؛تاحملور الثالث: التثمني املتوازن للموارد وتراث األقاليم الريفية وتسيريها ضمن منظور التنمية املس
احملور الرابع: آتزر اجلوانب االقتصادية واالجتماعية وتنسيق األعمال من خالل إثراء املسامهة الواسعة للفاعلني 

 احملليني.
، وهي PPDRIتستند اسرتاتيجية التنمية الريفية املستدامة على املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املتكاملة        

املواطنني  من أسفل إىل أعلى وتتوزع املسؤولية فيها بني مصاحل اإلدارة واحملليني املنتخبني و مشاريع مندجمة وجامعة تبىن
 وهتدف هذه املشاريع إىل: 2واملنظمات الريفية،

 االستعمال العقالين وتثمني املوارد الطبيعية؛ -
 حفظ وتثمني اإلرث احلضاري املتنوع؛ -
وجات واخلدمات، التحكم يف نشاطات اإلنتاج وتثمني املنتترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة لإلنتاج  -

 الزراعية؛
 تثمني املهن املرتبطة ابلزراعة، الغاابت، الرعي، الصناعات التقليدية؛ -

                                                                 
، أطروحة مقدمة لنيل (1980/2009حتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفرتة )زهري عماري، -1

، اجلزائر، -بسكرة– دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد تطبيقي، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضرشهادة 
 .83، 82، ص ص: 2013/2014

  2- املرجع نفسه، ص: 203، 204.
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 1ترقية منشآت وجتهيزات اجتماعية اقتصادية وثقافية لالستعمال اجلماعي. -

 2014-2010 والريفي اثلثا: سياسة التجديد الفالحي
، والذي 2008على قانون التوجيه الفالحي الذي صدر يف أوت سياسة التجديد الفالحي والريفي ترتكز        

حيدد معاملها وإطارها العام هبدف متكني الزراعة اجلزائرية من املسامهة يف حتسني األمن الغذائي للبالد وحتقيق التنمية 
د الفالحي، كائز متكاملة: التجديد الريفي، التجديثالث ر  علىسياسة التجديد الفالحي والريفي  ترتكز  2املستدامة.

 برانمج تقوية القدرات البشرية واملساعدة التقنية وإطار حتفيزي كما يوضحها الشكل التايل:
 : خمطط برانمج التجديد الفالحي والريفي(70-3شكل رقم )

                                
 .06، ص: 2012ماي  اجلزائر، ،مسار التجديد الفالحي والريفي عرض وآفاقوزارة الفالحة والتنمية الريفية، : املصدر

الريف هو مرادف للمستقبل وقدرات لالكتشاف والتثمني، يهدف برانمج التجديد الريفي إىل التجديد الريفي:  1
 الوسط الريفي هدف كل األسر اليت تعيش وتعمل يفحتقيق تنمية منسجمة ومتوازنة ومستدامة لألقاليم الريفية، ويست

وخاصة منهم الذين يعيشون يف املناطق اليت تتميز ظروف املعيشة واإلنتاج فيها بصعوبة أكثر )اجلبال، السهوب، 
الصحراء(، كما يشرك العديد من الفاعلني احملليني )اجلماعات احمللية، اجلمعيات واملنظمات املهنية، املستثمرون 

حيون، املؤسسات غري الفالحية، احلرفيني، املصاحل التقنية واإلدارية، هيئات التكوين والقرض...(، يوسع الفال
التجديد الريفي جمال تطبيقه إىل قطاعات النشاط األخرى يف الوسط الريفي )احلرف، املاء الصاحل للشرب، الطاقة 

  3لقطاعات.الكهرابئية، تثمني املوروث الثقايف...( ابلرتقية ما بني ا

                                                                 
القتصادية، ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم ا-حالة دول مشال إفريقيا–من الغذائي دور التنمية الزراعية املستدامة يف حتقيق األ مراد جبارة، -1

  .309ص:  ،2015/ 2014ختصص نقود ومالية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، السنة اجلامعية 
 .88، ص: سبق ذكرهزهري عماري، مرجع -2 
 .06، ص: 2012ماي  اجلزائر، ،مسار التجديد الفالحي والريفي عرض وآفاقوزارة الفالحة والتنمية الريفية،  -3
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يركز التجديد الفالحي على البعد االقتصادي ومردود القطاع لضمان بصفة دائمة األمن التجديد الفالحي:  2
الغذائي للبالد، فهو يشجع تكثيف وعصرنة اإلنتاج يف املستثمرات واندماجها يف مقاربة فرع لتصويب أعمال دعم 

القيمة املضافة طول السلسلة من اإلنتاج إىل االستهالك. إن  االستثمارات العديدة املنجزة يف القطاع حول إقامة
اهلدف الذي تتبعه هذه الركيزة هو اندماج الفاعلني وعصرنة الفروع من أجل منو دائم وداخلي ومدعم لإلنتاج 

 ،الفالحي. حوايل عشرة فروع للمنتجات ذات االستهالك الواسع مت اعتبارها ذات أولوية: احلبوب والبقول اجلافة
 احلليب، اللحوم احلمراء والبيضاء، والبطاطس، الطماطم الصناعية، زراعة الزيتون والنخيل، البذور، الشتائل، واملورثني.

نظام ضبط املنتجات  1مث أضيف أيضا عملني آخرين أجنزا خصيصا لإلنتاج الفالحي لربانمج التجديد الفالحي: 
لتأمني واستقرار عرض املنتجات وضمان محاية مداخيل  2008الذي وضع سنة  ،الفالحية ذات االستهالك الواسع

عصرنة وتكييف التمويل والتأمينات الفالحية، كما يندرج هذين العملني  2الفالحني واألسعار عند االستهالك، و
 يف اإلطار التحفيزي الذي يرافق إمجاال الربامج الثالثة للتجديد.

هها الفاعلون أتيت هذه الركيزة كرد على الصعوابت اليت يواج التقنية: برانمج تقوية القدرات البشرية واملساعدة 3
تلف السيما بسبب األدوار اجلديدة اليت يتعني لعبها والفصل بني خم ،لالندماج يف تنفيذ هذه السياسة اجلديدة

ه حجم كبري يهدف لأشكال التنظيم. إن برانمج تقوية القدرات البشرية واملساعدة التقنية الذي من املنتظر أن يكون 
 إىل:

 عصرنة مناهج اإلدارة الفالحة؛ -
استثمار هام يف البحث والتكوين واإلرشاد والفالحي من أجل تشجيع وضع تقنيات جديدة وحتويلها  -

 السريع يف الوسط اإلنتاجي؛
 تعزيز القدرات املادية والبشرية لكل املؤسسات واهليئات املكلفة بدعم منتجي ومتعاملي القطاع؛ -
 ةتعزيز مصاحل الرقابة واحلماية البيطرية والصحة النباتية ومصاحل تصديق البذور والشتائل والرقابة التنفيذي -
  1ومكافحة حرائق الغاابت. 
 إضافة إىل الركائز الثالثة األوىل األساسية يتضمن الربانمج أيضا:        

ف اإلدارة زي على األدوات املطورة واملستعملة من طر : تكملة للركائز الثالثة يشمل اإلطار التحفياإلطار التحفيزي
 يف قيادة دورها الرايدي، هذه األدوات هي أساسا: 

اإلطار التشريعي والتنظيمي واملعياري الذي جيب تكييفه مع السياسة اجلديدة وتطويره حسب  -
 االحتياجات؛

                                                                 
 .07ص: السابق، املرجع  -1
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 ميكانيزمات التخطيط التسامهي والتمويل العمومي للقطاع الفالحي؛ -
 تدابري ضبط األسواق لضمان األمن الغذائي؛ -
خمتلف امليكانيزمات لضمان احلماية والرقابة ابسم كل املواطنني وتنشيط الفضاءات املختلطة )خاصة  -

 1وعمومية( للربجمة وتنسيق ومتابعة وتقومي السياسات والربامج واملشاريع.

( الذي 2014-2010خالل املخطط اخلماسي ) مت تنفيذ سياسة التجديد الفالحي والريفي يف مرحلتها األوىل
وخمتلف  ،مليار دينار لعصرنة اإلدارة )ميزانية التجهيز والتسيري، اإلدارة املركزية والالمركزية( 100جند ما يقارب 

ميكانيزمات الدعم للتجديد الفالحي والريفي ولدعم األسعار عند االستهالك. وتتمثل األهداف املرغوب الوصول 
 يف: بعقود النجاعةإطار ما يسمى إليها يف 

يف فرتة  %8,33إىل  2008/ 2000يف فرتة  %6حتسني النسبة املئوية لنمو اإلنتاج الفالحي من  -
 ؛2010/2014

 منو اإلنتاج وحتسني ادماجه ومجعه؛ -
 تقوية تنمية متوازنة ومستدامة لألقاليم الريفية؛ -
جواري للتنمية الريفية املندجمة يف  مشروع 10200حتسني ظروف معيشة سكان األرايف من خالل  -

 منطقة ريفية؛ 2200
 النهوض املستدام ابجلهاز الصناعي الوطين وحتسني االدماج الصناعي ضمن الفروع؛ -
 2منصب دائم السيما يف املناطق الفقرية واحملرومة. 750000استحداث مناصب شغل  -

تدابري وهي مبثابة حصيلة ملختلف اإلجراءات وال لقد مت بناء سياسة التجديد الفالحي والريفي تدرجييا       
والتكيفات املتتالية لالستجابة للطلب الغذائي الذي هو يف تزايد مستمر، وللمسامهة يف حتسني ظروف املعيشة 

ة للقيام ن يعد مهم غري أنه تبقى هنالك جمهودات إضافيالطريق الذي مت قطعه حىت اآل ،والعمل يف الوسط الريفي
عدم اقصاء املناطق الريفية وفئات اجتماعية من هذه الديناميكية، إضافة إىل تعزيز وتوسيع تغطية سياسة  هبا لضمان

 التجديد الفالحي والريفي. 

إن السياق االجتماعي واالقتصادي والسياسي وكذا التغريات املناخية ميكن أن تتطور ويكون هلا أاثرا على       
جيب  لريفي، تشكل هذه التغريات أخطارا جيب أخذها بعني االعتبار جبدية واليتتنفيذ سياسة التجديد الفالحي وا

 على القطاع أن يعد هلا ويفكر يف تدابري للتأقلم معها أو التقليص منها، كما أن التبعية القوية للموارد النفطية ميكن

                                                                 
 .08، ص: السابقاملرجع  -1

  2- مراد جبارة، مرجع سبق ذكره، ص ص: 316، 317.
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 1أن تتسبب يف تقليص أو توقيف كيفيات دعم القطاع واالضرار بتنفيذ برانمج التجديد الفالحي والريفي. 

 املطلب الثاين: السياسات الزراعية املطبقة يف املغرب

 يتم يف هذا املطلب عرض ألهم السياسات الزراعية املطبقة يف املغرب من فرتة االستقالل إىل يومنا هذا.   

 األول: السياسات الزراعية يف املغرب بعد االستقاللالفرع 

من  ٪12) 1956مليون هكتار يف عام  1ورثت املغرب القطاع احلديث من االستعمار والذي يشكل        
هكتار من مزارع املغربية احلديثة(، متتد هذه  400 000املساحة القابلة للزراعة( )والذي جيب أن يضاف إىل 

 يف إمكاانت زراعية عالية. املنطقة على األرض

 وبطرق خمتلفة: 1973-1956سنة(  17مت اسرتجاع األراضي املستعمرة تدرجييا )       

هكتار بيعت بطريقة غري شرعية من قبل املستوطنني للمزارعني املغاربة اخلواص، وقد أيد هذه  400000 -
 املبيعات يف وقت الحق.

هكتار مروي، من  5الزراعي إىل حصص )أقسام( فردية )جتزأت من ميثاق اإلصالح هكتار  350 000 -
 هكتار يف املناطق البعلية(. 20إىل  15

 plantations(، حالة املشاتل SODEA, SOGETAهكتار قد عهدت لشركات ) 250،000 -
  2للحيلولة دون حدوث اخنفاض يف قيمة اإلنتاج.

  العمل. وجود رؤية واضحة وابلتايل تناقض كبري يفمتيزت السنوات األوىل لالستقالل ببعض الغموض، وعدم        

ت يف الواقع، كان هذا الغموض يف حد ذاته انعكاسا للصراعاالقرارات األساسية اليت جيب اختاذها مل تكن موجودة، 
  3.على السلطة

ملدة مخس سنوات وتعبئة الريف املغريب حول حمورين:  «opération labour» ، إطالق1957يف عام        
)غطاء مع أهداف طموحة 4،حتسني الظروف املعيشية واستغالل الفالحنيو  ،حتديث تقنيات زراعة احلبوب

هكتار يف مخس سنوات وتعزيز التنظيم التعاوين يف اجملتمع الريفي ...(، وسرعان ما ااهار العمل حتت  1000000
 سياسية بداية ،60s سنوات ال بداية مع ولكنبسبب تناقض املصاحل،  ليت ميكن أن هتدد املصاحلضرابت "املالك" ا

                                                                 

  1- وزارة الفالحة والتنمية الريفية، مسار التجديد الفالحي والريفي عرض وآفاق، مرجع سبق ذكره، ص ص: 35، 39.
2- Anne-Marie Jouve, Evolution des structures de production et modernisation de secteur agricole au 

Maghreb, Cahiers Options Méditerranéennes ; n.  36, Montpellier : CIHEAM, 1999, p : 227- 228. 
3- NAJIB AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine, http://www.abhatoo.net.ma, 

consulté le 22/12/2016 à 15 : 55.   
4- Bouri Chaouki, les politiques de développement agricole. Le cas de l’Algérie, Thèse de doctorat en sciences 

commerciales, Université d’oran, Algérie, 2010/2011, p : 325. 

http://www.abhatoo.net.ma/
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ملروية، امكتب الوطين للري لتنظيم التنمية يف املناطق  1960يف عام  ءمت إنشايف أخذ مكااها، وقد بدأت  جديدة
املسؤولة عن حصتها يف تطوير األراضي (، ONMRملكتب الوطين للتحديث الريفي )ابمت استبداله  1962يف عام  مث

  1البعلية.

إىل التماس تدخل البنك الدويل الذي  املغربية قادت السلطات  1964إن األزمة املالية اليت اندلعت يف عام        
رمبا حامسة ن تكو "توصيات" من هذه املهمة سوف  ،كان لتشخيص اقتصاد البالد وعلى وجه اخلصوص يف الزراعة

 االجتماع فسهن العام اهاية يف ذلك، على وعالوة السياسة الزراعية اجلديدة هيكلويينظم يف صياغة اخليار الذي 
 خطط لزراعة يفل األولوية إعطاء على يؤكد الدولة، رئيس برائسة والتخطيط الوطين للرتويج األعلى للمجلس األول

 أتثري من احلدو  التقليدي القطاع" حتديث: "ضرورة على للتأكيد احلال بطبيعة هذا أدى ،التنمية اليت مازالت تقليدية
 على يزوالرتك ،يضااألر  ريل السدود بناء خالل من مياهلل إدارة أفضل عن البحث خالل من املناخية التغريات

 ،املكننة من فادةاالستعلى  املياه، وضمان أن تكون مزارع قابلة للحياة قادرة الستقبال جمهزة تكون اليت" املناطق"
 والقطن والقمح احلليبو  واخلضروات الزيتية والبذور السكر" )النقدية احملاصيل" إىل وتوجهها اإلنتاج شروط وتكثيف

)... 
تقوم على تقنيات أكثر  اسرتاتيجية الدولة 1985ـ 1966سياسة السدود هنا بدأت سياسة جديدة وهي        
 .70s يف االلتواءات بعض تواجه سوف ذلك ومع تقدما،
، وكانت 1967"مليون هكتار مروي"، مت حتديده كهدف يف عام  2طموح بربانمج تلتزم ،1967 عام يف       

  3ابلفعل. ةمشروعات الري كبري 

 خبطى موماع السدود بناء نشاط واصل للدولة املالية والصعوابت الزراعية السياسة تقلبات من الرغم وعلى       
 يدخل خدمة مائة سد. تقريبا واليوم ،اسد نو ست ابلفعل هناك كان  عاما عشرينيف  حبيث ،اثبتة

 البالد احتياجات يةتلب" الرئيسية أهدافها بني سلسلة من اخلطط القطاعية من وضعتخالل فرتة السبعينات        
 املنتج، من الطلب/  العرض ميزان يف التغريات حتليل على عام بشكل اخلطط هذه استندت وقد "،الزراعية السلع يف

  .األهداف هذه حتقيقو  لتنفيذ طرق ووضع ملتابعة، أهداف وحتديد اإلنتاج، إمكانيات وتقييم
 والتقين قتصادياال البعد إىل باإلضافةف" متكاملة" ابسم املعروفة املشاريع من كما كانت خالل هذه الفرتة سلسلة

 واالئتماانت نباتية،ال الصحة وعالجات املختارة والبذور األمسدة واستخدام الزراعية، امليكنة على االستثمار) التقليدي
 املدارسو  الطرق بناء: إيكولوجية أو تنظيمية أو اجتماعية كانت  اليت األخرى األساسية األبعاد تأضيف ،...(

 ... التشجري ادةوإع الرتبة، وحفظ املهنية، املنظمة التنمية، وسوق الشرب مياه وإمدادات الريف، وكهربة والعيادات

                                                                 
1- NAJIB AKESBI, op.cit.    
2- NAJIB AKESBI, op.cit.   
3- Bouri Chaouki, op.cit, p : 325. 
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للزراعة  تكاملةامل الزراعية التنمية"  رمسيا تسمى مشاريع مثانية إطالق مت ذلكمن  سنوات عن عشر قليال يزيد ما
 كل  خصائص ىعل تعتمد وأهدافها املشاريع حمتوى فإن احلال، وبطبيعةمن املغرب،  خمتلفة أجزاء خالل" اجلافة
 .واالجتماعي االقتصادي املستوى حيثمن  منطقة

 على الرعوية سنيحت على تركز اآلخر والبعض اخلضر حماصيل تكثيف حنو أساسا موجهة تكون املشاريع بعض       
 الرتبة آتكل حةومكاف الرتبة على احلفاظ على تركز اآلخر والبعض ،(املتوسط األطلس) العامة أو اجلماعية األراضي
 واملسالك لطرقا حتسنيكما أعطيت األولوية النفتاح مناطق املشاريع من خالل فتح و   .احلايل اإلنتاج وتكثيف

 يتم وأخريا .واملدارس ياداتوالع الصحية املراكز وبناء والكهرابء لتوفري املياه الصاحلة للشرب الثانية األولوية، و الريفية
 ملموسة نتائج قدمت وبدأت ،املشروع مناطق يف املزارعني على يشرفون الذين الفنيني لتدريب خاص اهتمام إعطاء

 ورمبا كانت أفضل لو استمرت.  الواقع، أرض على
 التنمية ومشاريع القطاعية خلطط يف جديدا وضعا خلق 80 ال خالل اهليكلي التكيف سياساتظهور        

 لتحديد حقيقي ييمتق يكون أن دون املتكاملة التنمية مشاريع عن التخلي ومت ،الضحااي أول سيكون اجلافة املتكاملة
  1.الدروس واستخالص حدود

 الفرع الثاين: سياسة التكيف اهليكلي
مبساعدة صندوق النقد الدويل والبنك الدويل،  1983يف املغرب عام  طبقت سياسات التكيف اهليكلي       

وذلك بسبب اتساع حجم االختالالت اليت ظل االقتصاد املغريب يعاين منها سواء على الصعيد الداخلي أو اخلارجي، 
ميزان  ض العجز يفواليت تتضمن خف ،ولتلك الظروف جاءت احلاجة إىل تطبيق برامج التثبيت والتصحيح اهليكلي

  .2املدفوعات وامليزانية العامة على مستوى التثبيت وحتقيق التوازن والنمو االقتصادي على التصحيح اهليكلي
زان ثر على توازن امليزانية وامليأاخنفاض سعر الفوسفات  بداية سيئة للمغرب80سنوات ال عرفت حيث        

القتصادي من أجل البقاء ا على االئتمان حصولالتعديل للمبدأ ثقل الديون فرضت على املغرب قبول  التجاري،
تصادية، ويهدف إىل زايدة الستعادة التوازانت املاكرو اق PASفجاء  ،على حساب العديد من اإلصالحات

وقد  ،االقتصادية الالزمة لتعزيز النمو املستدام على املدى املتوسط والطويل من خالل توزيع أفضل للموارد الكفاءة
 عرف يف قطاع الزراعة مرحلتني: 

(PASA األول )النتعاشل طموحة وأهداف ،(1987-1985) عامني مدى على: 

 الستكمال) لدوليةا التنافسية القدرة وحتسني الزراعية للمنتجات املعاكسة التجاري التبادل معدالت من احلد -
 ؛(قيمة اخنفاض أتثري

                                                                 
1- NAJIB AKESBI, op.cit.    

، 10ية، العدد اإلدار جملة الغري للعلوم االقتصادية و  ،التكيف اهليكلي يف بلدان عربية خمتارة )مصر واملغرب(حتليل سياسات إميان عبد اجلبار وسحر عباس،  -2 
 .134ص: ، 2008
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 ؛افسةابملن للمزارعني أفضل التفاوض ملهارات الزراعية واملدخالت املنتجات يف التجارة حترير -
  ؛الري ومياه األمسدة يتعلق فيما وخاصة الزراعية، املدخالت على الدعم خفض -
 أسعار بسح وليس تكلفة أقل املوجهة، الغذائية املساعدة برامج حملها وحلت االستهالك، خفض دعم -

 أسفل؛ إىل االنتاج
 ؛...( واإلرشاد البحوث) العام الطابع خدمات بشأن اإلدارة أعمال تركيز إعادة -
 الطاقة) األرخص واختيار (الكبرية املائية) الزراعية التحتية البنية يف العام لالستثمار عالية األولوايت حتديد -

 1؛(الصغرية املائية
 .الطبيعي الرتاث محاية -

PASA 2. (1990-1988)غطى الفرتة  الثاين  

 اثرآل املسبقة ييماتالتق يف النقص بسبب التكيف برانمج تنفيذ أثناء واجهتها اليت الصعوابت معظم توأوضح
  3.املعنية اإلدارات بني التنسيق ومستوى التكيف، برانمج

 الفرع الثالث: اسرتاتيجية التنمية الزراعية والريفية 
 :إىلللتنمية الزراعية والريفية(، وهتدف  2020)اسرتاتيجية  2000 صيغت هذه االسرتاتيجية يف جويلية       
 حتقيق األمن الغذائي عن طريق زايدة اإلنتاج الفالحي وحتسني نوعيته؛ -
 التقليص من الفقر والبطالة وحتسني الدخل الفالحي لألسر الريفية وكذا حتسني شروط حياة أفضل هلا؛ -
 محاية املوارد الطبيعية. -

 الرتكيز على احملاور التالية:من خالل 
 ة الزراعة هبدف تكييف جيد ملخططات النشاط مع واقع واحتياجات املستوى احمللي؛أقلم -
 املشاركة اليت هتدف إىل حتفيز جيد وفعال للفاعلني احملليني يف طريقة التنمية؛  -
 4يني.احملل التكامل الذي يهدف إىل تنسيق برامج تنموية من أجل بلوغ احلد األقصى للفاعلني -

 الفرع الرابع: خمطط املغرب األخضر

 :اىل ابخلصوص هتدف الفالحي، القطاع ومندجمة لتنمية متكاملة كاسرتاتيجية  األخضر املغرب خمطط يعترب       

 ؛اخلصوصيات مراعاة مع متوازنة متطورة دينامية الفالحي القطاع إعطاء -
                                                                 

1- NAJIB AKESBI, op.cit.    
2- Idem.    
3- Mokhtar BOUANANI, L'AJUSTEMENT STRUCTUREL AGRICOLE, 

http://anafide.org/doc/HTE%2089/89-1.pdf, consulté le 28/12/2016 à 12 : 48. 

  4- مراد جبارة، مرجع سبق ذكره، ص: 319.

http://anafide.org/doc/HTE%2089/89-1.pdf
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 ؛التطور هوامش واستثمار اإلمكاانت تثمني -
 ؛اقتصادية السوسيو التوازانت على احلفاظ مع املعاصرة الرهاانت مواجهة -
 .العلمي املستوى على الغذائية الصناعات قطاع يعرفها اليت العميقة التحوالت مواكبة -

 القطاع يف متوجهاهت مبختلف الفاعلني لكل وإدماجية مشولية مقاربة حول الطموحة االسرتاتيجية هذه تتمحور
 .لتضامنيةا والفالحة العصرية الفالحة مها: نيتأساسي دعامتني على االسرتاتيجية ارتكزت وقد ،الفالحي

 اخنراط اللخ من وذلك السوق، ملتطلبات تستجيب متكاملة فالحة تنمية إىل العصرية الفالحة دعامة هتدف 
 ابألساس ترمي ملقاربة تسطر التضامنية الفالحة دعامة أن حني يف ،ومنصفة جديدة استثمارات يف اخلاص القطاع

 .الصغار الفالحني دخل حتسني عرب القروي العامل يف الفقر حماربة إىل

 فرص وخلق اماخل الداخلي الناتج من وذلك ابلرفع املغريب االقتصاد منو يف املسامهة املخطط هذا من عموما ويرجى
 1.الطويل املدى على الغذائي األمن ضمان وكذا املغريب للمستهلك الشرائية القدرة ودعم الفقر وحماربة الشغل

 يستند املخطط األخضر على عدة مبادئ، وهي:        

، وتدعيم حصتها يف الناتج احمللي اخلام سنة املقبلة 15خالل ال  : اعتبار الزراعة كأهم قاطرة للتنميةاملبدأ األول 
ألف  600دة، اهلدف هو خلق مليار درهم من خالل استثمارات جدي 100و 70لتحقيق انتج سنوي بني 

مرات حلوايل مليون قروي، والرفع من قيمة  3-2منصب دائم جديد، وحماربة الفقر بتحسني الدخل الفالحي ب 
 مليار درهم ألهم املنتجات كاحلوامض والفواكه واخلضراوات. 88-44الصادرات ب 

نعني شراكة بني املنتجني من جهة واملص، والذي هو املبدأ الثاين: اعتماد التجميع كنموذج للتنظيم الزراعي
واملوزعني من جهة أخرى لدمج جمموعة من الفالحني حول جممع يتوفر على إمكانيات تدبريية مالية وتقنية. اهلدف 

ري بفضل املدخالت واخلدمات اليت يقدمها اجملمع من أتطري وتوف ،هو متكني الفالحني الصغار من تطوير انتاجهم
 عصرية واقتناء أو استعمال مشرتك ملعدات التجهيز ومتويل االستثمارات. تقنيات اإلنتاج ال

طاع ، سطرت اسرتاتيجية املغرب األخضر دعامات للقاملبدأ الثالث: ضمان تنمية الزراعة يف جمموعها دون اقصاء
 من خالل برانجمني:

من املساحة املزروعة(  %20ئمة )خاصة ابلفالحة العصرية، أي املناطق املسقية واملطرية املال الدعامة األوىل -
 واليت تتميز ابعتماد أساليب عصرية وارتفاع املردودية، تدعم الدولة بواسطة صندوق التنمية الفالحية تنفيذ 

                                                                 
1-  http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/la-strategie, consulté le : 23/06/2019 à 09 :24. 

 

http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/la-strategie


اجلزائر واملغربالفصل الثالث: مكانة القطاع الزراعي ودوره يف حتقيق األمن الغذائي يف   
 

143  

 

 استثمارات القطاع اخلاص مع دعم خاص ملشاريع التجميع.
املناطق اجلبلية واملطرية غري ( يف %80خاصة ابلفالحة التضامنية، ختص الفالحة الصغرية ) الدعامة الثانية -

 املالئمة واليت تعتمد على األمطار، الدعم خيتلف حسب نوعية املشاريع.
مليار دوالر،  18، يقدر االستثمار إلجناز خمطط املغرب األمحر حبوايل املبدأ الرابع: تشجيع االستثمار اخلاص

يتم توفريها  %30واالستثمار العمومي بنسبة  % 70ابلنسبة ملشاريع الدعامة األوىل استثمار اخلواص يقدر بنسبة 
امهة الدولة متثل سمن قبل صندوق التنمية الفالحية يف صيغة مساعدات االستثمار، أما ابلنسبة للدعامة الثانية فم

 .%30و 20من االستثمار اإلمجايل وتقتصر مسامهة املستفيدين من مشاريع الدعامة الثانية يف حدود  70-80%
 ، اجناز املخطط يتم عرب شراكة حتدد مسؤولية مجيع املتدخلني يف خمتلفاملبدأ اخلامس: اعتماد مقاربة تعاقدية

 اجلهويني واملهنيني واجلمعيات.القطاعات خاصة اإلدارة، املنتجني 
 ، موازاة مع اجناز هذه األهداف تتوخى االسرتاتيجية احلفاظاملبدأ السادس: جعل تنمية الزراعة تنمية مستدامة

من أجل أتمني زراعة مستدامة من خالل عدة إجراءات منها: الدعم الستعمال أنظمة السقي  ،على املوارد الطبيعية
 نمية استعمال الطاقات املتجددة يف امليدان الزراعي.املقتصدة للمياه، دعم ت

، من خالل تطوير اإلطار املؤسسايت من أجل تدخل ومصاحبة املبدأ السابع: إصالح اإلطار القطاعي للفالحة
 1أفضل للقطاع وخلق آليات جديدة إلجناز املخطط.

وعدم املتابعة، كما أاها  غرب بعدم االستمراريةاتسمت السياسات الزراعية اليت مت تنفيذها يف اجلزائر وامل لقد       
صممت ونفذت دون قياس وتقييم آلاثر هذه السياسات على حل القضااي الرئيسية اليت تواجه اجملتمع، على وجه 
اخلصوص آاثر السياسات الزراعية والغذائية على التنمية الشاملة، وآاثر بعض السياسات األخرى على الزراعة 

 كن النظر إىل السياسات الزراعية مبعزل ألاها تندرج يف السياسة االقتصادية الشاملة.والغذاء. ال مي

وجود احلد األدىن من الدقة يف التنبؤ آباثر السياسات غالبا ما يؤدي إىل هدر كبري للموارد النادرة كذلك عدم         
  املوارد.وجه التحديد لديها نقص حاد يفبسبب سوء ختصيصها، األمر الذي يؤثر على البلدان النامية اليت على 

من املؤكد أن جتاوز الطبيعة التقريبية هلذه السياسات وفسح اجملال لسياسات أكثر عقالنية وأكثر دقة وأكثر حتديدا 
 2يف أهدافها ووسائلها وأكثر أمنا يف النتائج املتوقعة.

 

                                                                 

 .24، 23، ص ص: 2015جانفي جسر التنمية، الكويت، ، 121العدد ، التنمية يف القطاع الزراعي واألمن الغذائي العريباملعهد العريب للتخطيط،  -1 
2- Slimane Bedrani, Les politiques agricoles et alimentaires en Algérie et les grandes questions du 

développement, Cahiers Options Méditerranéennes  ; n.  1(4), Montpellier: CIHEAM, 1993, p: 61. 
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 في الجزائر والمغربالمبحث الثالث: دور القطاع الزراعي في تحقيق األمن الغذائي 

إال أاها التزال  ،ابلرغم من السياسات واالسرتاتيجيات اليت وضعتها اجلزائر واملغرب لتحقيق األمن الغذائي       
سهام يف تعتمد على االسترياد لتغطية احتياجاهتا الغذائية خاصة األساسية منها، وملعرفة قدرة القطاع الزراعي يف اإل

 التطرق إىل النقاط التالية الذكر. بحثيتم يف هذا امل اجلزائر واملغرب حتقيق األمن الغذائي يف

 والواردات يف اجلزائر واملغربالزراعي املطلب األول: الفجوة بني اإلنتاج 

بني الكمية املنتجة  ةاملقارنهذا املطلب سيتم يف  ،تغطية االحتياجات الغذائيةيف ملعرفة قدرة القطاع الزراعي        
  من السلع الرئيسية.والكمية املستوردة 

 الفرع األول: الفجوة بني اإلنتاج الزراعي والواردات يف اجلزائر

 يفتطور اإلنتاج الزراعي لبعض املواد الغذائية الرئيسية إضافة إىل تطور الواردات  (22-3رقم )يبني اجلدول        
 .ألف طن، الكميات تقاس ب: 2015/ 2003خالل الفرتة اجلزائر 

 اجلزائريف والواردات الزراعي تطور اإلنتاج  :(22-3جدول رقم )
 2003- 2007 2008- 2012 2013-2017 2018 

 الواردات االنتاج الواردات اإلنتاج الواردات اإلنتاج الواردات اإلنتاج و: ألف طن
 13054,7 6046,88 12049,22 3010,2 9151.3 4075.7 7326.8 3889.1 احلبوب
 143,7 4653,32 118,01 4706,04 113.81 3237.8 1068.29 1924.1 البطاطا

 223,14 308,68 208,7 280,84 198.68 275,34 210,17 220,64 البقوليات
 27,94 6910,24 50,62 6058,02 30.00 8394.2 16.02 4085.2 اخلضر
 393,67 6703,94 404,97 4805,3 400.80 2636.0 273.03 2450.2 الفواكه
 51,76 797,45 65,72 760 61.01 520.82 71.24 384.92 اللحوم
 31,87 103,83 31,41 103,42 25.46 123.78 20.17 137.45 األمساك
 0,3 314 0,45 343,07 0.55 219.58 1.46 178.57 البيض

 466,47 3064,92 770,42 3650,5 618,76 2667.9 618,52 1720.7 ناأللبااحلليب و 
 الباحثة ابالعتماد على: دعداإمن : املصدر

 .37، 36، 35، 31، اجمللد: 2017-2011،الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية، 
:18. : 09/11/2020 à 16 , consulté lehttp://www.fao.org/faostat/fr/#data/TP 

أن اجلزائر الحظ حيث ن ،يف اجلزائر ألهم السلع الزراعية سترياداجلدول أعاله يوضح الفجوة بني اإلنتاج واال       
 ظل عجز اإلنتاج رئيسية يفتعتمد بشكل كبري يف تغطية احتياجات سكااها على الواردات ابلنسبة للمنتجات ال

حبوب حيث ابلنسبة لل خاصة رغم زايدة اإلنتاج الزراعي ،الغذائية الزراعي وعدم قدرته على تغطية االحتياجات
ويف الفرتة  ،2012-2008الفرتة ويف  2007 -2003نالحظ أن الواردات متثل ِضعف اإلنتاج خالل الفرتة 

http://www.fao.org/faostat/fr/#data/TP
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 ،عف اإلنتاج الزراعيضِ فالواردات متثل  2018ما يف سنة أجتاوزت ثالثة أضعاف اإلنتاج الزراعي  2013-2017
الواردات تتجاوز ال ف ابلنسبة للبقوليات ،رغم ارتفاعها عن الفرتة السابقة وهذا راجع إىل زايدة يف اإلنتاج الزراعي

األمساك  ،اإلنتاج الزراعيمن  %30و 15الواردات بني ترتاوح  للحليب واأللبانابلنسبة ، من اإلنتاج الزراعي 70%
، اللحوم متثل الواردات من اإلنتاج الزراعي %15-6من اإلنتاج الزراعي، الفواكه متثل الواردات من  %30متثل 
 .من اإلنتاج، ابلنسبة للبيض فنالحظ أن الواردات منخفضة جدا %18-6من 

، واألمساك األلبانقل بدرجة أعلى الواردات ابلنسبة للحبوب والبقوليات و نالحظ أن اجلزائر تعتمد بشكل كبري        
ة للبطاطا ابلنسبة للبيض يغطي اإلنتاج مجيع االحتياجات، ابلنسب ملنتجات الغذاء الرئيسي لسكااها،وتشكل هذه ا

 واخلضر واللحوم فهذه املنتجات تساهم بنسبة كبرية يف تغطية االحتياجات الغذائية. 
قد يتم اللجوء إىل الواردات لتوفري بعض املنتجات لكن االعتماد على الواردات بشكل رئيسي يف تغطية        

دليل على قصور القطاع الزراعي وعدم قدرته على تغطية الطلب احمللي من خالل اإلنتاج  ،االحتياجات الغذائية
 تشكل معظم غذاء السكان.خاصة ابلنسبة للمنتجات الرئيسية مثل احلبوب واأللبان اليت 

 والواردات يف املغربالزراعي الفرع الثاين: الفجوة بني اإلنتاج 

 يفتطور اإلنتاج الزراعي لبعض املواد الغذائية الرئيسية إضافة إىل تطور الواردات  (23-3رقم )يبني اجلدول        
 .2018-2003خالل الفرتة املغرب 

 يف املغرب تطور اإلنتاج الزراعي والواردات :(32-3جدول رقم )
 2003- 2007 2008- 2012 2013-2017 2018 

 الواردات االنتاج الواردات اإلنتاج الواردات اإلنتاج الواردات االنتاج و: ألف طن
 6204,4 10390,5 6946,25 8937,2 5808.1 7504.2 4815.4 6263.8 احلبوب

 67,7 1869,1 47,98 1764,7 25,87 1571.4 45,03 1498.1 البطاطا
 97,58 257,4 35,2 272,3 30.47 275.66 19.93 237.11 البقوليات

 25,13 4414,4 22,48 5017,3 21.91 5695.9 15.60 5159.9 اخلضر
 134,78 6089,4 124,12 4372,4 114.06 3695.1 60.48 3261.4 الفواكه
 26,84 1268,8 23,18 1072,06 10.30 905.89 6.83 616.15 اللحوم
 68,72 1411,8 64,85 1373,89 54.95 1127.4 35.02 929.98 األمساك
 0,6 396 0,5 292,6 0.08 222.00 0.05 164.00 البيض
 675,61 1752,38 687,8 2446,2 673.41 2090.0 674.11 1440.2 األلبان

 عداد الباحثة ابالعتماد على:إمن  املصدر:
 .37، 36، 35، 31، اجمللد: 2017-2011،الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

:18. : 09/11/2020 à 16 le consulté, http://www.fao.org/faostat/fr/#data/TP 

 الحظ أنه رغم تطور اإلنتاج الزراعي يف املغرب إال أنه يبقى غري كايف لتغطية االحتياجاتنمن اجلدول أعاله        

http://www.fao.org/faostat/fr/#data/TP
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اإلنتاج الزراعي، وابلنسبة ملنتجات األلبان  %77-60من ، فبالنسبة للحبوب تشكل الواردات الغذائية للسكان 
يث ترتاوح ح للجوء إىل الواردات لتغطية االحتياجاتفإن اإلنتاج الزراعي غري كاف لتغطية االحتياجات لذلك مت ا

، أما ابلنسبة للحوم والبطاطا واخلضر والفواكه والبقوليات واألمساك من اإلنتاج الزراعي %47-31الواردات بني 
 نخفضة والوتعد الواردات ابلنسبة هلذه املنتجات م فإن اإلنتاج الزراعي يغطي نسبة كبرية من االحتياجات الغذائية

 ، ابلنسبة للبيض فإن اإلنتاج الزراعي يغطي االحتياجات الغذائية وتعترب الواردات يف هذا املنتج معدومة.%5تتجاوز 

 املطلب الثاين: االكتفاء الذايت يف املنتجات الزراعية الرئيسية

 الية:لتقدرة اإلنتاج على تغطية االستهالك ويتم حساها ابلعالقة ا نسب االكتفاء الذايت متثل       

 1001*نسبة االكتفاء الذايت= )اإلنتاج / املتاح لالستهالك( 

 الفرع األول: نسب االكتفاء الذايت يف اجلزائر

 .2019-2003( يوضح نسب االكتفاء الذايت احملققة لبعض املنتجات يف الفرتة 24-3اجلدول رقم )      
 نسب االكتفاء الذايت يف اجلزائر :(42-3جدول رقم )

و: ألف 
 طن

2003- 
2007 

2008- 
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 19,41 19,91 20,34 18 21,39 21,65 39,57 30,83 34,70 احلبوب
 97,76 97,51 97,49 98,3 96,74 97,44 98,52 96,61 94,28 البطاطا

 30,40 29,72 30,49 31 27,69 32,78 34,02 25,50 23,46 البقوليات
 99,67 99,7 99,72 99,6 99,78 99,80 99,74 99,68 99,65 اخلضر
 93,17 92,70 92,02 94,8 91,30 89,97 93,03 87,21 90,34 الفواكه
 92,36 92,08 91,59 92,7 91,96 90,13 93,05 89,68 84,39 اللحوم
 74,60 73,92 72,90 77 71,87 69,84 81,67 84,08 88,56 األمساك
 99,66 99,57 99,82 99,6 99,93 99,95 100 99,75 99,19 البيض
 69,19 65,29 61,70 80,6 53,59 50,92 63,17 48,74 39,91 األلبان

 من إعداد الباحثة ابالعتماد على: املصدر:
 .2017-2011، اخلرطوم، 37، 36، 35، 31، اجمللد: الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

 السنوات الثالث األخرية مت االعتماد على املتوسط احلسايب.-
من اجلدول أن  ، حيث يالحظيف اجلزائر اجلدول أعاله يوضح تطور نسبة االكتفاء الذايت للمنتجات الزراعية       

نسبة االكتفاء الذايت ختتلف من منتج إىل آخر حيث جند منتجات ذات اكتفاء ذايت منخفض، ومنتجات سجلت 
اكتفاء ذايت متوسط ومنتجات مرتفع، املنتجات اليت سجلت نسب اكتفاء ذايت منخفضة: احلبوب وقد تراجعت 

                                                                 

 .2017، اخلرطوم، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية، -1 
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، األلبان %30يف حدود البقوليات نسبة االكتفاء الذايت ، %19,41إىل  %39,57خالل السنوات األخرية من 
 .%59 نسبة االكتفاء الذايتمتوسط 

منتجات ذات اكتفاء ذايت مرتفع: جند البيض واخلضر فقد جتاوزت نسبة حتقيق االكتفاء الذايت يف هاته        
قيق االكتفاء نالحظ تراجع نسبة حت، مث أتيت بعدها البطاطا والفواكه واللحوم. وابلنسبة لألمساك ف%99املادتني 

 . %73الذايت لكنها تبقى مقبولة يف حدود 

 لغذائي للسكان.لكنها غري كافية لضمان األمن ا حسنةتعترب نتائج  الزراعيةإن هذه النتائج املسجلة يف املنتجات     

 الفرع الثاين: نسب االكتفاء الذايت يف املغرب

 .2019-2003االكتفاء الذايت احملققة لبعض املنتجات يف الفرتة ( يوضح نسب 25-3اجلدول )        

 نسب االكتفاء الذايت يف املغرب :(52-3جدول رقم )
و: ألف 

 طن
2003- 
2007 

2008- 
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 62,2 62,61 64,98 59 68,35 68 67,92 56,71 57,17 احلبوب
 99,41 99,24 99,39 99,6 98,74 99,84 99,92 100,79 99,75 البطاطا

 87,81 90,25 91,59 81,6 97,57 95,62 95,55 92,51 99,11 البقوليات
 120,21 118,9 119,3 122,4 115 120,6 120,3 114,3 112,01 اخلضر
 118,14 117,61 118,63 118,2 116 121,71 116 116,11 121,25 الفواكه
 98,09 98,3 98,47 97,5 98,95 98,96 98,86 98,93 98,96 اللحوم
 122,34 125,63 128,1 113,3 135,5 135,5 144,48 147,94 146,61 األمساك
 99,96 100,08 100,2 99,6 100,44 100,58 100,74 100,51 99,97 البيض
 83,63 84,16 84,54 82,2 85,74 85,69 83,59 79,68 73,08 األلبان

 ابالعتماد على:من إعداد الباحثة  املصدر:
 .2017-2011، اخلرطوم، 37، 36، 35، 31، اجمللد: الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

 السنوات الثالث األخرية مت االعتماد على املتوسط احلسايب.-
قت الزراعية، حيث جند منتجات حقالحظ تطور يف نسبة االكتفاء الذايت للمنتجات نمن اجلدول أعاله        

نسب اكتفاء ذايت مرتفعة: األمساك يف املرتبة األوىل ورغم تراجع نسبة االكتفاء الذايت إال أاها تبقى مرتفعة حيث 
، مث %100,44، مث البيض بنسبة %118بنسبة  اخلضر والفواكه، مث أتيت %122نسبة  2019سجلت يف 

نسبة ، احلبوب %83إىل  %73النسبة من ارتفعت ، األلبان %90اوزت فقد جت البطاطا واللحوم والبقوليات
 .%60االكتفاء الذايت 
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 خالصة الفصل:

إذا ما أحسن استغالهلا سوف تضمن األمن ميتلك القطاع الزراعي يف اجلزائر واملغرب إمكانيات زراعية        
الغذائي، لكن ومن خالل ما مت التطرق إليه يف هذا الفصل فيما يتعلق مبؤشرات القطاع الزراعي من حيث مسامهته 
يف الناتج احمللي اإلمجايل، تطور اإلنتاج الزراعي... فإن القطاع الزراعي يف البلدين يف حتسن لكنه يبقى بعيد عن 

ي اجلزائر سعو مطلوب منه ويبقى اعتمادها على الواردات بشكل كبري لضمان أمنها الغذائي، رغم حتقيق ما ه
جيات وضع سياسات واسرتاتي من خاللا الزراعي وضمان توفري االحتياجات الغذائية مواملغرب لتطوير قطاعه

ن طرف عماهلا وحتت إشراف ألراضي م، ففي اجلزائر بدأت مبرحلة التسيري الذايت اليت عرفت التسيري اجلماعي لخمتلفة
، مث راعتهاز الدولة، مث انتقلت إىل مرحلة الثورة الزراعية اليت هتدف إىل تنظيم االنتفاع من األرض واستغالهلا ووسائل 

جاءت بعدها إعادة اهليكلة واليت كان اهلدف منها تكثيف وحتديث القطاع العام وتوحيد أشكال امللكية يف القطاع 
الذي نص على أنه ميكن لكل فالح قام ابستصالح  18-83كما عرفت هذه املرحلة إصدار قانون رقم   ،احلكومي

كما أن   ،أرض أن يستفيد منها وتصبح ملكا له، إن نتائج هذه اإلصالحات الثالثة مل ترقى للمستوى املطلوب
وقد  ،فالحيدولة عن القطاع المهد لفرتة جديدة متيزت ابلتوجه حنو اقتصاد السوق وختلي ال 18-83تطبيق قانون 

الذي نص على إعادة تنظيم املستثمرات الفالحية  1987عرفت جمموعة من اإلصالحات متثلت يف إصالح 
والعمومية، وبرانمج التكيف اهليكلي الذي كان مدعوما من قبل صندوق النقد الدويل ومت توقيع االتفاق يف سنة 

تاج وأسعار السلع الزراعية غري أن هذا الربانمج أثر سلبا على وترية اإلن وقد نص على حترير اإلنتاج الزراعي ،1994
الزراعي وعلى الفالحني وأدى إىل حدوث عجز يف القطاع الفالحي. أدى فشل هذه السياسات إىل تبين الدولة 

قطاع الزراعي الذي كان بداية لعودة الدولة وبناء ال 2000اجلزائرية للمخطط الوطين للتنمية الفالحية منذ سنة 
 إضافة إىل اسرتاتيجية التنمية الريفية املستدامة.

 ،ابلنسبة للمغرب أيضا قد متيزت السنوات األوىل لالستقالل بعدم وجود رؤية واضحة لتسيري القطاع الزراعي        
ب كان اهلدف منها حتديث زراعة احلبو 1957السياسة األوىل يف  ،فقد عرفت إطالق جمموعة من السياسات

سياسة السدود من أجل تشجيع الري  1966وحتسني الظروف املعيشية يف الريف املغريب، مث جاءت يف سنة 
وضعت  2000تبنت املغرب سياسة التكيف اهليكلي. يف سنة  1983ويف سنة  ،وتطويره من خالل بناء السدود

 األخضر. خمطط املغرب 2008املغرب اسرتاتيجية التنمية الزراعية والريفية، ويف سنة 

عدم متابعة وتقييم و  ،إن السياسات واالسرتاتيجيات اليت تبنتها اجلزائر واملغرب اتسمت بعدم استمراريتها        
 نتائجها ملعرفة نقاط قوهتا وضعفها وأسباب فشلها يف حتقيق النتائج واألهداف املرجوة منها.

 



 
 
 

 الفصل الرابع
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تعترب  ،يف ضوء األمهية البالغة للزراعة من أجل حتقيق األمن الغذائي وضمان اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية       
ار انتاجية نسان املتغرية مع ضمان استمر من أجل تلبية احتياجات اإل ،لتحقيق أفضل أداءستدامة حمورية الزراعة امل

 .املوارد يف املدى البعيد واحملافظة على وظائفها البيئية

 املتاحة اخليارات الستعراض توجيهًيا إطارًافهي توفر  ،املؤشرات أدوات هامة تعدلتقييم نظم الزراعة املستدامة       
 التأثريات ييمتق على السياسات صانعي تساعد أن شأهنا من اليتو  ،الزراعة إىل ابلنسبة السياسات صعيد على

 .خمتلفة مستوايت علىئها أدا قياس على والقدرة الزراعة لنظم األبعاد املتعددة

يهدف هذا الفصل إىل تقييم أداء الزراعة املستدامة واألمن الغذائي املستدام يف اجلزائر واملغرب  انطالقا مما سبق       
 االستدامة ومؤشرات األمن الغذائي. قياس ابستخدام مؤشرات

 .مؤشرات قياس الزراعة املستدامة :املبحث األول -
 .قياس الزراعة املستدامة يف اجلزائر واملغرباملبحث الثاين:  -
 .مؤشرات األمن الغذائي املستدام يف اجلزائر واملغربالثالث: املبحث  -
 .حتدايت وسبل تطوير الزراعة املستدامة يف اجلزائر واملغرب: املبحث الرابع -
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 المبحث األول: مؤشرات قياس الزراعة المستدامة

أفضل،  املدين من فهم الظروف احلالية بشكلمتكن املؤشرات صناع السياسات واملزارعني والشركات واجملتمع        
ويف هذا السياق يتم يف هذا  وحتديد االجتاهات، حتديد األهداف، رصد التقدم، ومقارنة األداء بني املناطق والبلدان.

 املبحث حتديد جمموعتني من املؤشرات اليت تساعد على قياس االستدامة يف جمال الزراعة.

  الزراعة املستدامةقياس  نظم: املطلب األول

ركزت اجملتمعات األكادميية والعلمية وصانعي السياسات اهتمامها يف السنوات األخرية على مفاهيم "البيئة        
واقرتن ذلك مبحاوالت لتطوير نظم عملية لقياس االستدامة يف النظم املختلفة  ،املستدامة" و "التنمية املستدامة"

 1 .للزراعة

 الفرع األول: ضرورة قياس الزراعة املستدامة 

تتمثل املشكلة احلالية يف تقييم نظم الزراعة يف احلصول على مؤشرات مكانية وزمانية مقبولة وتطبيقها ملعرفة        
 ةعد نطوي علىيوتنشأ هذه املشكلة ألن االستدامة مفهوم ديناميكي  ،ما إذا كانت ممارسة معينة مستدامة أم ال

قد يكون من الصعب التوفيق بني االستدامة يف هذه األبعاد ألن كل منها سيكون له نطاق زمين ، أبعاد مستقلة
  2.خمتلف ومنظور خمتلف يف كل سياق

اس ولكن حىت إذا كان القي ، حد ما على وجهات نظر احملللنيما يعرف أبنه "مستدام" يعتمد إىلكما أن        
ة اثبتة ميكن القول ما إذا كانت هناك اجتاهات معين حمددةعندما يتم اختيار معايري  ،صعب الدقيق للزراعة املستدامة

االستدامة ميكن قياسها من خالل فحص التغريات يف الغلة واإلنتاجية الكلية ، أو منخفضة ..." متصاعدةأو 
 العملية.فإن تقييمات االستدامة تشكل معونة كبرية هلذه  ذلكومع  ،للعوامل

وهناك  دامة،املستينظر بشكل متزايد إىل مؤشرات االستدامة كأدوات هامة يف تقييم وتنفيذ نظم الزراعة        
ل كبري يف ختتلف أدوات القياس والرصد لالستدامة بشك قرتحة.العديد من القوائم واملصفوفات اخلاصة ابملؤشرات امل

وجتميع  املؤشرات،ر واختيا السياسات،مثل املزارعني أو صناع  واجملموعات املستهدفة والقطاعية،التغطية اجلغرافية 
  3 والوقت الالزم للتنفيذ. الرتجيح،وطريقة 

 

                                                                 
1- Hayati. D, A Literature Review on Frameworks and Methods for Measuring and Monitoring 

Sustainable Agriculture, Technical Report n.22. Global Strategy Technical Report, Rome, March 2017, p: 14.  
2- LIN ZHEN, JAYANT K. ROUTRAY, Operational Indicators for Measuring Agricultural Sustainability 

in Developing Countries, Environmental Management Vol. 32, No. 1, DOI: 10.1007/s00267-003-2881-1, 

Springer-Verlag New York Inc, 2003, p: 34, 35. 
3- Hayati. D, op.cit, p: 14, 15, 20, and 21.  
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 الفرع الثاين: مستوايت قياس الزراعة املستدامة

 املزرعة ستوىم من ترتاوحاالستدامة لدعم صنع القرار يف الزراعة  قياسمت تطوير عدد متزايد من أدوات وأطر        
 استدامة مؤشرات قدمت تايلوابل التحليل، من خمتلفة مستوايت على ومت الرتكيز ،الدويل املستوى على التطبيقات إىل

  1.الفكري وجماهلا أهدافها إىل تستند خمتلفة
 الزراعية االستدامة لتقييم املطابقة ومستوايت األساسية األبعاد :(01-4جدول رقم )

 املستوى البعد 
 البيئية اجلوانب معياري

 االقتصادية اجلوانب
 االجتماعية اجلوانب

 حملي )على مستوى املزرعة(   مكاين
 إقليمي

 الوطين )على مستوى الدولة(
 زمين
 

 األمد طويل
 القصري املدى

Source : Dariush Hayati, Zahra Ranjbar, and Ezatollah Karami, Measuring Agricultural Sustainability, 

Sustainable Agriculture Reviews 5, DOI 10.1007/978-90-481-9513-8_2, Springer Science+Business Media 

B.V,2010, p : 9. 

حديد املقاييس ، حتديد املستوايت واملعايري يسمح بتيتم قياس ومراقبة الزراعة املستدامة على مستوايت خمتلفة       
 االستدامة تقييمات يف التحليل مستوايت( 02-4كما يوضح اجلدول رقم )  .القابلة للتطبيق على كل مستوى

 ابلنسبة للبعد املكاين:
 مستوايت حتليل االستدامة للبعد املكاين (:02-4جدول رقم )

 النموذجية احملددات لالستدامة النموذجية اخلصائص مستوى التقييم
 اخنفاض ،اهواملي الرتبة حفظ املنتجة، واحليواانت احملاصيل احلقل

 .احليوان وأمراض احملاصيل آفات مستوى
 استخدام ،اتلآلف البيولوجية املكافحة ،واملياه الرتبة إدارة

 وأصناف احلشرية واملبيدات األمسدة العضوي السماد
 .احليوانية والسالالت احملاصيل

ةاالقتص االحتياجات تلبية ،املزارعني بني الوعي مزرعة  ادي
 .للحياة قابلة اإلنتاج نظمواالجتماعية، 

 .واألسواق واملدخالت املعرفة إىل الوصول

 الزراعية لإلمكاانت السليم التطوير ،العام الوعي الدولة
 .املوارد على احلفاظ ،اإليكولوجية

 مالتعلي السكان، ضغط الزراعية، للتنمية سياسات
 واإلرشاد. والبحوث الزراعي،

 ،لبشريةا واإلنصاف الرفاه آليات ،الطبيعية البيئة نوعية العامل
 .والتنمية الدولية الزراعية البحوث

 ،جارةالت شروط املناخ، استقرار التلوث، على السيطرة
 التوزيع.

Source: Hayati. D, A Literature Review on Frameworks and Methods for Measuring and Monitoring  

Sustainable Agriculture, Technical Report n.22. Global Strategy Technical Report, Rome, March 2017, p: 30. 

                                                                 
1 -Ibid, p: 18, 19. 
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ين وعلى املستوى املستوى الوط ،املزرعة ،اإلجراءات اليت يتم تنفيذها على مستوى احلقل السابقيظهر اجلدول        
 .لقياس ورصد االستدامة يف الزراعة العاملي

 القياسمؤشرات  اختيار الفرع الثالث: معايري

 عادة يعتمد ثالامل سبيل على واحلكومات، الباحثني قبل من األداة اختيار على خمتلفة عوامل تؤثر أن ميكن       
 املؤشرات ختيارا . وميكن إجياز اجلوانب اليت جيب مراعاهتا عندامليزانية على املفروضة والقيود والوقت البياانت على

 1فيما يلي: الزراعة املستدامة لتقييم

  ؛االستخدام والتقييم سهولة .1
 املؤشرات؛ متثل اليت للبياانت النسيب التوافر .2
 النظام؛ على للتوترات احلساسية .3
 عتبة؛ وتوجيهات قيم وجود .4
  إنتاجية؛ .5
 بشأن الشفافيةو  ،(ذلك إىل وما والتعميمات التصميم) املستخدمة والبياانت النموذج شفافية: الشفافية .6

 ؛النموذج من املشتقة النتائج من التيقن عدم أوجه
 ؛مؤشرات حلساب استخدامها يتم اليت البياانت تصحيح: البياانت تصحيح .7
 بني التكامل وىومست احلسبان يف( واجملتمع والبيئة االقتصاد أي) الثالث الركائز أخذ حيث من الشمولية .8

 .األركان

 الفرع الرابع: طرق قياس الزراعة املستدامة

 :الزراعة املستدامةاقرتحت طرق خمتلفة لقياس       
مت حتديد مؤشرات  ،تعترب مؤشرات االستدامة هي الطريقة األكثر شيوًعا واملتوفرة لتقييم االستدامة يف األدبيات       

االستدامة كمؤشرات توفر معلومات بشكل مباشر أو غري مباشر، عن اجلدوى املستقبلية ملستوايت حمددة من 
ومن خالهلا ميكن احلكم على طبيعة التغيري  2،ف االجتماعية مثل الرفاه املادي واجلودة البيئية والراحة الطبيعيةاألهدا

ن قرتاح يف األدبيات أن مؤشرات عدم االستدامة ميكالمت ا كما  ا كانت التنمية تتقدم أو ترتاجع.ذإابلضبط وما 
قيود حيث ينظر أنه من األسهل واألسرع حتديد ال ،ظم الزراعيةاستخدامها بدال من مؤشرات االستدامة عند تقييم الن
 للتقدم بداًل من مجيع العوامل اليت تسهم يف التقدم.

                                                                 
1- Hayati. D, op.cit, p: 25, 26.  
2-  LIN ZHEN, JAYANT K. ROUTRAY, op.cit, p: 35. 



الغذائي املستدام يف اجلزائر واملغرب وسبل تعزيزمهاالفصل الرابع: حتليل تقييمي مقارن لالستدامة الزراعية واألمن   

 

154  

 

 :امؤشرات عدم االستدامة مطلوبة ألهن أن Smith and McDonald (1997)الحظ        

 مستدام؛أوال: تزيل احلاجة إىل حتديد ما هو 

 ؛وقابلة للقياسادة ما تكون متاحة ع :اثنيا

 و عادة؛أسباهبا وآاثرها معروفة  :اثلثا

 يتم ربطها بسهولة مبمارسات إدارة املوارد. :رابعا

 املراعي،و وتغري التكوين النبايت للغاابت  األراضي،تشمل مؤشرات واضحة مباشرة لعدم االستدامة تدهور        
استخدام األراضي  وزايدة الزراعية،نصيب الفرد من املنتجات اخنفاض و  احملاصيل،واالجتاهات السلبية الطويلة يف 

اخلارجية مثل  اردواالعتماد املفرط على املو البيولوجي، وكثافة استخدام املدخالت وتقليل التنوع  الفرعية،اهلامشية 
 1.األمسدة واملبيدات

 املطلب الثاين: أنواع مؤشرات قياس الزراعة املستدامة

 تقييمؤشرات مويف هذا املطلب سيتم التطرق إىل:  ،د من املؤشرات لقياس الزراعة املستدامةمت وضع العدي        
، مؤشرات SAFAوتعرف ابملبادئ التوجيهية لتقييم استدامة األنظمة الغذائية والزراعة  والزراعة األغذية نظم استدامة

 .WRI (World Resources Institute) عهد املوارد العامليةملاالستدامة البيئية 

 SAFAاملبادئ التوجيهية لتقييم استدامة األنظمة الغذائية والزراعة  :األول الفرع

بشأن تقييم استدامة األنظمة الغذائية والزراعة لتقييم أثر عمليات األغذية  SAFAمت وضع املبادئ التوجيهية        
مجيع جوانب الزراعة املستدامة وتربية املاشية ومصائد إطارا شامال يشمل  SAFA والزراعة على البيئة والناس، تقدم

 بعد احلصاد والتجهيز والتوزيع والتسويق. األمساك وتربية األحياء املائية والغاابت ومرحلة ما

 SAFAأوال: إطار عمل 

أببعاد االستدامة وهي: احلكم الراشد، السالمة البيئية، القدرة على الصمود  SAFAيبدأ إطار عمل        
يا هذه األبعاد واسعة وتشمل جوانب عديدة ويتم ترمجتها إىل تعريف متفق عليه عامل ،االقتصادي، الرفاه االجتماعي

موضوع  21موعة من مت حتديدها يف جم ،لالستدامة من خالل مواضيع ومواضيع فرعية لكل من ركائز االستدامة
أساسي يتعلق ابالستدامة، ومت تفصيل كل موضوع من مواضيع االستدامة الرئيسية يف مواضيع فرعية أو قضااي فردية 

                                                                 
1 - Hayati. D, op.cit, p: 35.  
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موضوعا  58يرتبط بذلك من أهداف االستدامة الصرحية، ويتألف هذا املستوى من  مع ما SAFAيف إطار مواضيع 
عي حيدد معايري قابلة للقياس فيما يتعلق ابألداء املستدام مؤشرات ضمن كل موضوع فر  SAFAحددت  .فرعيا

للموضوع الفرعي، وهذه املؤشرات هي أمثلة ميكن استخدامها إذا مل تتوفر مؤشرات أخرى أكثر مالءمة وهي قابلة 
 1للتطبيق على املستوى الكلي وهذا يعين مجيع أحجام وأنواع املشاريع ويف مجيع السياقات.

 :SAFAلتقييم استدامة األنظمة الغذائية والزراعة يبني اجلدول املوايل أبعاد ومواضيع املبادئ التوجيهية        

 SAFAأبعاد ومواضيع : (03-4جدول رقم )
 املواضيع األبعاد

 أخالقيات الشركات بعد احلوكمة
 املساءلة 
 املشاركة

 قواعد القانون
 اإلدارة الشاملة

 الغالف اجلوي النزاهة البيئية
 املاء

 األرض
 التنوع البيولوجي

 املواد والطاقة
 رفاهة احليوان

 االستثمار الصمود االقتصادي
 درجة احلساسية

 جودة املنتج واملعلومات
 االقتصاد احمللي

 سبل العيش الكرمي الرفاه االجتماعي
 ممارسات التداول العادلة

 حقوق العمال
 العدالة

 سالمة االنسان والصحة
 التنوع الثقايف

Source : Food and Agriculture Organization of the United Nations, SAFA Sustainability Assessment 

of Food and Agriculture Systems Guidelines Version 3.0, Rome, 2014, p: 20. 

                                                                 
1-  FAO, SAFA Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems Guidelines ,Version 3.0, Rome, 

2014, p: 2-5. 
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يف تقرير األداء الذي حيتوي على مراجعة وصفية وحتليلية الستدامة  SAFAيتمثل الناتج النهائي لتقييم        
 الكياانت اليت مت تقييمها بناء على اخلطوات األربع التالية:

 ؛أي حتديد األهداف ونطاق التقييم: التخطيط اخلطوة األوىل

 ؛الصلة امة واملواضيع الفرعية ذات: السياقية أي حتديد قائمة مبوضوعات االستداخلطوة الثانية

 ؛: اختيار األدوات واملؤشراتاخلطوة الثالثة

 : اإلبالغ وتقدمي التقرير.اخلطوة الرابعة

االفرتاضية إىل أن تكون مقاييس قائمة على األداء وقابلة للقياس، تركز هذه  SAFAتسعى مؤشرات        
 املؤشرات على النتائج وال تنص على ممارسات معينة.

 SAFAاثنيا: مستوايت استخدام 

على مستوايت متعددة ومن قبل جهات فاعلة خمتلفة بصرف النظر عن احلجم أو  SAFAميكن استخدام        
 اجلغرافيا أو الدور:

مؤسسات األغذية والزراعة )فرد أو مجعيات يف قطاع احملاصيل والثروة احليوانية واملاشية واالستزراع املائي  .1
 والغاابت(:

 استدامة العمليات وحتديد نقاط الضعف لتحسني األداء.التقييم الذايت لتقييم  -
 حتليل الفجوة مع خطط االستدامة القائمة لتحسني التغطية املوضوعية. -
 إدارة أو قياس املوردين لتحسني التأمني املستدام )احلصول على املشرتايت(. -
فضل املشاريع، تقاسم أ املنظمات غري احلكومية ومعايري االستدامة وأدوات اجملتمع: )رصد نتائج أاثر .2

املمارسات واحلدود والتعلم على الصعيد العاملي، حتليل الفجوات مع القوائم املرجعية القائمة على مجيع 
 .(جوانب االستدامة

احلكومات واملستثمرون وصانعو السياسات: )اإلبالغ عن وضع أهداف التنمية املستدامة، تنفيذ التخطيط  .3
ية، واالستثمار أو وضع التشريعات، توفري إرشادات عاملية بشأن املتطلبات اإلقليمي، واملشرتايت احملل

  1.(املستدامة لسالسل التوريد العاملية إىل احلكومات

                                                                 
1- FAO, SAFA Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems Guidelines , op.cit, p: 2-5. 
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 1تصنف املؤشرات إىل: :SAFAاثلثا: مؤشرات 

: تسمى أيضا مؤشرات موجهة حنو النتائج، تقيس أداء أي عملية وحتديد مؤشرات قائمة على األداء -
 وتوصيل النتائج. ،االجتاهات

: تسمى أيضا مؤشرات توجيهية أو عملية، تنص على األدوات والنظم مؤشرات قائمة على املمارسة -
 الالزمة يف مكان ما لضمان أفضل املمارسات.

: تركز على ما إذا كانت العملية لديها خطط أو سياسات مع أهداف مؤشرات قائمة على األهداف -
 تنفيذها )تتعلق بوجود خطة أو سياسة ذات هدف استدامة معني(.  وتقييمات تستند إىل خطوات حنو

هي  SAFAاملؤشرات االفرتاضية ل . (1 )انظر امللحق هي مؤشرات قائمة على األداء SAFAمؤشرات        
وفر تت ،مؤشرات تعطي صورة عن استدامة النظام الزراعي لكنها غري كافية لتحديد دقة استدامة وملقارنة النظم

املؤشرات االفرتاضية على إطار ملقياس تصنيف املستوى من أداء االستدامة )مستوى أعلى / أخضر داكن، مستوى 
أداء غري مقبول/ أمحر(، وميكن أيضا وضع مؤشرات خمصصة من قبل املقيم لتحديد األداء بني أفضل أداء وأداء غري 

  2مقبول اعتمادا على السياق.

 دامة البيئية ملعهد املوارد العامليةالفرع الثاين: مؤشرات االست

دامة البيئية مؤشرات االست( ابقرتاح مؤشرات لقياس التأثريات البيئية للزراعة: WRIقام معهد املوارد العاملية )       
 للزراعة. 

 أوال: التعريف مبؤشرات االستدامة البيئية

اعدة للقياس عن االستدامة البيئية للزراعة أداة مهمة للمستعد املؤشرات القابلة املعهد الدويل للموارد  حسب       
ف جوانب املؤشرات اليت ميكن أن تقيس أتثري الزراعة على خمتل ه، هذيف حتريك العامل حنو مستقبل غذائي مستدام

 تتحرك يتوستبلغ املؤشرات املقرتحة صانعي السياسات واملزارعني والقطاع اخلاص واجملتمع املدين ابلدرجة ال ،البيئة
 هبا الزراعة على مسار مستدام. 

 لتحديد املؤشرات املرشحة لالستدامة البيئية للزراعة، مت تتبع اخلطوات التالية:       

يت تعترب وهي املوضوعات اليت تتقاطع مع البيئة والزراعة ال ،حتديد أكثر "اجملاالت املواضيعية" مالءمة للمؤشرات : 1
 أي حيث تكون الزراعة هي السبب الرئيسي للضرر البيئي. ،أكثر أمهية

                                                                 
1 - Ibid, p: 56. 
2 -Idem. 
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 حتديد أنواع النشاط اليت ميكن للمؤشرات أن تسعى إىل التأثري فيها ما يسمى "السلسلة السببية". : 2

 1اختيار جمموعة من معايري الفرز لتقييم املؤشرات املرشحة.  : 3

 السلسلة السببيةاثنيا: 

 ابلنسبة للزراعة ،تسعى املعايري واملؤشرات إىل التعبري عن أنواع متعددة من السلوك ويف النهاية التأثري فيها       
وبشكل أكثر  ،ميكن أن تعكس السياسات واملمارسات واألداء سلسلة من السلوكيات والنتائج أو "سلسلة السببية"

اء املزارعني، واليت بدورها ميكنها حتديد األداء أو األد حتديًدا، ميكن أن تؤثر السياسات احلكومية على ممارسات
الفيزايئي احليوي على األرض، )على سبيل املثال، ميكن لنظام )"سياسة"( الذي يتطلب من املزارع قياس املياه اليت 

ميكنها  ايسحبها من أجل ري احملاصيل أن خيلق حافزًا هلا لتطبيق تقنيات الري احملمي )"املمارسة"( واليت بدوره
حتسني كفاءة استخدام املياه وإنتاج حمصول أكرب لكل وحدة من املياه املستخدمة أو "احملصول لكل قطرة" 

 )"األداء"((.
من الناحية املثالية، جيب أن تعكس جمموعة من املؤشرات حول االستدامة البيئية للزراعة األجزاء الثالثة من        

 السلسلة السببية:
السياسة السياسات اليت ميكن أن ختلق الظروف أو احلوافز املواتية الصحيحة للزراعة تعكس مؤشرات  -

  .املستدامة )قد يكون بعضها غري فعال أو غري منفَّذ(
 تعكس مؤشرات املمارسة املمارسات على مستوى املزرعة اليت تساعد على حتقيق الزراعة املستدامة. -
على األرض ألهنا تقيس الظروف الفيزايئية األحيائية )األداء مؤشرات األداء هي أفضل انعكاس ملا حيدث  -

  2على أرض الواقع(.

 ا: جدول ابملؤشرات املقرتحةلثاث
 تغطي مؤشرات االستدامة البيئية للزراعة مخسة جماالت مواضيعية موضحة كما يلي:       

 مؤشرات االستدامة البيئية للزراعة :(04-4جدول رقم )
 األداء املمارسة السياسات  
وجود سياسات تتطلب  املياه

قياس سحب املياه الزراعية 
 )نعم / ال(

حصة األراضي الزراعية املروية مع 
اتباع ممارسات الري الفعالة )نسبة 

 مئوية(

( إنتاج احملاصيل لكل قطرة من املياه املسحوبة 1
)كيلوغرامات من احملصول املنتج لكل مرت مكعب 

 معمن املاء سنوايً( 
( نسبة اإلجهاد املائي )الطلب على املياه / 2)

 إمدادات املياه ابملرت املكعب(

                                                                 
1- KATIE REYTAR, CRAIG HANSON, AND NORBERT HENNINGER, INDICATORS OF 

SUSTAINABLE AGRICULTURE: A SCOPING ANALYSIS , Installment 6 of “Creating a Sustainable Food 

Future”, World Resources Institute, June 2014, p: 1. 
2- Ibid., p : 08.   
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وجود سياسات تشجع  تغري املناخ
على تنمية زراعية منخفضة 

 لغازات الدفيئة )نعم / ال(ا

حصة املساحة املزروعة ابملمارسات 
غازات الالزراعية إلدارة انبعااثت 

 الدفيئة )نسبة مئوية(

األغذية لكل وحدة من انبعااثت غازات إنتاج 
االحتباس احلراري )أطنان من األغذية املنتجة سنوايً 

 لكل طن من مكافئ اثين أكسيد الكربون(
وجود سياسات حتد من  حتويل األراضي

حتويل النظم اإليكولوجية 
الطبيعية إىل الزراعة )نعم / 

 ال(

( حصة األراضي الزراعية املسجلة 1)
يف برامج احلفظ الزراعي )على سبيل 

 على اإلنتاج( )يفاملثال، احملافظة 
 املائة( و / أو

( حصة األراضي الزراعية السابقة 2)
يف برانمج احلفظ )النسبة املئوية( 
)سياسة إخراج األراضي من اإلنتاج 
للحد من فوائض احملاصيل.( أراضي 

 عنيخمصصة لغرض م

 ( حتويل النظم اإليكولوجية الطبيعية )مثل الغاابت1)
واألراضي الرطبة( إىل األراضي الزراعية )احملاصيل 

 / أو و كتار من األراضي احملولة سنوايً(واملراعي( )ه
( حصة األراضي الزراعية على مدى عشر 2)

سنوات واليت كانت مستقرة، وتغريت حصة األراضي 
يعية من حتويل األراضي الطب الطبيعية، وتقامسها زاد

 )نسبة مئوية(

وجود سياسات تعزز  صحة الرتبة
ممارسات حفظ الرتبة 

 الزراعية )نعم / ال(

( حصة األراضي الصاحلة للزراعة 1)
ممارسات حفظ الرتبة )نسبة حتت 
 و / أو  مئوية(

( حصة األراضي الزراعية يف 2)
الزراعة احملافظة على املوارد )مثل 

الرتبة العضوي الذي يزيد عن غطاء 
يف املائة بعد الزرع مباشرة( )يف  30

 املائة(

رتبة ررة من آتكل ال( حصة األراضي الزراعية املتض1)
 و / أو )نسبة مئوية(

( التغري النسيب يف صايف اإلنتاجية األولية 2)
(NPP)( عرب األراضي الزراعية )نسبة مئوية 

 و / أو
 ن الكربون )الكربون(( حمتوى املواد العضوية م3)

 )أطنان من الكربون لكل هكتار(

عناصر  التلوث
 غذائية

وجود سياسات تعزز 
ممارسات إدارة املغذايت 

 )نعم / ال(

حصة األراضي الزراعية يف إطار 
 ممارسات إدارة املغذايت )يف املائة(

( أرصدة مدخالت غذائية يف األراضي الزراعية 1)
)أي الفرق بني مدخالت وخمرجات النيرتوجني 

لكل هكتار  Pو Nوالفوسفور( )كيلوغرامات من 
 من األراضي الزراعية( و / أو

( األمسدة املطبقة لكل وحدة من األراضي 2)
الصاحلة للزراعة )أطنان من العناصر الغذائية لكل 

 الصاحلة للزراعة( هكتار من األراضي
مبيدات 
 حشرية

اإلجراءات املتخذة حلظر 
املبيدات والكيماوايت 
السامة أو تقييدها مبوجب 
اتفاقية استكهومل )مقياس من 

 نقطة( 25

حصة أراضي احملاصيل يف إطار 
اإلدارة املتكاملة لآلفات )نسبة 

 مئوية(

استخدام مبيدات اآلفات لكل وحدة من األراضي 
من العنصر النشط املطبق يف اهلكتار  الزراعية )طن

 الواحد(

Source : KATIE REYTAR, CRAIG HANSON, AND NORBERT HENNINGER, INDICATORS OF 

SUSTAINABLE AGRICULTURE: A SCOPING ANALYSIS,  Instalment 6 of “Creating a 
Sustainable Food Future”, World Resources Institute, June 2014, p: 02, 03. 
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 المبحث الثاني: مؤشرات قياس الزراعة المستدامة في الجزائر والمغرب

الزراعة املستدامة يف اجلزائر واملغرب من خالل عرض ملؤشرات  التعرف على حالةيف هذا املبحث سنحاول        
 تماعياالقتصادي، البعد االجيف أبعادها األربعة، بعد احلوكمة، البعد البيئي، البعد  SAFAالزراعة املستدامة 

 .لتحليل األداء العام للقطاع الزراعي للبلدين حنو االستدامة

 يف اجلزائر واملغرب املطلب األول: اختيار املؤشرات

يف املطلب السابق حول مؤشرات قياس الزراعة املستدامة، نالحظ أن مؤشرات  التطرق لهبناءا على ما مت        
SAFA  أتخذ يف االعتبار مجيع أبعاد االستدامة أما مؤشرتWRI  هي مؤشرات تشمل فقط املؤشرات البيئية، رغم

أن املؤشرات البيئية الزراعية هلا دور يف وصف وتقييم الوضع واالجتاهات يف األداء البيئي للزراعة إال أهنا غري كافية 
 تقيس األداء االقتصادي واالجتماعي للزراعة. فهي ال

 حبثناوسنحاول يف  SAFAلتقييم اجتاه االستدامة يف الزراعة يف اجلزائر واملغرب سيتم االعتماد على مؤشرات        
واضيع رغم عدم توفر اإلحصاءات الكافية حول امل ،تقييم األداء البيئي واالقتصادي واالجتماعي للزراعة املستدامة

ماعي وذلك ة ابملؤشرات خاصة فيما يتعلق ببعد احلوكمة والبعد االجتالفرعية )املكوانت الفردية لكل موضوع( املتعلق
فإنه ال ميكن جملموعة من املؤشرات أن تكون  SAFAفحسب  ،بسبب  عدم مناسبة بعض املؤشرات لسياق دراستنا

 هنائية أو مناسبة جلميع السياقات ولكن جيب تعديلها مبرور الوقت من خالل التنفيذ والتعلم املشرتك.

 اختيار املؤشرات الفردية )الفرعية( يكون على أساس املعايري التالية:اختيار املؤشرات: : أوال

 أمهيتها 
  :مت اختيار مؤشرات لتقييم االستدامة الزراعية وفقا لتوافر البياانت، وحساسية االعتبارات العملية

 لوطنية.البياانت للتغري الزمين، وقدرة البياانت على قياس سلوك النظم الزراعية ا
 املصادر املستعملة: اثنيا: 
 قاعدة بياانت منظمة األغذية والزراعة؛ 
 قاعدة بياانت البنك الدويل؛ 
 تقارير املنظمة العربية للتنمية الزراعية؛ 
 .الديوان الوطين لإلحصاءات 

 املستدامة.: مت اختيار هذه األداة ألهنا تشمل األبعاد األربعة للزراعة اهلدف م  اختيار األداةاثلثا: 
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 .انت: مت اختيار املؤشرات بناء على عالقتها مبوضوع البحث وبناء على توافر البيامنهجية اختيار املؤشراترابعا: 

 مؤشرات. 3مواضيع فرعية/  3/ مواضيع 3مت اختيار ابلنسبة لبعد احلوكمة: -1

 ؛/ فعالية احلكومة )فعالية احلكومة(احلوكمة وبيئة األعمال :املواضيع

  ؛/ الشفافية )مدركات الفساد(املساءلة           

 ./ الشرعية )سيادة القانون(قواعد القانون           

 بقية املواضيع مت استبعادها ألهنا غري متاحة.*

 .مؤشرات 4مواضيع فرعية/  4واضيع/ م3: مت اختيار ابلنسبة لبعد النزاهة البيئية-2

 ؛الناجتة عن الزراعة( CO2: الغالف اجلوي/ غازات االحتباس احلراري )انبعااثت ملواضيعا

  ؛املاء/ سحب املياه )حجم املياه العذبة املسحوبة للنشاط الزراعي(           

  .لطاقة/ استخدام املواد )كثافة استخدام املواد(ا           

 بقية املواضيع مت استبعادها ألهنا غري متاحة.*

 موضوع فرعي/ مؤشر وحد 1: مت اختيار موضوع واحد/ ابلنسبة لبعد الرفاه االجتماعي-3

 : سبل العيش الكرمي/ تنمية القدرات )الدعم الفالحي: القروض الزراعية(.املوضوع

 بقية املواضيع مت استبعادها ألهنا غري متاحة.*

 .مؤشرات 3مواضيع فرعية/  3مواضيع/  3: ابلنسبة لبعد الصمود االقتصادي-4

  ؛: االستثمار/ الرحبية )صايف الدخل الزراعي القيمة املضافة(املواضيع

  ؛درجة التأثر )احلساسية(/ استقرار اإلنتاج )مؤشر انتاج الغذاء(          

 االقتصاد احمللي/ خلق القيمة )القوى العاملة(.          

 بقية املواضيع مت استبعادها ألهنا غري متاحة.*
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 يف اجلزائر واملغرب ةاحلوكمة واملرونة االقتصاديقياس املطلب الثاين: مؤشرات 

يعترب كل من بعد احلوكمة واملرونة االقتصادية بعدين أساسيني من أبعاد االستدامة، ويتم يف هذا املطلب        
 .التطرق إىل قياسهما يف اجلزائر واملغرب

 اجلزائر واملغرب الفرع األول: مؤشرات قياس بعد احلوكمة يف
 أبعاد االستدامة: احلوكمة اجليدة

ابلنسبة لـ . ة أو االقتصادية أو االجتماعيةاحلوكمة هي عملية اختاذ القرارات وتنفيذها، سواء كان ذلك يف اجملاالت البيئي        
SAFA ؤشرات: ويتم اعتماد م دارة الشاملة. القانون واإل قواعد، يتضمن هذا جوانب أخالقيات الشركة، واملساءلة، واملشاركة، و

 .سيادة القانون ،مدركات الفساد، فعالية احلكومة
 املؤشرات املواضيع الفرعية املواضيع

 فعالية احلكومة فعالية احلكومة احلوكمة وبيئة األعمال
 مدركات الفساد الشفافية املساءلة

 سيادة القانون الشرعية قواعد القانون
من خالل ثالث مؤشرات وهي: مؤشر فعالية احلكومة، مؤشر مدركات بعد احلوكمة يف اجلزائر:  سأوال: قيا

  الفساد، مؤشر سيادة القانون.
 مؤشر فعالية احلكومة يف اجلزائر:-1

 وجودة العامة، اخلدمات جودة حول التصورات جيسد (:قوي 2.5 ضعيف؛ 2.5-) احلكومة فعالية مؤشر       
 التزام داقيةومص وتنفيذها، السياسات صياغة جودةو  السياسية، الضغوط عن استقالليتها ودرجة املدنية اخلدمة

 :فعالية احلكومة يف اجلزائرمؤشر تطور  (01-4رقم ) الشكليبني   1.السياسات هبذه احلكومة
 : مؤشر فعالية احلكومة يف اجلزائر(01-4رقم ) الشكل

 
Source  : https://www.theglobaleconomy.com/Algeria/wb_government_effectiveness/, consulté le : 

17/11/2020, 20 :10. 

                                                                 
1-https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_government_effectiveness/, consulté le  : 22/11/2020 à 

10 :43.  
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يظهر املؤشر  ونالحظ أن ،2019-2005يف اجلزائر يف الفرتة  تطور مؤشر فعالية احلكومة الشكل أعاله يبني    
، وحبد أقصى 2008( نقطة يف سنة 0,63-( نقطة، حبد أدىن )0,52-وقد بلغ متوسط الفرتة ) ،أبرقام سالبة

، نقطة (0.02-) دولة 193 على بناءً  2019 سنةل العاملي املتوسط بلغ، وقد 2018( نقطة يف سنة 0,44-)
ومن خالل قراءة  .126( نقطة حيث جاءت يف الرتتيب 0,52-) 2019يف حني كانت قيمة اجلزائر لسنة 

 منخفضة. ياساتالس هبذهاجلزائرية  احلكومة التزام ومصداقية وتنفيذها، السياسات صياغة جودةاملؤشر يتبني أن 

 مؤشر مدركات الفساد يف اجلزائر:-2

 لفسادا لتصورات مؤشر هو العامليةمنظمة الشفافية  الصادر عن (فساد يوجد ال=  100: )الفساد مدركات مؤشر
 من ستمدةامل املعلومات ابستخدام املؤشرات قيم حتديد يتم. والسياسي اإلداري الفساد أي العام، القطاع يف

 1.املؤسسات من متنوعة جمموعة قبل من مجعها مت اليت الفساد وتقييمات االستقصائية الدراسات
 :مدركات الفساد يف اجلزائرمؤشر تطور  (02-4رقم ) الشكليبني        

 يف اجلزائر مدركات الفساد: مؤشر (02-4الشكل رقم )

 
Source  : https://www.theglobaleconomy.com/Algeria/transparency_corruption/, consulté le : 

20/11/2020 à 17 :07. 

 متوسط ، حيث أن2019-2005الشكل أعاله يبني تطور مؤشر مدركات الفساد يف اجلزائر خالل الفرتة        
. 2013 عام يف نقطة 36 أقصى وحبد 2005 يف نقطة 28 أدىن حبد نقطة 32 الفرتة خالل للجزائر القيمة

 35 هي 2019 للجزائر يف قيمة أحدث، نقطة 43 هو دولة 177 أساس على 2019 عام يف العاملي املتوسط
يقيس مؤشر مدركات الفساد موضوع فرعي وهو الشفافية وحسب املؤشر فإن مقياس الشفافية  .104الرتبة  ،نقطة

 منخفض يف اجلزائر.

                                                                 
1-https://www.theglobaleconomy.com/rankings/transparency_corruption/, consulté le  : 22/11/2020 à 10 :46.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Série1 28 31 30 32 28 29 29 34 36 36 36 34 33 35 35
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 القانون يف اجلزائر: مؤشر سيادة-3
  جودة سيما الو  هبا، وااللتزام اجملتمع قواعد يف الوكالء ثقة مدى حول التصورات القانون سيادة مؤشر يرصد       

 2.5 ضعيف؛ 2.5-) وعنف جرمية ارتكاب احتمال عن فضالً  واحملاكم، والشرطة امللكية وحقوق العقود إنفاذ
  1.(قوي

 :تطور مؤشر سيادة القانون يف اجلزائر (03-4رقم ) الشكليبني         
 القانون يف اجلزائر سيادة: مؤشر (03-4شكل رقم )

 
Source  : https://www.theglobaleconomy.com/Algeria/wb_ruleoflaw/, consulté le 20/11/2020 à 20 :22. 

حيث يظهر هذا ، 2019-2005الفرتة سيادة القانون يف اجلزائر خالل أعاله يبني تطور مؤشر  الشكل     
( نقطة 0,69-وحبد أقصى ) 2015( نقطة يف سنة 0,86-( نقطة، حبد أدىن )0,78-املؤشر متوسط الفرتة )

، بلغ املتوسط العاملي يف سنة 152الرتتيب  ،( نقطة0,82-هي ) 2019. أحدث قيمة يف 2013يف سنة 
 ( نقطة.0,82-دولة ) 193بناًء على  2019

يقيس مؤشر سيادة القانون املوضوع الفرعي الشرعية وحسب املؤشر فإن املقياس منخفض يف اجلزائر أي        
 قواعد اجملتمع وااللتزام هبا. يف اخنفاض ثقة الوكالء

من خالل ثالث مؤشرات وهي مؤشر فعالية احلكومة، مؤشر مدركات الفساد، : اثنيا: قياس بعد احلوكمة يف املغرب
 ادة القانون.مؤشر سي

 مؤشر فعالية احلكومة يف املغرب:-1

 فعالية احلكومة يف املغرب:مؤشر تطور  (40-4رقم ) الشكليبني        
                                                                 

1- https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_ruleoflaw/, consulté le : 22/11/2020 à 11 :01.  
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 : مؤشر فعالية احلكومة يف املغرب(40-4رقم ) شكل

 
Source  : https://www.theglobaleconomy.com/Morocco/wb_government_effectiveness/ consulté le : 

17/11/2020, 20 :10. 

 املؤشر هلذا ابلنسبة، 2019-2005يف املغرب خالل الفرتة  أعاله يبني تطور مؤشر فعالية احلكومةالشكل        
 وحبد أقصى 2005 سنة يف نقطة (0,28-) أدىن حبد نقطة (0,13-) الفرتة خالل للمغرب القيمة متوسطفإن 

  .99 الرتتيب نقطة (0,12-) هي 2019 من قيمة أحدث، 2013 عام يف نقطة (0,04-)
األوائل:  10وجاءت يف املراكز ال ، نقطة (0.02-) دولة 193 على بناءً  2019 سنةل العاملي املتوسط بلغ       

سنغافورة، سويسرا، الدمنارك، فنلندا، أندورا، النرويج، السويد، هولندا، هونج كونج، كندا وكانت قيم املؤشر على 
  .(1,73، 1,74، 1,80، 1,83، 1,86، 1,91، 1,93، 1,94، 1,95، 2,22الرتتيب: )

 مدركات الفساد يف املغرب:مؤشر -2

 :مدركات الفساد يف املغربمؤشر تطور  (05-4رقم ) الشكليبني        
 املغربيف  مدركات الفساد: مؤشر (50-4الشكل رقم )

 
Source  : https://www.theglobaleconomy.com/Morocco/transparency_corruption/, consulté le : 

20/11/2020 à 17 :07. 
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، متوسط الفرتة 2019-2005الشكل أعاله يبني تطور مؤشر مدركات الفساد يف املغرب خالل الفرتة        
نقطة يف  41، أحدث قيمة 2018نقطة يف سنة  43وحبد أقصى  2005نقطة يف سنة  32نقطة حبد أدىن  36
  .83الرتتيب  2019سنة 

نقطة، البلدان اخلمسة األوىل هي دمنارك،  43دولة هو  177على أساس  2019املتوسط العاملي يف عام        
 .(85، 85، 86، 87، 87نيوزيالندا، فنلندا سنغافورة، السويد )

 القانون يف املغرب: سيادةمؤشر -3

 غرب:يف امل القانون سيادةمؤشر تطور  (06-4رقم ) الشكليبني        
 القانون يف املغرب سيادة: مؤشر (06-4رقم ) شكل

 
Source  : https://www.theglobaleconomy.com/Morocco/wb_ruleoflaw/, consulté le 17/11/2020 à 

20 :50 

 املؤشر هلذا ابلنسبة، 2019-2005خالل الفرتة  أعاله تطور مؤشر قواعد القانون يف املغرب الشكل يوضح    
-) أقصى وحبد 2007 سنة يف نقطة (0,3-) أدىن حبد نقطة (0,19-) الفرتة خالل للمغرب القيمة توسطم

 يف العاملي املتوسط بلغ ،96الرتتيب  نقطة (0,14–) هي 2019 من قيمة آخر. 2014سنة  يف نقطة( 0,07
النرويج، السويد، سويسرا، ، الدول اخلمسة األوىل: فنلندا، نقطة 0.04- دولة 193 على بناءً  2019 سنة

 (.1,90، 1,91، 1,91، 1,98، 2,02الدمنارك )

 الفرع الثاين: مؤشرات قياس املرونة االقتصادية يف اجلزائر واملغرب

 املرونة االقتصاديةأبعاد االستدامة: 
 احتياجات تلبيةل واخلدمات السلع إلنتاج املال ورأس الطبيعية واملوارد العاملة اليد استخدام املرونة االقتصادية على تركز        
 الية:ألغراض هذه الدراسة مت اختيار املواضيع الت .احمللي واالقتصاد وجودته املنتج سالمة ،درجة احلساسية أو التأثر ،الناس

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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 املؤشرات املواضيع الفرعية املواضيع
 صايف الدخل الزراعي )القيمة املضافة( الرحبية االستثمار

 مؤشر انتاج الغذاء استقرار االنتاج احلساسيةدرجة 
 القوى العاملة يف الزراعة خلق القيمة االقتصاد احمللي

 أوال: قياس املرونة االقتصادية يف اجلزائر

 األمساك وصيد والصيد الغاابت ذلك يف مبا الزراعة، لقطاع الصايف الناتج هي: لزراعةلالقيمة املضافة مؤشر -1
  1.الوسيطة املدخالت وطرح املخرجات مجيع مجع بعد احليواين واإلنتاج احملاصيل وزراعة
 :ي، الوحدة: مليون دوالر أمريكالقيمة املضافة للزراعة يف اجلزائر مؤشر ( يبني تطور07-4رقم ) الشكل       

 لزراعة يف اجلزائرل: مؤشر القيمة املضافة (70-4رقم ) شكل

 
Source  : https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=DZ-MA, consulté le 

31/10/2020 à 15 :36. 

حيث ارتفعت من  2019/ 2005خالل الفرتة  للزراعةالحظ تطور يف القيمة املضافة نأعاله  الشكلمن        
 16059وقد بلغ متوسط الفرتة ، 2019يف سنة  دوالر مليون 20340إىل  2005يف  دوالر مليون 7940

ويعزى هذا االرتفاع يف القيمة ، 2014مليون دوالر أمريكي يف سنة  21980مليون دوالر، وكانت أعلى قيمة 
ى ل هذه الفرتة وذلك بسبب حتسن الظروف املناخية واإلصالحات املطبقة علاملضافة إىل تطور اإلنتاج الزراعي خال

 ي رغم حتسنه،مار يف القطاع الزراعالقطاع الزراعي، غري أن هذه القيمة تبقى منخفضة، وهذا راجع إىل ضعف االستث
من  %70صغرية حيث جند أن أكثر من  وذلك بسبب أن أغلبية العاملني يف قطاع الزراعة هم أصحاب حيازات

                                                                 
1- https://www.theglobaleconomy.com/rankings/value_added_agriculture_dollars/ , consulté le 22/11/2020 à 

11 :17.  
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 ميلكون اإلمكانيات هكتار، يعتمدون على زراعة معاشية وال 10املستثمرين ميلكون مستثمرات مساحتها أقل من 
 1الكافية لتطوير نشاطهم وتسويق منتجاهتم وابلتايل زايدة دخلهم ورحبية النشاط الزراعي.

 (100=  2006- 2004)انتاج الغذاء:  مؤشر-2

 وُتستبعد. مغذايت لىع حتتوي واليت للتناول صاحلة تعترب اليت الغذائية احملاصيل الغذاء إنتاج مؤشر يغطي       
  للتناول. صالحيتهما رغم غذائية قيمة على حيتواين ال ألهنما والشاي القهوة

 ألساسيةا القيم من والزراعة األغذية منظمة إنتاج ملؤشرات والدخل اإلقليمية اجملموعات جماميع حُتسب        
 2006.2-2004 األساس فرتة إىل تعديلها بعد الدويل، ابلدوالر
 ( يبني تطور انتاج الغذاء يف اجلزائر.08-4الشكل رقم )       

 مؤشر انتاج الغذاء يف اجلزائر :(80-4رقم ) شكل

 
Source :https://data.albankaldawli.org/indicator, consulté le :22/11/2020 à 17 :19. 

 تقدير السنوات الثالث األخيرة باالعتماد على المتوسط الحسابي

حيث  2019/ 2005نالحظ أن مؤشر انتاج الغذاء سجل ارتفاعا ملحوظا خالل الفرتة  الشكل أعالهمن        
لنسبة خاصة ابارتفع بشكل طردي  اجملموعات الغذائية الرئيسيةأن انتاج  ، حيث150,1إىل  94,79ارتفع من 

. ويرجع حتسن اإلنتاج الزراعي بشكل كبري إىل حتسن الظروف املناخية وزايدة معدل خالل الفرتةللخضر والفواكه 
توسع الزراعي من ة للالتساقط من جهة، وإىل تطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية الذي وفر الظروف املناسب

 3خالل برامج الدعم واملساندة اليت نتج عنها إقبال األفراد على االستثمار والعمل يف خمتلف جماالت القطاع الزراعي.

                                                                 
 .346، ص: بق ذكرهمراد جبارة، مرجع س-1 

2- https://www.theglobaleconomy.com/rankings/food_production_index/ , consulté le : 22/11/2020 à 11 : 20. 

 .36، ص: سبق ذكرهغردي حممد، مرجع -3 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Série1 94,79 98,73 106,5 85,15 101 122,2 130,3 144,1 164,9 142,5 151 151,6 148,4 150,3 150,1
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 :مؤشر القوى العاملة يف الزراعة-3

 :، الوحدة: مليون نسمةتطور القوى العاملة يف الزراعة يف اجلزائريبني  (09-4رقم ) الشكل       
 يف اجلزائر يف الزراعة مؤشر القوى العاملة: (90-4رقم ) شكل

 
result-https://www.sesric.org/oicstat-قاعدة بياانت إحصاءات منظمة التعاون اإلسالمي على املوقع: : املصدر

ar.php ، :19:33 على 27/10/2020اتريخ االطالع. 
 1840,17 اخنفض العدد من  فقد ،عدد املشتغلني يف الزراعة يف اجلزائر تراجعنالحظ أعاله  الشكلمن     

ة مسامهة الزراعة يف التشغيل ن نسبفإ وبذلك، 2020يف مليون نسمة  1206,25إىل  2005نسمة يف مليون 
وهي نسبة ضئيلة إذا ما أخذان بعني االعتبار  ،من إمجايل القوة العاملة %9,71إىل  %18,43 من اخنفضت

املساحة الزراعية اإلمجالية وحجم النشاط الزراعي الذي توفره، ويرجع اخنفاض عدد املشتغلني يف الزراعة إىل عزوف 
الشباب عن ممارسة النشاط الزراعي وذلك الخنفاض الدخل الناتج عن الزراعة مقارنة ببقية القطاعات وإىل نقص 

كما   ،وعدم استقرار احلياة يف الريف، وكذلك بسبب النزوح الريفي والتوجه حنو األنشطة املتواجدة يف املدن التنمية
أن النسبة الكبرية من املشتغلني يف قطاع الزراعة تتكون من عمال مأجورين يعملون بصفة مؤقتة مما يقلل االستقرار 

 1ألكثر استقرارا وأجرا.ويؤدي إىل هروب العديد منهم إىل العمل يف القطاعات ا

 اثنيا: قياس املرونة االقتصادية يف املغرب

 القيمة املضافة للزراعة:مؤشر -1

 :، الوحدة مليون دوالر أمريكييبني مؤشر القيمة املضافة للزراعة يف املغرب (10-4رقم ) الشكل        
                                                                 

 .36، 35املرجع السابق، ص ص: -1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

القوة العاملة الزراعية 1840,21736,41621,5 1517 1406,31313,51216,41232,91274,61216,51215,31220,21224,51219,8

العاملين في الزراعة%  18,43 17,03 15,59 14,31 13,02 11,86 10,77 10,69 10,62 10,5 10,35 10,25 10,16 10,02
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 : مؤشر القيمة املضافة للزراعة يف املغرب(10-4رقم ) شكل

 
Source : https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.CD, consulté le : 07/11/2020 à 

08 :27. 

، 2019/ 2005يف املغرب خالل الفرتة من اجلدول أعاله نالحظ تطور القيمة املضافة للقطاع الزراعي        
مليون دوالر أمريكي يف  7370أدىن  حبدمليون دوالر أمريكي،  11920خالل الفرتة وقد بلغ متوسط القيمة 

 هي 2019يف سنة  قيمة أحدث، 2013مليون دوالر أمريكي يف سنة  14300، وحبد أقصى 2005سنة 
 144 أساس على 2019 عام يفالذي بلغ  العاملي املتوسط وهي أقل بكثري من أمريكي دوالر مليون 13510

 . أمريكي دوالر مليون 20850 دولة

 : انتاج الغذاءمؤشر -2
 ( يبني مؤشر انتاج الغذاء يف املغرب:11-4رقم ) الشكل       

 : مؤشر انتاج الغذاء يف املغرب(11-4رقم ) شكل

Source : https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.CD, consulé le : 07/11/2020 à 
08 :27. 

 تقدير السنوات الثالث األخيرة باالعتماد على المتوسط الحسابي

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

القيمة المضافة للزراعة  7370 9340 8590 110601210012070133001212014300128201287011670135601412013510
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نالحظ من  حيث 2019/ 2005تطور مؤشر اإلنتاج الغذائي يف املغرب خالل الفرتة  يوضحأعاله  الشكل      
وحبد  2005يف سنة  93,2، حبد أدىن 119,84 خالل االجتاه العام أن املؤشر يف زايدة وقد بلغ متوسط الفرتة

عم الدولة، د استمرار وكذاوتوفر املياه إىل الظروف املناخية املالئمة  التطورويرجع هذا ، 2015يف سنة  139أعلى 
 واليت ساعدت على تطور اإلنتاج الزراعي وذلك بسبب تطور املساحة املزروعة خاصة احلبوب.

 :مؤشر القوى العاملة يف الزراعة-3

 :، الوحدة مليون نسمةاملغرب تطور مؤشر القوى العاملة يف الزراعة يف (12-4رقم ) الشكليبني         

 يف املغرب القوى العاملة يف الزراعةمؤشر  (:21-4رقم ) شكل

 
 : من اعداد الباحثة ابالعتماد على:املصدر

 .2017-2007، اخلرطوم، 37-27، اجمللدات رقم الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية، 
https://www.sesric.org/oicstat-result-ar.php, consulté le 27 /10/2020 à 19 :42. 

، حيث نالحظ 2020/ 2005الزراعة يف املغرب خالل الفرتة  تطور العمالة يف قطاع أعاله الشكليوضح        
، رغم اخنفاض %39,11إىل  %42,39أن نسبة املشتغلني عرفت تذبذاب خالل هذه الفرتة وقد اخنفضت من 

ما يقارب  شغلي يعد أكرب مشغل لليد العاملة، حيث فالقطاع الزراعي يف املغرب جيدةهذه النسبة إال أهنا تبقى 
  من إمجايل القوة العاملة. %40أي ما يعادل  مليون عامل 4120

 املطلب الثالث: مؤشرات قياس البعد البيئي واالجتماعي يف اجلزائر واملغرب

هذا املطلب لدراسة مؤشرات قياس البعد البيئي والبعد االجتماعي يف اجلزائر واملغرب وفق العناصر خيصص        
 التالية.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

القوة العاملة الزراعية 4858 4630 4515 4387 4371 4188 4179 4119 4119 4119 4119 4033 4216 4201 4186 4166

العاملين في الزراعة%  42,39 41,06 39,64 38,29 38,06 40,25 39,76 39,19 39,19 39,15 39,11 38 35,9 35,25 34,69 34,14
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 الفرع األول: مؤشرات قياس البعد البيئي يف اجلزائر واملغرب

 السالمة البيئيةأبعاد االستدامة: 
 وتعزيز السلبية لبيئيةا اآلاثر تقليل طريق عن اإلنسان لبقاء الضرورية احلياة دعم أنظمة على احلفاظ من البيئية السالمة تتكون
 الطاقةو  واملاء، املواد اجلوي الغالف: البيئية لالستدامة التالية املوضوعات تناول يتم (،SAFA) ابلنسبة ل. اإلجيابية اآلاثر

 املؤشرات املواضيع الفرعية املواضيع
 عن الزراعة co2نسبة انبعااثت  غازات االحتباس احلراري الغالف اجلوي

 حجم املياه العذبة املسحوبة للنشاط الزراعي سحب املياه املاء
 كثافة استخدام املواد )استعمال األمسدة( استخدام املواد املواد والطاقة

 أوال: مؤشرات النزاهة البيئية يف اجلزائر

 لالنبعااثت الفرعية تاجملاال خمتلف يف املنتجة االنبعااثت مجيع على اإلمجايل حيتوي :غازات االحتباس احلراري-1
 املتبقي لسمادا الرتبة، يف املستخدم السماد االصطناعية، األمسدة األرز، زراعة السماد، إدارة املعوي، التخمر) الزراعية

 صورة وتقدمي الطاقة(، واستخدام احملاصيل خملفات حرق العضوية، الرتبة زراعة احملاصيل، خملفات املراعي، يف
  1.الزراعة من الدفيئة غازات انبعااثت كمية  إمجايل يف للمسامهة

 )الوحدة: جيغا غرام= ألف ط ( م  القطاع الزراعي: 2coانبعااثت -

 من القطاع الزراعي يف اجلزائر: الناجتة 2coيبني انبعااثت  (31-4رقم ) الشكل       

 م  القطاع الزراعي يف اجلزائر 2coمؤشر انبعااثت  :(31-4رقم ) شكل

Source  : http://www.fao.org/faostat/fr/#data/GT, consulté le 21/11/2020 à 14 : 23. 

                                                                 
1- http://www.fao.org/faostat/en/, consulté le : 22/11/2020 à 20 :31. 
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، 2019/ 2005املنبعثة عن النشاط الزراعي يف اجلزائر خالل الفرتة  CO2أعاله يوضح كمية غاز  الشكل       
يف سنة  جيغا غرام 8235,4املنبعثة عرفت زايدة مطردة حيث ارتفعت من  CO2حيث نالحظ أن كمية غاز 

، وهذه االنبعااثت تشكل حتدايت كبرية من حيث األاثر 2019جيغا غرام يف سنة  11627,22إىل  2005
 .احلراري االحتباس ظاهرة من للحد القطاعية اإلجراءات تنفيذ على وكذلك اإلنتاجية على املتوقعةالسلبية 

 حجم املياه العذبة املسحوبة للنشاط الزراعي:-2
مليار  9,802 ب والبلدية والصناعية الزراعية لألغراضتقدر حجم املياه العذبة املسحوبة سنواي يف اجلزائر       

وتعد الزراعة أكرب مستهلك مياه سطحية،  3مليار م 1,699مياه جوفية و 3مليار م 103,8، منها / السنة3م
كما   1/ السنة3مليار م 6,671من إمجايل املياه العذبة املسحوبة أي  %63,78متثل حصة الزراعة للمياه حيث 

 :هي موضحة يف الشكل التايل
 : مؤشر حجم املياه العذبة املسحوبة للنشاط الزراعي يف اجلزائر(14-4رقم ) شكل

 
Source  : http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html, consulté le : 23/11/2020 à 

15 :17. 

 %63,78بة متثل نس مرتفعة حيثنالحظ أن حجم املياه العذبة املستعملة ألغراض الزراعة أعاله  الشكل من       
من إمجايل املياه  %59بعدما كانت متثل نسبة  2017-2013من إمجايل املياه العذبة املسحوبة يف الفرتة من 

إن االستمرار يف استخدام املاء هبذه األحجام سيؤدي إىل استنزافها . 2012-2008العذبة املسحوبة يف الفرتة 
ىل عواقب ينها متلح الرتبة وتلوث طبقات املياه الصخرية ابلنرتات، وإمما يؤدي إىل نتائج سلبية على البيئة من ب

قلة و خطرية، ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك إىل استعمال أساليب السقي القدمية كالري ابلغمر والري ابألانبيب 
 أنظمة الري احلديثة املقتصدة للماء كالري ابلرش والري ابلتنقيط. االعتماد على

                                                                 
1-http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html, consulté le : 23/11/2020 à 15 :17.  
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 استعمال األمسدة: -3
 منتجات غطيت ،للزراعة صاحلة أرض وحدة لكل املستخدمة النباتية املغذايت كمية  األمسدة استهالك يقيس       
 الغذائية العناصر ضمنيت يتم ال (.األرضي الصخري الفوسفات ذلك يف مبا) والفوسفات والبواتس النيرتوجينية األمسدة

   1.راعةللز  الصاحلة األراضي من هكتار لكل كجم  األمسدة، عمالستا .والنبايت احليواين السماد- التقليدية
 مؤشر استعمال األمسدة يف اجلزائر: تطور ( يبني15-4رقم ) الشكل       

 مؤشر استعمال األمسدة يف اجلزائر (15-4رقم ) الشكل

 
Source  : https://www.theglobaleconomy.com/Algeria/fertilizer_use/, consulté le : 24/11/2020 à 
21 :18.        

لزراعة، احيث نالحظ ارتفاع يف استخدام األمسدة يف يف اجلزائر  األمسدة المعأعاله يوضح تطور است الشكل       
 ، ابلرغم من االرتفاع يف استعمالللزراعة الصاحلة األراضي من هكتار لكل كجم  17,93وقد بلغ متوسط الفرتة 

 2016لألمسدة، حيث حسب التصنيف العاملي يف سنة  تعماالاألمسدة يف اجلزائر لكنها تبقى من الدول األقل اس
لألمسدة، لكن يبقى االشكال يف اجلزائر  تعملةمن حيث الدول املس 124جاءت اجلزائر يف املرتبة  دولة 161ل 

على أساس  2016العشوائي لألمسدة من حيث الكميات واألنواع. وقد بلغ املتوسط العاملي لسنة  عمالهو االست
  30237,9ة يف سنغافورة كجم للهكتار من األراضي الصاحلة للزراعة، وكانت أعلى قيم  416,1دولة  161

 كجم لكل هكتار.  0,4كجم للهكتار، وأدىن قيمة يف النيجر 

 اثنيا: مؤشرات قياس البعد البيئي يف املغرب

  م  القطاع الزراعي: co2انبعااثت -1

 من القطاع الزراعي يف املغرب: co2مؤشر انبعااثت  (16-4رقم ) الشكل        

                                                                 
1- https://www.theglobaleconomy.com/rankings/fertilizer_use/, consulté le : 24/11/2020 à 21 :18.        
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 م  القطاع الزراعي يف املغرب co2مؤشر انبعااثت  :(16-4رقم ) شكل

 
Source  : http://www.fao.org/faostat/fr/#data/GT, consulté le 21/11/2020 à 14 : 23. 

/ 2005املنبعثة عن النشاط الزراعي يف املغرب خالل الفرتة  CO2أعاله يوضح كمية غاز  لشكلا       
املنبعثة عرفت زايدة مطردة، وهذه االنبعااثت تشكل حتدايت كبرية  CO2، حيث نالحظ أن كمية غاز 2019

 من حيث األاثر السلبية املتوقعة على اإلنتاجية.
 حجم املياه العذبة املسحوبة للنشاط الزراعي:-2

سطحية  3مليار م 8,028/ السنة، منها 3مليار م 10,35املياه العذبة املسحوبة يف املغرب ب قدرت حجم       
 1،%87,79بنسبة  3مليار م 1569,ب جوفية، وتعد الزراعة أكرب مستهلك للمياه املسحوبة  3مليار م 2,322و

 الشكل املوايل يوضح نصيب القطاعات االقتصادية من املياه العذبة املسحوبة كالتايل:
 غربسحوبة للنشاط الزراعي يف امل: مؤشر حجم املياه العذبة امل(17-4رقم ) شكل

Source  : http://www.fao.org/faostat/en, 2020. Consulté le : 23/11/2020 à 15 :17. 

                                                                 
1-http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html, consulté le  : 23/11/2020 à 20 :53.  
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من  %87.79يبني حجم املياه العذبة املسحوبة للنشاط الزراعي املغرب، وهي متثل نسبة  السابق الشكل      
إمجايل املياه املسحوبة وهي متثل نسبة مرتفعة، لذا جيب االقتصاد يف استخدام املياه من خالل اتباع أساليب ري 

 اقتصادية للحفاظ على املياه.
 استعمال األمسدة:-3

 استعمال األمسدة يف املغرب:تطور يوضح  (18-4رقم ) لشكلا       
 : مؤشر استعمال األمسدة يف املغرب(18-4رقم ) شكل

 
 Source  : https://www.theglobaleconomy.com/Morocco/fertilizer_use/, consulté le : 24/11/2020 à 
21 :18. 

 عملةكمية األمسدة املست  متوسط حيث نالحظ أن يف املغرب األمسدة عمالأعاله يوضح تطور است الشكل       
أقل من املتوسط ، وهي كجم لكل هكتار من األراضي الزراعية 61,69بلغت  2018-2005خالل الفرتة 

 .للزراعة الصاحلة األراضي من للهكتار كجم  416.1 كان  دولة 161 أساس على 2016العاملي الذي بلغ سنة 

 الفرع الثاين: مؤشرات قياس البعد االجتماعي يف اجلزائر واملغرب

 أبعاد االستدامة: الرفاه االجتماعي
. وينطبق فضلأ اإلنسانية األساسية وتوفري احلق واحلرية يف تلبية تطلعات املرء حلياةاالستدامة االجتماعية هي تلبية االحتياجات 

، SAFAهذا طاملا أن فشل احتياجات الشخص ال يؤثر على قدرة اآلخرين، أو األجيال القادمة، على فعل الشيء نفسه. يف 
اإلنسان  ية العادلة، حقوق العمل القيمة املالية؛ صحةيغطي الرفاه االجتماعي املوضوعات التالية: حياة كرمية؛ املمارسات التجار 

 وسالمته والتنوع الثقايف.
، SAFA يف. تدمج املعايري الدولية ومعايري إصدار الشهادات على نطاق واسع مفاهيم ومبادئ هذه االتفاقيات واإلعالانت

  البعد االجتماعي لالستدامة.فإن مسامهة الكيان الذي مت تقييمه يف تلبية االحتياجات البشرية هي حمور 
 املؤشرات املواضيع الفرعية املواضيع

 الدعم الفالحي: القروض الزراعية تنمية القدرات سبل العيش الكرمي

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Série1 63,8 60,2 58,8 53,8 41,1 57,2 59,1 57 63,6 66,7 71,1 71,1 69,6 70,6
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نظرا لعدم توفر البياانت حول مؤشرات الرفاه االجتماعي مت اختيار مؤشر الدعم الفالحي واملتمثل يف القروض *
 .وسائل الدعم للفالحني واليت ميكن أن متكنهم من تنمية قدراهتم، وتعد القروض من الزراعية

تعد سياسة الدعم الفالحي إحدى اآلليات املهمة املستخدمة يف إطار السياسات الزراعية اليت  الدعم الفالحي:
رف عن طريق األخذ بيد صغار املنتجني وتشجيع االستثمارات، ويع ،ترمي إىل ترقية القطاع الزراعي والنهوض به

الدعم الفالحي على أنه مسامهة مالية تقدمها الدولة مباشرة أو من خالل أحد أجهزهتا على أراضيها حيقق منه 
اعدات، أو واملس لقروضمنفعة لدى اجلهات املستفيدة، وقد أتخذ هذه املسامهة شكل حتويل مباشر لألموال كا

شكل حتويل حمتمل لألموال كما يف حالة تقدمي ضماانت للقروض، أو شكل تنازل عن إيراد من جانب احلكومة  
كما هو يف حالة اإلعفاءات الضريبية أو اجلمركية، أو شكل تقدمي خدمة أو سلع )دعم عيين(، يضاف إىل ذلك 

ار عن الشكل املعتاد لدعم األسع ضماانت احلكومة لبعض أجهزة القطاع اخلاص للقيام هبذه النشاطات فضال
  1والدخول.

  الزراعية يف اجلزائر لقروضاأوال: 
 ( يبني تطور القروض الزراعية يف اجلزائر:19-4رقم ) الشكل       

 : تطور القروض الزراعية يف اجلزائر(19-4رقم ) شكل

، اخلرطوم، 37، 36 ،31اجمللدات رقم:، لإلحصاءات الزراعية ، الكتاب السنوياملنظمة العربية للتنمية الزراعية املصدر:
2007/2017. 

 تقدير السنتني األخريتني ابالعتماد على املتوسط احلسايب

حيث نالحظ  ،2018/ 2003خالل الفرتة  يف اجلزائر القروض الزراعية املقدمة تطورأعاله يوضح  الشكل       
 1048,41بقيمة  2007-2003أمريكي، أعلى قيمة للفرتة  مليون دوالر 471,26متوسط الفرتة بلغ أن 

  .مليون دوالر أمريكي 219,78وهي  2016مليون دوالر أمريكي، وأدىن قيمة سنة 
                                                                 

 .112، 111 ، ص ص:بق ذكرهغردي حممد، مرجع س-1

2003-2007 2008-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Série1 1048,41 521,07 225,82 538,49 453,52 219,78 403,93 359,07
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أما من حيث اجملال فهي إما قروض انقسمت القروض من حيث نوعها إىل قروض عينية وقروض نقدية،        
 لإلنتاج النبايت مصدرها بنوك زراعية. ويف معظمها هي قروض قصرية أو متوسطة األجل.

 اثنيا: القروض الزراعية يف املغرب
 :يبني تطور القروض الزراعية يف املغرب (20-4رقم ) الشكل       

 : تطور القروض الزراعية يف املغرب(02-4رقم ) الشكل

 
، 35، 34، 33، 32، 30، 28، 27اجمللدات رقم:، لإلحصاءات الزراعية الكتاب السنوي، املنظمة العربية للتنمية الزراعية ملصدر:ا

 .2007/2017، اخلرطوم، 37، 36
، حيث نالحظ أن قيمة 2019/ 2005اجلدول أعاله يوضح قيمة القروض الزراعية املقدمة خالل الفرتة        

مليون دوالر أمريكي سنة  989إىل  2004مليون دوالر أمريكي سنة  497,4إمجايل اإلقراض الزراعي ارتفع من 
. القروض الزراعية يف املغرب احنصرت يف شكلها النقدي، أما من حيث اجملال فهي إما قروض قصرية أو 2018

  متوسطة األجل.
 تصنيف املواضيع واملؤشرات املطلب الرابع:

ستدامة يف اجلزائر واملغرب واليت تقيس أداء القطاع الزراعي يف من خالل ما مت عرضه من مؤشرات الزراعة امل      
البلدين على املستوى الكلي، ورغم أن هذا التقييم ال يعد شامال وذلك لعدم توفر مجيع البياانت الالزمة، إال أنه 

ملستوى الذي يصنف مستوى األداء إىل ا SAFAحيدد االجتاه العام حنو االستدامة والتأثريات، وحسب تصنيف 
األعلى من أداء االستدامة، ومستوايت األداء غري املقبولة، وبينها مستوايت متوسطة )جيد، معتدل، حمدود(. ومت 

 وفق العناصر التالية. وضع تقييم للمؤشرات حسب نوعها

 واألبعاد االقتصادية واالجتماعية احلوكمةالفرعية يف أبعاد  املوضوعاتتصنيف الفرع األول: 

يف العديد من و  الوزن،يف أبعاد احلكم واألبعاد االقتصادية واالجتماعية مجيع املوضوعات الفرعية هلا نفس       
يف  يتم توزيع الوزن ابلتساوي بني املؤشرات داخل كل موضوع فرعي املؤشرات،يوجد املزيد من  الفرعيةاملوضوعات 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Série1 497,4 635,2 664,6 767,3 854,3 904,4 988,8 988,8 988,8 988,8 988,8 989,8 989,2 989,3
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ث ال يوجد سوى حي للمؤشر،جة اليت مت تقييمها ستحصل معظم املوضوعات الفرعية على نفس الدر  األبعاد،هذه 
مؤشر واحد )أمحر / برتقايل / أصفر / أخضر / أخضر داكن( وال حاجة إىل ترجيح. يف حالة وجود مؤشرين يف 

وع جيب أخذ املتوسط من الدرجتني اللتني هلما وزن متساٍو يف النتيجة اإلمجالية للموض األبعاد،موضوع فرعي يف هذه 
 الفرعي.

 إذا كان معدل أحد املؤشرات املثال،فيجب إعطاء الدرجة األقل )على سبيل  ممكًنا،إذا مل يكن املتوسط        
يف  فسيتم تصنيف املوضوع الفرعي على أنه "برتقايل"(. "،"أصفر" وكانت معدالت املؤشرات األخرى "برتقايل

ملتوسط أو تنطبق نفس القواعد: أخذ ا مؤشرات،احلاالت القليلة اليت يكون فيها موضوع فرعي له ثالثة وأربعة 
  1.الدرجة األقل. طريقة سهلة حلساب ذلك تتمثل يف إعطاء نقاط لكل رمز لون

 األوزان يوضحها اجلدول املوايل:       
 SAFAالنتيجة حسب األوزان و : (05-4جدول رقم )

 % النتيجة تقييم
 %100-80 5 أفضل
 %80-60 4 جيد

 %60-40 3 معتدل
 %40-20 2 حمدود
 %20-0 1 ضعيف

Source : FAO, SAFA GUIDELINES, version 3.0, Rome, 2014, p: 61. 

 كانت هناك ثالثة مؤشرات يف موضوع فرعي:  املثال إذاعلى سبيل 
 15نقاط )أفضل / أخضر داكن( =  5× مؤشرات  3الدرجة القصوى احملتملة هي  -
 (11=6+5( النتيجة )5=1×5) داكنومؤشر أخضر  (6=2×3)التقييمات الفعلية هي مؤشرين أصفر  -
 0.73( = 11/15قّسم الدرجة اإلمجالية الفعلية على الدرجة اإلمجالية القصوى ) -
وهو ما يتوافق مع تصنيف األخضر  ،%80و 60هذا ما بني  %73درجة املوضوع الفرعي النهائية هي  -

 أو األداء اجليد. ،فاتحال
ري احلد وابلتايل تغي واضح،ميكن حذف املؤشرات اليت اعتربت غري ذات صلة مع وجود سبب منطقي         

لة مبوضوع إذا كان أحد املؤشرات غري ذي ص املثال،األقصى اإلمجايل للدرجة هلذا املوضوع الفرعي املعين. على سبيل 
 2(.5×  4) 20بداًل من  (5×  3) 15فإن الدرجة القصوى ستكون  مؤشرات،فرعي حيتوي على أربعة 

 وعليه نتائج التصنيف تكون كما يلي:       
                                                                 

1- FAO, SAFA GUIDELINES, version 3.0, Rome, 2014, p: 60.  
2-Ibid, p: 61.  
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 أ/ ابلنسبة للجزائر:
 واالقتصادي للجزائر البعد االجتماعيتصنيف بعد احلوكمة و  (:06-4جدول رقم )

 ضعيف حمدود معتدل جيد أفضل املؤشر املواضيع الفرعية البعد
البعد 

 االقتصادي
   3   للزراعةالقيمة املضافة  الرحبية

   3   مؤشر انتاج الغذاء استقرار اإلنتاج
   3   يف الزراعةالقوى العاملة  خلق القيمة

البعد 
 االجتماعي

  2    القروض الزراعية تنمية القدرات

  2    فعالية احلكومة احلوكمة وبيئة األعمال بعد احلوكمة
 1     مدركات الفساد الشفافية
 1     القانونسيادة  الشرعية

 SAFAعداد الباحثة اعتمادا على مؤشرات ا املصدر:
 يلي: من خالل اجلدول نستنتج ما       

 البعد االقتصادي:
 ، درجة املوضوع الفرعي النهائية هي ما3املوضوع الفرعي الرحبية: مؤشر واحد وهو مؤشر القيمة املضافة للزراعة=-

 .املعتدلأو األداء  صفروهو ما يتوافق مع التصنيف األ %60-40بني 
 هي ما، درجة املوضوع الفرعي النهائية 3املوضوع الفرعي استقرار اإلنتاج: مؤشر واحد وهو مؤشر انتاج الغذاء=-

 .املعتدلأو األداء  صفروهو ما يتوافق مع التصنيف األ %60-40بني 
 %60-40بني  هي ما، درجة املوضوع الفرعي النهائية 3العاملة اإلقليمية=املوضوع الفرعي خلق القيمة: القوى -

 .املعتدلأو األداء  صفروهو ما يتوافق مع التصنيف األ
 البعد االجتماعي:

-20بني  هي مادرجة املوضوع النهائية ، 2املوضوع الفرعي تنمية القدرات: مؤشر واحد وهو القروض الزراعية=-
 وهو ما يتوافق مع التصنيف الربتقايل أو األداء احملدود. 40%

 بعد احلوكمة:
 هي ما، درجة املوضوع النهائية 2=: فعالية احلكومةووه مؤشر واحد: حيتوي على فعالية احلوكمةاملوضوع الفرعي -

 وهو ما يتوافق مع التصنيف الربتقايل أو األداء احملدود. %40-20بني 
، درجة املوضوع النهائية هي ما بني 1الشفافية: حيتوي على مؤشر واحد وهو مدركات الفساد=املوضوع الفرعي -
 .وهو ما يتوافق مع التصنيف األمحر أو األداء الضعيف 0-20%
-0، درجة املوضوع النهائية هي ما بني 1املوضوع الفرعي الشرعية: حيتوي على مؤشر واحد وهو سيادة القانون=-

 .مع التصنيف األمحر أو األداء الضعيف وهو ما يتوافق 20%
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 للمغرب: ابلنسبة-ب 
 تصنيف بعد احلوكمة والبعد االقتصادي واالجتماعي للمغرب :(07-4جدول رقم )

 ضعيف حمدود معتدل جيد أفضل املؤشر املواضيع الفرعية البعد
البعد 

 االقتصادي
   3   القيمة املضافة للزراعة الرحبية

   3   مؤشر انتاج الغذاء استقرار اإلنتاج
    4  يف الزراعةالقوى العاملة  خلق القيمة

البعد 
 االجتماعي

  2    القروض الزراعية تنمية القدرات

  2    فعالية احلكومة احلوكمة وبيئة األعمال بعد احلوكمة 
 1     مدركات الفساد الشفافية
  2    سيادة القانون الشرعية

 SAFAاعداد الباحثة اعتمادا على مؤشرات املصدر: 
 من خالل اجلدول نستنج ما يلي:

 البعد االقتصادي:
، درجة املوضوع الفرعي النهائية هي 3املوضوع الفرعي الرحبية: مؤشر واحد وهو مؤشر القيمة املضافة للزراعة=-
 .املعتدلأو األداء  صفروهو ما يتوافق مع التصنيف األ %60-40بني  ما
، درجة املوضوع الفرعي النهائية هي 3املوضوع الفرعي استقرار اإلنتاج: مؤشر واحد وهو مؤشر انتاج الغذاء=-
 وهو ما يتوافق مع التصنيف األصفر أو األداء املعتدل. %60-40بني  ما
 هي ما، درجة املوضوع الفرعي النهائية 4: مؤشر واحد وهو مؤشر انتاج الغذاء=خلق القيمةاملوضوع الفرعي -

 .األخضر الفاتح أو األداء اجليدوهو ما يتوافق مع التصنيف  %80-60بني 
 البعد االجتماعي:

 درجة املوضوع الفرعي النهائية هي ما، 2املوضوع الفرعي تنمية القدرات: مؤشر واحد وهو القروض الزراعية=-
 وهو ما يتوافق مع التصنيف الربتقايل أو األداء احملدود. %40-20بني 

 بعد احلوكمة:
درجة املوضوع الفرعي النهائية ، 2=: فعالية احلكومةووه مؤشر واحد: حيتوي على فعالية احلوكمةاملوضوع الفرعي -

 وهو ما يتوافق مع التصنيف الربتقايل أو األداء احملدود. %40-20بني  هي ما
درجة املوضوع النهائية هي ما بني ، 1املوضوع الفرعي الشفافية: حيتوي على مؤشر واحد وهو مدركات الفساد=-
 .وهو ما يتوافق مع التصنيف األمحر أو األداء الضعيف 0-20%
 درجة املوضوع الفرعي النهائية هي ما، 2املوضوع الفرعي الشرعية: حيتوي على مؤشر واحد وهو سيادة القانون=-

 وهو ما يتوافق مع التصنيف الربتقايل أو األداء احملدود. %40-20بني 
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 تصنيف املوضوعات الفرعية يف البعد البيئيالفرع الثاين: 
 اهلدف واملمارسة واألداء. املواضيع الفرعية للبعد البيئي هلا مؤشرات وأنواع مؤشرات متعددة:       
 مؤشرات األداء هي األكثر أمهية. -
  .تُعطى املؤشرات القائمة على املمارسة اثين أكرب وزن -
اهلدف املستندة إىل التوثيق أو وجود سياسات وخطط وأهداف أو مراقبة تُعطى أقل املؤشرات املستندة إىل  -

 قدر من األمهية.
 وابلتايل فإن الرتجيح التايل ينطبق على املؤشرات البيئية:

 ( = نقطة واحدةTمؤشرات اهلدف )   -
 نقطة 2  =  (R) مؤشرات املمارسة   -
 1نقاط. 3   = (P) مؤشرات األداء   -

 كما يبينها اجلدول املوايل:  مقاييس 5هلا تصنيف من  واألداء،املمارسة  اهلدف، الثالثة،مجيع أنواع املؤشرات 
 للمؤشرات يف البعد البيئيمقاييس التصنيف : (08-4جدول رقم )

 مؤشر األداء مؤشر املمارسة مؤشر اهلدف اللون تقييم
 3 2 1 أخضر داكن أفضل
 2,25 1,5 0,75 أخضر فاتح جيد

 1,5 1 0,5 أصفر معتدل
 0,75 0,5 0,25 برتقايل حمدود
 0 0 0 أمحر ضعيف

Source : FAO, SAFA GUIDELINES, version 3.0, Rome, 2014, p: 64. 

للهدف  SAFA( وتقييم األداء- املمارسة-إذا أخذان موضوًعا فرعًيا مع ثالثة مؤشرات )اهلدف  املثال،على سبيل 
  الداكن،األخضر 

 6=  3+  2+  1جمموع الدرجة القصوى احملتملة هي  -
)أفضل ممارسة / أخضر داكن( +  2)اهلدف األفضل / األخضر الداكن( +  1إمجايل النتيجة الفعلية هي  -

 4/ أصفر( = )أداء متوسط  1
 ابملائة. 66=  4/6النتيجة النهائية للموضوع الفرعي هي  -
 وهو ما يتوافق مع تصنيف جيد / أخضر. املائة،يف  80-60هذا هو ما بني  -

 يتم التعامل معه بنفس طريقة التعامل مع املؤشرات اليت مل يتم الرد عليها يف إجابة،يف حالة ترك أي مؤشر دون 
 األبعاد األخرى. 

                                                                 
1- FAO, SAFA GUIDELINES , op.cit, p: 64.  
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ة. توفر إذا كانت أنواع معينة من البياانت غري م فرعي،استخدام مؤشرات معينة فقط يف كل موضوع  يتم اختيارقد 
فإن الدرجة اإلمجالية وتقييم املوضوع الفرعي سيكوانن أقل مما لو مت اختيار مجيع املؤشرات. وابلتايل  ذلك،ومع 
 1على أعلى درجة من خالل اختيار مجيع املؤشرات االفرتاضية يف تقييمها. احلصولميكن 

 حالة اجلزائر واملغرب من خالل املؤشرات اليت مت عرضها: التصنيف علىاسقاط تقييمات ونتائج       
 ابلنسبة للجزائر:

 تصنيف البعد البيئي للجزائر :(09-4جدول رقم )
 ضعيف حمدود معتدل جيد أفضل نوعه املؤشر املواضيع الفرعية البعد
البعد 
 البيئي

غازات االحتباس 
 احلراري

    2,25  مؤشر أداء الناتج ع  الزراعة co2نسبة 

حجم املياه العذبة املسحوبة  سحب املياه
 للنشاط الزراعي

  0,5    مؤشر ممارسة

   1   مؤشر ممارسة استعمال األمسدة  استخدام املواد
 SAFAاعداد الباحثة اعتمادا على مؤشرات املصدر: 

 م  خالل اجلدول نستنج ما يلي:
، نوع املؤشر 2,25الناتج عن الزراعة= co2نسبة املوضوع الفرعي غازات االحتباس احلراري: مؤشر واحد وهو -

 وهو ما يتوافق مع التصنيف األخضر أو األداء اجليد. %80-60بني  مؤشر أداء، درجة املوضوع النهائية هي ما
، نوع 0,5العذبة املسحوبة للنشاط الزراعي=حجم املياه املوضوع الفرعي سحب املياه: مؤشر واحد وهو مؤشر -

وهو ما يتوافق مع التصنيف الربتقايل أو األداء  %40-20املؤشر مؤشر ممارسة، درجة املوضوع النهائية هي ما بني 
 احملدود.

 ، نوع املؤشر مؤشر ممارسة،1املوضوع الفرعي استخدام املواد: مؤشر واحد وهو مؤشر استعمال األمسدة واملبيدات=-
 وهو ما يتوافق مع التصنيف األصفر أو األداء املعتدل. %60-40درجة املوضوع النهائية هي ما بني 

 ابلنسبة للمغرب:
 (: تصنيف البعد البيئي للمغرب10-4جدول رقم )

 ضعيف حمدود معتدل جيد أفضل نوعه املؤشر املواضيع الفرعية البعد
البعد 
 البيئي

غازات االحتباس 
 احلراري

   1,5   مؤشر أداء الناتج ع  الزراعة co2نسبة 

حجم املياه العذبة املسحوبة  سحب املياه
 للنشاط الزراعي

  0,5    مؤشر ممارسة

   1   مؤشر ممارسة استعمال األمسدة  استخدام املواد
 SAFAاعداد الباحثة اعتمادا على مؤشرات املصدر: 

                                                                 
1- Ibid, p : 65,66. 
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 نستنتج ما يلي: السابق م  خالل اجلدول      
، نوع املؤشر 1,5الناتج عن الزراعة= co2نسبة املوضوع الفرعي غازات االحتباس احلراري: مؤشر واحد وهو -

 .املعتدلأو األداء  األصفروهو ما يتوافق مع التصنيف  %60-40بني  مؤشر أداء، درجة املوضوع النهائية هي ما
، نوع 0,5العذبة املسحوبة للنشاط الزراعي=حجم املياه املوضوع الفرعي سحب املياه: مؤشر واحد وهو مؤشر -

وهو ما يتوافق مع التصنيف الربتقايل أو األداء  %40-20املؤشر مؤشر ممارسة، درجة املوضوع النهائية هي ما بني 
 احملدود.

 ، نوع املؤشر مؤشر ممارسة،1املوضوع الفرعي استخدام املواد: مؤشر واحد وهو مؤشر استعمال األمسدة واملبيدات=-
 وهو ما يتوافق مع التصنيف األصفر أو األداء املعتدل. %60-40درجة املوضوع النهائية هي ما بني 

 الفرع الثالث: تقرير األداء

بارة عن التقرير النهائي والذي هو عمن خالل ما سبق عرضه من مؤشرات ونتائج يتم يف هذا العنصر تقدمي        
 :SAFAجتميع لتقييم 

 ابلنسبة للجزائر: -أ
 يبني الشكل املوايل التقرير النهائي ألداء القطاع الزراعي يف اجلزائر:

 أداء االستدامة للقطاع الزراعي يف اجلزائر :(21-4شكل رقم )

 
 SAFAابالعتماد على مؤشرات  اعداد الباحثةاملصدر: 

، الدرجة النهائية هي 2=للقطاع الزراعي يف اجلزائرمن الشكل أعاله نالحظ أن االجتاه العام ألداء االستدامة        
جد بياانت )ال يعترب التقرير هنائيا ألنه تو  ، وهو ما يتوافق مع التصنيف الربتقايل أي األداء احملدود20-40%
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، ومت جتميع هذا التصنيف اعتمادا على قراءة تصنيف كل بعد، وفيما حتليل تقييمي لكل ومؤشرات غري متوفرة.(
 بعد:

 وهذا يعين أن دور احلكومة للنهوض ابلقطاع الزراعي 2و1ترتاوح قيمها بني مؤشرات احلوكمة  :بعد احلوكمة :والأ
تنفيذها ومدى و  تهاصياغ جودة ضعفو  عدم الواقعية يف وضع السياسات الزراعية إىل يرجع ذلكو  ،يبقى ضعيف

فهي عبارة عن خطط نظرية تفتقد يف كثري من األحيان إىل الدقة يف حتديد أهدافها ووسائلها وأدواهتا،  ،االلتزام هبا
 1لناجتة عنه.والعراقيل اإلدارية والتمويلية ااملتعلق ابلقطاع الزراعي  التشريعي والقانوين اإلطارضعف  إضافة إىل

 األبعاد وابلتايل فإن غياب احلوكمة الرشيدة أو ضعفيعد بعد احلوكمة اإلطار املؤسسي الذي حيكم بقية        
 أدائها يؤثر سلبا على هذه األبعاد.

وذلك  ،وهذا يعين نقص الفعالية يف أساليب الدعم الفالحي 2مؤشرات البعد االجتماعي=: اثنيا: البعد االجتماعي
بسبب غياب سياسة تكاملية لدعم متويل املشاريع الزراعية بطرق مباشرة بعيدة عن اإلجراءات املعرقلة واليت تتسبب 

من املشاريع الزراعية يف اجلزائر هي مشاريع مصغرة وصغرية ومتوسطة وعائلية  %70يف فشل املشاريع وانتهائها، ألن 
 2.، كما حتتاج للمتابعة واملرافقةوروحتتاج لطرق متويل مبتكرة حىت تستمر وتتط

يف املستوى املعتدل وهي أقل من املستوى اجليد سواء ملؤشر  3=مؤشرات البعد االقتصادي: اثلثا: البعد االقتصادي
والتحسن احة اإلمكانيات الزراعية املتو  أمهية القطاع الزراعي رغمف ،اإلنتاج الزراعي أو القوى العاملة أو القيمة املضافة

وهذا  ،إال أن القيمة املضافة تبقى منخفضة مقارنة ابملستوايت العامليةوتطور اإلنتاج الزراعي، النسيب الذي شهده 
يرجع اخنفاض عدد و تراجع مستمر للعمالة الزراعية يف اجلزائر أيضا  مار يف القطاع الزراعي،راجع إىل ضعف االستث

قرار الناتج عن الزراعة مقارنة ببقية القطاعات وإىل نقص التنمية وعدم است املشتغلني يف الزراعة إىل اخنفاض الدخل
العمالة املتوفرة غري  ، كما أناحلياة يف الريف، وكذلك بسبب النزوح الريفي والتوجه حنو األنشطة املتواجدة يف املدن

 .مؤهلة
عمال األمسدة تبقى يف فبالنسبة الستترتاوح بني األداء احملدود واجليد،  : مؤشرات البعد البيئيرابعا: البعد البيئي

ابلنسبة  ،يتم استخدامها بطرق غري صحيحةلكن املستوى املعتدل، حيث أن استخدامها يف اجلزائر يعد منخفض 
 3 القطاع الزراعي،يفالستعمال املياه فتشري املؤشرات اخلاصة هبا إىل ندرهتا وإىل سوء تدبري أو إسراف يف استخدامها 

اجلائر مما يؤدي  بسبب االستغالل حيث أن حجم املياه العذبة املسحوبة ألغراض الزراعة يف اجلزائر يف تزايد مستمر

                                                                 
تصادية، اجمللد الثالث، ، اآلفاق للدراسات االقحنو اسرتاتيجية وطنية لتحقيق التنمية الزراعية واألم  الغذائي املستدام ابجلزائرساري نصر الدين، محيدة رابح و  -1

 .78ص: ، 2018/ 30/09العدد الثاين، جامعة العريب التبسي، تبسة، اجلزائر، 
 .77 ،67: صاملرجع نفسه،  -2
 املوقع: ، علىويلخصائص ومعوقات القطاع الزراعي واألم  الغذائي على املستوى العريب: املوارد واالستثمار والتماملعهد العريب للتخطيط،  -3

5.pdf-api.org/images/training/programs/1/2013/216_P14008-http://www.arab ، 21:11على  26/11/2020اتريخ االطالع. 

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/216_P14008-5.pdf
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االخنفاض يف استعمال  وهذا راجع إىلإىل أاثر بيئية سلبية، ابلنسبة إىل االنبعااثت الناجتة عن الزراعة فهي منخفضة 
 املدخالت الزراعية.

 ابلنسبة للمغرب:-ب
 :غربيبني الشكل املوايل التقرير النهائي ألداء القطاع الزراعي يف امل        

 أداء االستدامة للقطاع الزراعي يف املغرب: (22-4شكل رقم )

 
 SAFAابالعتماد على مؤشرات  اعداد الباحثة املصدر:

، الدرجة النهائية هي 2املغرب =من الشكل أعاله نالحظ أن االجتاه العام ألداء االستدامة للقطاع الزراعي يف 
 عد:وفيما يلي حتليل تقييمي لكل ب ، وهو ما يتوافق مع التصنيف الربتقايل أي األداء احملدود.20-40%

لزراعية وضعف للسياسات ا الربتقايل أي األداء احملدود: مؤشرات احلوكمة تتوافق مع التصنيف أوال: بعد احلوكمة
 جودة صياغتها وتنفيذها ومدى االلتزام هبا. 

 مؤشرات البعد االجتماعي تتوافق مع التصنيف الربتقايل أي األداء احملدود، يعيش حوايل: اثنيا: البعد االجتماعي
 يف ريفية ظاهرة أساساً  والفقر، الدخل من %80 فر الزراعةتو  حيث الريفية املناطق يفمن سكان املغرب  38%

 سوى الريفيني كانالس من لكثري يتاح وال، الريفية املناطق يف الفقراء السكان أرابع ثالثة حوايل ويعيش املغرب
 على ويتعذر ،يةالزراع اإلمكاانت من بكثري تتمتع ال اليت املروية غري للزراعة الصاحلة األراضي من حمدودة مساحات
 الضرورية اانتاالئتم على احلصول لألراضي رمسية ملكية سندات األحيان من كثري  يف حيملون ال الذين املزارعني
 1.دخلهم مصادر لتنويع

                                                                 
1- https://www.ifad.org/ar/web/operations/country/id/morocco, consulté le :27/11/2020 à11/01.  
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مؤشرات البعد االقتصادي تتوافق مع التصنيف األصفر أي األداء املعتدل، حيث يعرف  اثلثا: البعد االقتصادي:
مليون دوالر  13510قيمة  2019اليت بلغت يف سنة اإلنتاج الزراعي يف املغرب تقلبات أثرت على القيمة املضافة 

اع الزراعي يف املغرب ، كما يوظف القطمليون دوالر أمريكي 20850وهي أقل من املتوسط العاملي الذي قدر ب 
مليون مشتغل، غري أن العمالة الزراعية يف املغرب تعرف نقص يف التأطري  4أي  من إمجايل املشتغلني 40%

 والـتأهيل.

لعذبة ألغراض الزراعة، سحب املياه ا: تعرف املؤشرات البيئية أداء حمدود وذلك نتيجة اإلفراط يف رابعا: البعد البيئي
 ت املياه وعلى املوارد الطبيعي.سلبية على طبقا مما يؤدي إىل نتائج

ن نقص يفتقر إىل سياسات رشيدة، ويعاين مانطالقا مما سبق نستنج أن القطاع الزراعي يف اجلزائر واملغرب       
ألمر ، اؤهلةكما يعاين من غياب اليد العاملة امل  نقص الـتأطري والدعم، الكفاءة يف استغالل املوارد الطبيعية املتاحة،

الذي ينعكس على نتائج القطاع الزراعي وعلى األمن الغذائي. سيتم يف املبحث التايل دراسة حالة األمن الغذائي 
  يف اجلزائر واملغرب.

 المبحث الثالث: مؤشرات األمن الغذائي المستدام في الجزائر والمغرب

اج : إنتالتوافرأبعاد أساسية تتمثل يف:  4الثاين فإن األمن الغذائي املستدام يتكون من كما بيننا يف الفصل         
 :استعمال الغذاء: التوزيع العادل للغذاء؛ الوصول إىل الغذاء الغذاء من خالل أساليب زراعية مستدامة وآمنة؛

قياسه ات األمن الغذائي املستدام و : قياس الكفاءة. وسيتم يف هذا املبحث حتديد مؤشر االستقرار استهالك الغذاء؛
 يف اجلزائر واملغرب.

 املطلب األول: عرض مؤشرات األم  الغذائي املستدام

توجد جمموعة من املؤشرات لقياس األمن الغذائي املستدام أمهها مؤشر منظمة األغذية والزراعة واملؤشر العاملي        
 لألمن الغذائي.

   (GFSI) الغذائي العامليالفرع األول: مؤشر األم  
 البحث سمقمن قبل وحدة اإليكونوميست للمعلومات، وهي مت تصميم وأتسيس مؤشر األمن الغذائي العاملي       

 سنة أتأنش .العاملية األعمال ذكاء جمال يف العاملي والرائد The Economist Group جمموعة يف والتحليل
 العامل تغريي كيف  فهم على واحلكومات املالية واملؤسسات الشركات مساعدة يف اخلربة من عاًما 70 هاولدي ،1946
تنبؤ واملشورة ألكثر وال األعمال،قدم معلومات ت .إدارهتا جيب اليت واملخاطر عليها لالستيالء فرًصا ذلك خيلق وكيف
مليون من صناع القرار من الشركات الرائدة يف العامل واملؤسسات املالية واحلكومات واجلامعات. مت إنشاء  1.5من 

 هذا املؤشر من خالل ممارسة السياسة العامة لوحدة االستخبارات االقتصادية.



الغذائي املستدام يف اجلزائر واملغرب وسبل تعزيزمهاالفصل الرابع: حتليل تقييمي مقارن لالستدامة الزراعية واألمن   

 

188  

 

والتوافر  القدرة على حتمل التكاليف-ثالثة ركائز أساسية لألمن الغذائي  من مؤشر األمن الغذائي العاملي يتكون  
 28دولة. يعد هذا املؤشر منوذًجا قياسيًا كمًيا ونوعًيا لقياس األداء، مت إنشاؤه من  113يف -واجلودة والسالمة 

من  ،اء العامليف مجيع أحن ، والذي يوفر إطارًا موضوعًيا لتقييم األمن الغذائي عرب جمموعة كبرية من البلدانمؤشر
تمكني املستخدمني من استكشاف القضااي احمليطة ابألمن الغذائي لخالل إنشاء مقياس موحد حول األمن الغذائي، 

  مبا يف ذلك الرتتيب والنتائج واستخالص النتائج للسياسات والعمليات التجارية واألحباث املستقبلية.-

يعية م القدرة على حتمل تكاليف الغذاء والتوافر واجلودة، فئة خاصة ابملوارد الطبيشمل النموذج ابإلضافة إىل تقيي   
قابليتها ملخاطر املوارد  ،تقيس فئة املوارد الطبيعية والقدرة على التكيف مدى تعرض البلد آلاثر تغري املناخ ،واملرونة

ات األمن ل كعامل تعديل على درجوكيف يتكيف بلد ما مع هذه املخاطر. عند تطبيقها، فإهنا تعم ،الطبيعية
 1الغذائي يف البلدان.

 أبعاد املؤشر:

 ،يقيس قدرة املستهلكني على شراء املواد الغذائية وتعرضهم لصدمات األسعار: القدرة على حتمل التكاليف-أ
 ووجود برامج وسياسات لدعم العمالء عند حدوث الصدمات.

الوطنية، وخطر انقطاع اإلمدادات، والقدرة الوطنية على نشر يقيس مدى كفاية اإلمدادات الغذائية : توفر-ب
 اجلهود الغذائية والبحثية لتوسيع اإلنتاج الزراعي.

 يقيس التنوع والنوعية الغذائية ملتوسط الوجبات الغذائية، وكذلك سالمة األغذية.: اجلودة والسالمة-ج

وكيف  ،وارد الطبيعيةقابليتها ملخاطر امل ،تعرض بلد ما لتأثريات تغري املناخ ستقي: املوارد الطبيعية والتكيف-د
 2تتكيف البالد مع هذه املخاطر.

 الغذائي ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة األم  الفرع الثاين: مؤشر

 .تقراراالس االستفادة، الوصول، التوافر، :الغذائي لألمن ةربعاأل دابعاأل أساس على املؤشرات تصنف       

 :الغذاء توفرأوال: 

 ؛متوسط قيمة إنتاج الغذاء -
 مساحة الزراعة احملافظة، مساحة الزراعة العضوية(.)اإلنتاج الزراعي املستدام:  -

                                                                 
1- https://foodsecurityindex.eiu.com, consulté le : 27/08/2020 à 10 :25. 
2- Idem.  

https://foodsecurityindex.eiu.com/
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 إىل الغذاء: الوصولاثنيا: 

 ؛الناتج احمللي اإلمجايل للفرد )مبكافئ القوة الشرائية( -
 ؛انتشار نقص التغذية -
 ؛الغذائيعمق العجز  -

 :االستقراراثلثا: 

 ؛نسبة اإلعالة )االعتماد( على واردات احلبوب -
 .لريابنسبة األراضي الصاحلة للزراعة اجملهزة  -

 :االستخدامرابعا: 

 ؛الوصول إىل مصادر املياه احملسنة -
 1.الوصول إىل مرافق الصرف الصحي احملسنة -

 اجلزائر واملغرباملطلب الثاين: قياس األم  الغذائي املستدام يف 

 حالة األمن الغذائي يف اجلزائر واملغرب ابالعتماد على مؤشر منظمة األغذية والزراعة ليليتم يف هذا املطلب حت       
 .ومؤشر األمن الغذائي العاملي

 ستخدام مؤشر منظمة األغذية والزراعةاب اجلزائر واملغربقياس األم  الغذائي املستدام يف الفرع األول: 
يتم التطرق يف هذا العنصر إىل قياس األمن الغذائي يف اجلزائر واملغرب ابالعتماد على مؤشر منظمة األغذية       

  والزراعة لألمم املتحدة.
 ستخدام مؤشر منظمة األغذية والزراعةيف اجلزائر اب املستدام قياس األم  الغذائيأوال: 

 توافر الغذاء:-أ

 سنوات( 3للشخص الواحد( )متوسط  دوالر 1)اثبت  :متوسط قيمة إنتاج الغذاء-1

 منظمة تقديرات حسب (،2006-2004 للفرتة الثابت الدويل ابلدوالر) الغذاء إنتاج صايف قيمة عن املؤشر يعرب
 لحجمل البلدان عرب للمقارنة قابالً  مقياًسا يوفر .الفرد نصيب حيث من ،FAOSTAT ونشرهتا والزراعة األغذية

  .2الدولة يف الغذاء إنتاج لقطاع النسيب االقتصادي

                                                                 
1- http://www.fao.org/economic/ess/ess -fs/ess-fadata/en/#.W1x3Cvk97IU and 

https://foodsovereigntyindicators.uvic.cat/, 2018, consulté le: 27/11/2018 à 19 :29. 
2-http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS, consulté le : 27/11/2020 à 20 :57. 

http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/#.W1x3Cvk97IU
https://foodsovereigntyindicators.uvic.cat/
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 متوسط قيمة إنتاج الغذاء يف اجلزائر:تطور ( يبني 23-4رقم ) الشكل        
 متوسط قيمة انتاج الغذاء يف اجلزائر: (23-4رقم ) شكل

 
Source  : http://www.fao.org/faostat/fr/#data/FS, consulté le 22/11/2020 à 17 :12. 

 املؤشر يعربو يف اجلزائر املتوسط لكل ثالث سنوات،  أعاله يوضح تطور متوسط قيمة إنتاج الغذاء الشكل       
ونالحظ أن متوسط  (،2006-2004 الفرتة يف األمريكي للدوالر الثابتة ابلقيمة) للغذاء الصايف اإلنتاج قيمة عن

 167من  2013-2011إىل الفرتة  2005-2003قيمة انتاج الغذاء قد تزايدت بشكل مستمر خالل الفرتة 
يف الفرتة  للشخصدوالر  227دوالر للشخص، مث تراجعت بعد ذلك لتصل إىل  240دوالر للشخص إىل 

 . للشخص دوالر 309 يت بلغتال ، وهذه القيمة منخفضة إذا ما قارانها ابلقيمة العاملية2016-2018

 قاس من خالل مساحة الزراعة احملافظة، والزراعة العضوية.ت: املساحة الزراعية املستدامة-2
 :مساحة الزراعة حتت الزراعة العضوية-2-1

 يبني تطور مساحة الزراعة العضوية يف اجلزائر: (24-4) رقم الشكل       
 مساحة الزراعة العضوية يف اجلزائر :(24-4رقم ) شكل

 
.:39 à 20 0: 22/11/202 , consulté lehttp://www.fao.org/faostat/fr/#data/RL:  Source 
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الحظ أن املساحة ن حيث، اجلزائرالعضوية يف يبني تطور املساحة الزراعية املخصصة للزراعة  السابق الشكل       
 ألف هكتار. 0,77ب  2018الزراعية االمجالية، وقد قدرت يف سنة جدا مقارنة ابملساحة  منخفضة

 احملافظة:مساحة الزراعة حتت الزراعة -2-2

وتطورت املساحة حتت إدارة الزراعة احملافظة حيث  2004بدأت جتربة الزراعة احملافظة يف اجلزائر منذ سنة         
 5559إىل  2011يف عام  ساحةوالايت يف البالد، وزادت هذه امل 8هكتار عرب  1523مساحة  2010بلغت يف 

وهي منحصرة يف جتارب بعض  1والية، وهي مساحة ضئيلة جدا. 12هكتار من احلبوب والبقوليات يف أكثر من 
وقد  املعهد التقين للمحاصيل الواسعة() ITGCو)املعهد الوطين للبحوث الزراعية(،  INRAAاملعاهد الزراعية مثل 

 .أعطت نتائج جد إجيابية من حيث حتسن جودة الرتبة واحملاصيل

 :الوصول إىل الغذاءب_

 (:2011الناتج احمللي اإلمجايل للفرد، تعادل القوة الشرائية )اثبت دويل عام -1

 :2017/ 2004يبني تطور الناتج احمللي اإلمجايل للفرد يف اجلزائر خالل الفرتة  (25-4رقم ) الشكل       

 الناتج احمللي اإلمجايل للفرد يف اجلزائر: (25-4رقم ) شكل

 
Source  : http://www.fao.org/faostat/fr/#data/FS, consulté le : 27/11/2020 à 08 :57. 

من  تارتفع اليتو والذي يعادل القوة الشرائية،  اجلزائري تطور الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الشكل أعالهيبني        
يف  دوالر 11349مث اخنفضت  2016يف سنة  دوالر أمريكي 11637إىل  2005يف سنة  دوالر 10337

 دوالر. 16950,8، وهي قيمة منخفضة مقارنة ابلقيمة العاملية اليت بلغت 2019سنة 
 :األشخاص الذي  يعانون م  نقص التغذية )ابملاليني( )متوسط ثالث سنوات(عدد -2

 اجلزائر:يبني عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية يف  (26-4رقم ) الشكل       
                                                                 

1-  ITGC, Expérience de l’ITGC en semis direct, http://www.itgc.dz, consulté le : 06/03/2016 à 19 : 49.   
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 : عدد األشخاص الذي  يعانون م  نقص التغذية يف اجلزائر(26-4رقم ) شكل

 
Source  : http://www.fao.org/faostat/fr/#data/FS, consulté le : 27/11/2020 à 08 :57. 

ورغم أن  ،يف اجلزائر أعاله يوضح تطور عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية ابملاليني الشكل       
 .يعانون من نقص التغذية مليون شخص 1,2 لما يزاالعدد يف اخنفاض مستمر إال أنه 

 انتشار نقص التغذية )٪( )متوسط الثالث سنوات(:نسبة -3
 :2017-2003يبني نسبة انتشار نقص التغذية يف اجلزائر خالل الفرتة  (27-4رقم ) الشكل        

 : نسبة انتشار نقص التغذية يف اجلزائر(27-4رقم ) شكل

 
Source  : http://www.fao.org/faostat/en,. consulté le : 27/11/2020 à 09:05. 

 %6أعاله يوضح تطور نسبة انتشار نقص التغذية يف اجلزائر حيث نالحظ أن النسبة اخنفضت من  الشكل       
 .%2,8إىل 
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 االستقرار:-ج
  (28-4رقم ) الشكل مبينة يفنسبة اإلعالة على واردات احلبوب )٪( -1

 نسبة االعتماد على واردات احلبوب يف اجلزائر (:28-4رقم ) شكل

 
Source  : http://www.fao.org/faostat/fr/#country/4, consulté le 22/11/2020 à 18 :15. 

أعاله يوضح تطور نسبة اعتماد اجلزائر على واردات احلبوب، حيث نالحظ نسبة اعتماد اجلزائر على  الشكل    
، وتعترب اجلزائر من الدول املستوردة الصافية %72,28وقد بلغ متوسط الفرتة واردات احلبوب يف تزايد مستمر 

 للحبوب.
 األراضي الصاحلة للزراعة اجملهزة ابلري: مساحة-2

 األراضي الصاحلة للزراعة اجملهزة ابلري:يبني تطور مساحة  (29-4رقم ) لشكلا       
 : مساحة األراضي اجملهزة ابلري يف اجلزائر(29-4رقم ) شكل

 
Source  : http://www.fao.org/faostat/en, consulté le : 27/11/2020 à 09:10. 
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عت من نالحظ أن املساحة ارتف حيث، يف اجلزائر يوضح تطور مساحة األراضي اجملهزة ابلري السابق الشكل    
ألف هكتار، وهي نسبة منخفضة مقارنة ابملساحة الزراعية االمجالية وعدد األراضي  1360ألف هكتار إىل  860

اد املائي من األراضي الزراعية معرضة لإلجه الزراعية اليت تعتمد يف ريها على األمطار، وهذا يعين أن نسبة كبرية
 والصدمات املناخية.

 استخدام الغذاء:-د
 نسبة السكان الذي  يستخدمون خدمات مياه الشرب األساسية وخدمات الصرف الصحي األساسية:-1

 يبني نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يف اجلزائر: (30-4) الشكل       
 نسبة السكان الذي  يستخدمون خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يف اجلزائر (:30-4رقم ) شكل

 
Source  : http://www.fao.org/faostat/fr/#country/4, consulté le : 27/11/2020 à 09:14 
. 

 كافية  كمية  إىل ولمعق وصول لديهم الذين للسكان املئوية النسبة إىل للمياه حُمسَّن مصدر إىل الوصول يشري        
 مياه ومجع بيع،الر  أو احملمي البئر أو البئر، أو العامة، القناة أو املنزيل، التوصيل مثل حمسَّن، مصدر من املياه من

 . احملمية غري والينابيع واآلابر الصهاريج وشاحنات البائعني احملسنة غري املصادر وتشمل. األمطار
 احدو  كيلومرت  داخل مصدر من يومياً  للشخص األقل على لرتاً  20 توفر أنه على املعقول الوصول تعريف يتم       

 بُعد تقييمل مفيدة معلومات املؤشر هذا يوفرإضافة إىل الوصول إىل مرافق الصرف الصحي احملسنة،  ،املسكن من
  1.الغذائي األمن نتائج من االستفادة

إىل  %90,9تطورت من  ملياه الشربنالحظ النسبتني قد ارتفعتا حيث ابلنسبة  الشكلمن خالل        
لمرافق وابلنسبة لغري أن الكثري من األشخاص حيصلون على مياه الشرب من املصادر غري احملسنة،  ،93,5%

حتسن يف األوضاع إال أنه اليزال عدد من الناس ال ميكنهم ، رغم %87,5إىل  %80الصحية النسبة ارتفعت من 
  .الوصول إىل مصادر املياه وال إىل مرافق الصرف الصحي

                                                                 
1- http://www.fao.org/economic/ess/ess -fs/ess-fadata/en/#.XFrzCfk97IU, consulté le :27/12/2019 à 21 :22. 
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 ستخدام مؤشر منظمة األغذية والزراعةقياس األم  الغذائي يف املغرب اباثنيا: 
 التوفر:-أ
 :سنوات( 3للشخص الواحد( )متوسط  $ Iمتوسط قيمة إنتاج الغذاء )اثبت -1

 :2017-2003يبني متوسط قيمة انتاج الغذاء يف املغرب خالل  (31-4رقم ) الشكل       
 : متوسط قيمة انتاج الغذاء يف املغرب(31-4رقم ) شكل

Source  : http://www.fao.org/faostat/fr/#country/143, consulté le : 22/11/2020 à 18 :28. 

د ونالحظ أن متوسط قيمة انتاج الغذاء ق ،أعاله يوضح تطور متوسط قيمة إنتاج الغذاء يف املغرب الشكل    
دوالر للشخص إىل  213من  2018-2016إىل الفرتة  2005-2003تزايدت بشكل مستمر خالل الفرتة 

 . للشخص الواحددوالر  309، وهذه القيمة منخفضة إذا ما متت مقارنتها ابلقيمة العاملية للشخصدوالر  254

 :يف املغرب املساحة الزراعية املستدامة-2
 مساحة الزراعة العضوية:-2-1

 يبني تطور مساحة الزراعة العضوية يف املغرب: (32-4رقم ) الشكل       
 يف املغرب: مساحة الزراعة العضوية (32-4رقم ) شكل

Source  : http://www.fao.org/faostat/fr/#data/RL, consulté le 27/11/2020 à 09 :24. 
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ألف هكتار  1,1يوضح تطور مساحة الزراعة العضوية حيث ارتفعت بشكل ملحوظ من  السابق الشكل       
 8,66إىل  2013، مث اخنفضت املساحة حيث وصلت يف سنة 2011ألف هكتار يف سنة  17إىل  2005سنة 

وهذه املساحة ال تعد سوى نسبة صغرية من  ،2018ألف هكتار يف سنة  9,92مث ارتفعت إىل  أالف هكتار،
 حة الزراعية اإلمجالية.املسا
 مساحة الزراعة احملافظة:-2-2

هكتار وهي ال متثل سوى نسبة منخفضة جدا من املساحة  4000بلغت مساحة الزراعة احملافظة يف املغرب      
اظ على الرغم من االستجاابت اليت ميكن أن توفرها لتحدايت احلف ،احمدودً الزراعة احملافظة اعتماد  يبقى  1الزراعية.

 .ناخياملتغري الوخفض تكاليف اإلنتاج والتكيف مع  واحملاصيل،على الرتبة 

 الوصول إىل الغذاء:-ب
 :(2011تعادل القوة الشرائية )اثبت دويل عام  للفرد،الناتج احمللي اإلمجايل -1

 يبني تطور الناتج احمللي اإلمجايل للفرد يف املغرب: (33-4رقم ) الشكل         
 الناتج احمللي اإلمجايل للفرد يف املغرب :(33-4رقم ) شكل

Source  : http://www.fao.org/faostat/fr/#country/143, consulté le 27/11/2020 à 09 :32. 

أن الناتج احمللي  يثحوالذي يعادل القوة الشرائية،  املغريب تطور الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الشكل أعالهيبني      
، 2019يف سنة  دوالر 7514إىل  2005دوالر يف سنة  5229يف الفرتة من قد ارتفع يف املغرب اإلمجايل للفرد 

 دوالر. 16950تقدر ب وهي قيمة منخفضة مقارنة ابلقيمة العاملية اليت 

 ابملاليني( )متوسط ثالث سنوات(:عدد األشخاص الذي  يعانون م  نقص التغذية )-2

 يبني عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية يف املغرب: (34-4) رقم الشكل       

                                                                 
1- FAO, CA Adoption Worldwide : http://www.fao.org/ag/ca/6c.html, consulté le 21/ 01/ 2016, 01 :03.   
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 عدد األشخاص الذي  يعانون م  نقص التغذية يف املغرب: (34-4رقم ) شكل

 
Source  : http://www.fao.org/faostat/fr/#country/143, consulté le 27/11/2020 à 09 :32. 

حيث  ،يف املغرب أعاله يوضح تطور عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية ابملاليني الشكل       
 1,6، لكنها عادت إىل قيمتها األوىل وهي تعادل رتاجعنالحظ تذبذاب يف القيمة حيث عرفت بعض فرتات ال

 مليون شخص. 

 انتشار نقص التغذية )٪( )متوسط الثالث سنوات(:-3
 يبني نسبة انتشار نقص التغذية يف املغرب: (35-4رقم ) الشكل      

 نسبة انتشار نقص التغذية يف املغرب :(35-4رقم ) شكل

 
Source : http://www.fao.org/faostat/fr/#country/143, consulté le 27/11/2020 à 09 :32. 

إىل  %5,7أعاله يبني نسبة انتشار نقص التغذية يف املغرب واجلدول يوضح أن النسبة تراجعت من  الشكل       
-2017يف الفرتة  %4,3مث ارتفعت  إىل  2016-2014إىل الفرتة   2006-2004من الفرتة  3,8%

2019.  
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 االستقرار:-ج
  (36-4رقم ) الشكل مبينة يف نسبة االعتماد على واردات احلبوب:-1

 : نسبة االعتماد على واردات احلبوب يف املغرب(36-4رقم ) شكل

 
Source : http://www.fao.org/faostat/fr/#data/FS, consulté le : 22/11/2020 à 20 :28. 

تزايد مستمر  يفعلى واردات احلبوب، حيث نالحظ أهنا نسبة اعتماد املغرب يف غذائها  أعاله الشكليوضح      
 .%55,6إىل  %39حيث ارتفعت من  ،رغم اخنفاضها يف بعض الفرتات

 األراضي الصاحلة للزراعة اجملهزة ابلري:-2
 يبني تطور مساحة األراضي اجملهزة ابلري يف املغرب: (37-4رقم ) الشكل       

 مساحة األراضي اجملهزة ابلري يف املغرب (:37-4رقم ) شكل

 
Source  : http://www.fao.org/faostat/fr/#data/RL, consulté le : 27/11/2020 à 09 :45. 
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 1485يوضح تطور مساحة األراضي اجملهزة ابلري حيث نالحظ أن املساحة ارتفعت من  السابق الشكل       
 وتعد الزراعة يف ،ألف هكتار، وهي نسبة منخفضة مقارنة ابملساحة الزراعية االمجالية 1530ألف هكتار إىل 
 تعتمد يف ريها على األمطار. املغرب بعلية فهي

 استخدام الغذاء:-د
 يستخدمون خدمات مياه الشرب األساسية على األقل واخلدمات الصحية األساسية:نسبة السكان الذي  -1

 :يبني نسبة السكان الذين يستخدمون مياه الشرب والصرف الصحي يف املغرب (38-4رقم ) الشكل       
 : نسبة السكان الذي  يستخدمون مياه الشرب والصرف الصحي يف املغرب(38-4رقم ) شكل

 
Source  : http://www.fao.org/faostat/fr/#country/143, consulté le :22/11/2020 à 21/22. 

أعاله نسبة األشخاص الذين يصلون إىل مصادر املياه احملسنة ومرافق الصرف الصحي احملسنة،  الشكليبني        
خلدمات وابلنسبة  ،%86,8إىل  %69,3من  ارتفعت ملياه الشرببالنسبة ف ،النسبتني قد ارتفعتا أن حيث نالحظ

، رغم التحسن يف الوصول إىل مصادر املياه احملسنة %88,5إىل  %73,20النسبة ارتفعت من صرف الصحي لا
رافق صادر املياه وال إىل مومرافق الصرف الصحي احملسنة إال أنه اليزال عدد من الناس ال ميكنهم الوصول إىل م

 الصرف الصحي.

فإن اجلزائر واملغرب تعد من الدول اليت حققت مستوى معتدل يف  مؤشر منظمة األغذية والزراعةحسب        
األمن الغذائي، لكن ماتزال بعض املؤشرات بعيدة عن املستوى املطلوب خاصة فيما يتعلق ابملساحة الزراعية  حالة

اليت هي حتت األساليب الزراعية املستدامة، نسبة االعتماد الكبرية على الواردات لتغطية الطلب على احلبوب واليت 
هدد ية للفرد واليت هي دون املستوى العاملي، األمر الذي قد يتعد موردا غذائيا أساسيا لسكان املنطقة، القوة الشرائ

 مستقبل األمن الغذائي يف هاته البلدان. 
 .وملعرفة أكثر عن حالة األمن الغذائي يف اجلزائر واملغرب نعتمد على مؤشر األمن الغذائي العاملي       
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 يستخدام مؤشر األم  الغذائي العاملاب األم  الغذائي املستدام يف اجلزائر واملغرب قياس الفرع الثاين:

 اجلزائرأوال: 

اإلمجالية  املؤشروقيمة دولة،  113من بني  70اجلزائر يف املرتبة حسب مؤشر األم  الغذائي العاملي فإن        
 ) تساهم فئة املوارد الطبيعية والقدرة على التكيف يف النتيجة اإلمجالية. ال) .2019يف سنة  59,8 هي

 التصنيفات اجلزئية حسب كل بعد جاءت كما يلي:جاءت        
: يعرب على قدرة املستهلكني على شراء املواد الغذائية، (Affordability) القدرة على حتمل التكاليف -

  .66,9املؤشر  64املرتبة  وقد جاءت اجلزائر يف
 .55,8املؤشر  74املرتبة  : يعرب على مدى كفاية االمدادات الغذائية الوطنية،(Availability) توفر -
املؤشر  74املرتبة  : يعرب على تنوع األغذية وسالمتها،(Quality and Safety) اجلودة والسالمة -

53. 
: يعرب على التأثر بتغري املناخ (Natural resources and resilience) املوارد الطبيعية واملرونة -

 .48,3املؤشر  92املرتبة  وكيفية التكيف معه،

 اثنيا: املغرب

يف سنة  62,8 اإلمجالية هي املؤشروقيمة  دولة، 113من بني  59حتتل املغرب املركز بصورة شاملة:        
2019. 
 جاءت التصنيفات اجلزئية حسب كل بعد جاءت كما يلي:       
  .61,5املؤشر  75املرتبة  (Affordability) القدرة على حتمل التكاليف -
 .64,2املؤشر  37املرتبة  (Availability) توفر -
 .61,9املؤشر  55املرتبة  (Quality and Safety) اجلودة والسالمة  -
 .47,9املؤشر  95املرتبة  (Natural resources and resilience) املوارد الطبيعية واملرونة -

 :حسب األداء جمموعات 4وحسب مؤشر األمن الغذائي العاملي فإن الدول مقسمة إىل        
 بلدان ذات أفضل أداء، وهي تظهر يف اخلريطة ابللون األخضر الداكن.-1
 .الفاتحبلدان ذات أداء جيد، وهي تظهر يف اخلريطة ابللون األخضر -2
 .الليموينبلدان ذات أداء معتدل، وهي تظهر يف اخلريطة ابللون األخضر -3
 بلدان ذات أداء منخفض، وهي تظهر يف اخلريطة ابللون األصفر.-4

 :سب مؤشر األمن الغذائي العامليحالة األمن الغذائي يف العامل ح ( يبني خريطة39-4الشكل رقم )       
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 حالة األم  الغذائي يف العامل حسب مؤشر األم  الغذائي العاملي (:39-4شكل رقم )

 
Source  : https://foodsecurityindex.eiu.com/Country , consulté le 27/08/2020 à 10 :25. 

   .)أصفر( أداء حيتاج إىل حتسني ،()أخضر ليموين ، أداء معتدل)أخضر فاتح( ، أداء جيد)أخضر داكن( : أفضل أداءمفتاح اخلريطة

 ، أي أهنا من الدول ذات األداء املعتدل يفالليموينمن اخلريطة أعاله نالحظ أن اجلزائر تظهر ابللون األخضر      
أهنا بعيدة عن أفضل أداء وعن االستدامة يف األمن الغذائي، أما املغرب فتظهر ذا يعين حتقيق األمن الغذائي، وه

 ابللون األخضر املتوسط أي أهنا من الدول ذات األداء اجليد.

وللوصول إىل أفضل أداء جيب وضع تشخيص ألهم األسباب والتحدايت اليت حتول دون حتقيق أفضل أداء،        
 تحسني األداء.ومن مث إمكانية تقدمي احللول ل

من أجل  هاوسبل تطوير الزراعة المستدامة في الجزائر والمغرب المبحث الرابع: تحديات

 أمن غذائي مستدام

تم يف هذا يبعد عرض مؤشرات قياس وتقييم الزراعة املستدامة واألمن الغذائي املستدام يف اجلزائر واملغرب        
ي املستدامة يف اجلزائر واملغرب، وسبل تطوير الزراعة املستدامة لضمان أمن غذائاملبحث التطرق إىل حتدايت الزراعة 

 .مستدام

 املطلب األول: حتدايت الزراعة املستدامة يف اجلزائر واملغرب

ني هذه حتول دون حتقيق األهداف املرجوة، من ب حتدايت كبرية يف اجلزائر واملغرب تواجه الزراعة املستدامة        
 نذكر: التحدايت

https://foodsecurityindex.eiu.com/Country
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صادية اليت وضعت : السياسات االقتضعف تصميم السياسات االقتصادية والطبيعة التقريبية هلذه السياسات-أ
من قبل احلكومات صممت ونفذت دون قياس آلاثر هذه السياسات على حل القضااي الرئيسية اليت تواجه اجملتمع، 

ى تنمية الشاملة وآاثر بعض السياسات األخرى علعلى وجه اخلصوص آاثر السياسات الزراعية والغذائية على ال
الزراعة والغذاء، لذا ال ميكن النظر إىل السياسات الزراعية والغذائية مبعزل ألهنا تندرج ابلضرورة يف السياسة االقتصادية 

  1الشاملة.

 وقت قصري التحول يفكما أن القطاع الزراعي متيزه عدة أوجه قصور ذات طبيعة هيكلية مرتبطة بصعوبة         
تؤدي إىل عدم القدرة على ضمان استمرارية تلبية االحتياجات األساسية للسكان، كما أظهرت هشاشة  2نسبيا

 القطاع الزراعي الذي يبقى حساس ألي تغيري يف السياسة االقتصادية.

أيضا خمزون  كما تقلص: تؤدي االزمات االقتصادية إىل ختفيض متويل القطاع الزراعي،  األزمات االقتصادية-ب
فإن االستفادة احملدودة للمزارعني الصغار من القروض والقروض املصغرة من أجل التمكن  ،القروض املتوفرة للمزارعني

من االستثمار يف أجهزة الري واألمسدة والبذور احملسنة، هي أيضا أحد العوائق الكربى الرتفاع اإلنتاج الزراعي يف 
أن االرتفاع الكبري لألسعار العاملية للمنتجات الزراعية من شأنه أن حيد من الواردات ومستوايت كما   3البلدان النامية.

   4األمن الغذائي مما يؤثر على الفاتورة الغذائية للدول.

: تشهد دول املتوسط مبا فيها دول املغرب ارتفاعا مستمرا من حيث عدد السكان األمر الذي النمو الدميغرايف-ج
ايدة يف الطلب الغذائي، إن التوسع احلضري ميثل إحدى الظواهر األكثر بروزا يف الظرف الراهن وتعد يؤدي إىل ز 

ظاهرة التمدن واإلسكان يف السواحل عموما جانبني حلركة مشرتكة، ويؤثر النمو يف املدن على السلوكات الغذائية، 
 خرى على األمن الغذائي السيما ألهنا متتصإن هذا التوسع للمراكز احلضرية والنشاطات االقتصادية له أاثر أ

 األراضي الزراعي وابلتايل تقلص قدرات اإلنتاج. 

: مسألة الواردات الغذائية املكثفة تعترب قضية مقلقة فإذا كانت ضفة جنوب املتوسط تشكل ارتفاع الواردات-د
من حاجياهتا الغذائية، وتسجل  %80و 40خمزن القمح لروما يف السابق، فإهنا تستورد اليوم حسب البلدان بني 

ىل أمهية فتبعيتها قوية نسبيا إزاء األسواق الدولية نظرا إ ،الدول عجزا كبريا من حيث املنتوجات الغذائية األساسية
 سبة للحبوبالسيما ابلن ،أحجام السلع الغذائية اليت يلزمون ابستريادها ملواجهة حاجيات سكاهنا مثلما هو احلال

                                                                 
1- Slimane Bedrani, les politiques agricoles et alimentaires en Algérie et les grandes questions du 

développement, op.cit, p : 61. 
2- DJENANE Abdel-Madjid, op.cit, p: 157. 

 املركز االجتماع العاشر لوزراء الفالحة للدول األعضاء يف وماهي اآلفاق؟،األم  الغذائي املستدام يف البحر املتوسط: ماهي الوضعية وزارة الفالحة اجلزائرية، -3 
 .10، ص:2014فيفري 6، اجلزائر، الدويل للدراسات العليا الفالحية حلوض البحر املتوسط

4-M. Chabane, op.cit, p : 200.  
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  1ب عن ذلك تبعية هيكلية إزاء األسواق العاملية سواء للربوتينات احليوانية أو النباتية.وابلتايل ترتت 

: تؤكد دراسات عديدة أن الغذاء موجود بكفاية يف العامل وأن اجلوع يرتتب عن مشاكل الغذاء **وهدر *فقد-ه
رح إشكالية والفقر، ويف هذا السياق تطيف اإلنتاج والتوزيع الغذائيني غري االزمات الغذائية النامجة عن النزاعات 

وتتجسد أساسا يف املراحل ما قبل جين  %50و 5التبذير العاملي أكثر فأكثر وترتاوح اخلسائر يف الدول النامية بني 
وترتكز أساسا على مستوى  %20و 2احملاصيل وما بعده، بينما يف الدول املصنعة ميكن أن ترتاوح اخلسائر بني 

  2زئة والنهائي.االستهالك ابلتج

إن حتقيق اهلدف الشامل للزراعة املستدامة يرتبط ابلقدرة على تقليص الفاقد عرب سلسلة الغذاء انطالقا من مرحلة 
وقد أشارت دراسة أجرهتا منظمة الزراعة واألغذية أن مشكل الزراعة اجلزائرية ال يكمن يف  ،جين الثمار واحلصاد

نقص اإلنتاج فقط وإمنا يف ضعف هياكل البىن التحتية الضرورية للتخزين، وتوصلت إىل مستوى اخلسارة من احلبوب 
  3وف التخزين والنقل السيئة.سنواي من حجم اإلنتاج وأرجعته إىل سوء شروط وظر  %20اجلزائرية هو يف حدود 

: تزود النظم اإليكولوجية الزراعية اإلنسان ابألغذية والعلف احليواين والوقود وغريها من تدهور املوارد الطبيعية-و
السلع واخلدمات املادية وغري املادية األساسية للرفاه اجلماعي والفردي، ويعتمد اإلنتاج على خدمات النظام 

 مل التلقيح ومكافحة اآلفات البيولوجية واحلفاظ على قوام الرتبة وخصوبتها وتدوير املغذايتاإليكولوجي اليت تش
منها يتدهور حاليا  %60خدمة من خدمات النظام اإليكولوجي هذه مبينا أن حنو  24واملياه، وحدد تقييم رئيسي 

لبية هامة تقبلي للخطر وخيلف آاثرا سمبعدل غري مستدام، ويعرض هذا التدهور قاعدة املوارد لإلنتاج الزراعي املس
على النظم اإليكولوجية وهي متتد من الضغوط على توفر املياه وجودهتا، إىل التشبع ابملغذايت والتحمض وصوال إىل 
تدهور األراضي وتقليل جودة اهلواء وزايدة انبعااثت الغازات الدفيئة والتصحر وخسارة التنوع البيولوجي واحلد من 

 راثي، ويشكل اإلنتاج الزراعي السبب األبرز لتغري الدورات العاملية للنرتوجني والفوسفور والكربون على يدالتنوع الو 

                                                                 

اكل يف قد ينتج ذلك بسبب مشاكل ما قبل احلصاد، مثل تفشي اآلفات، أو مش : يشري إىل أي طعام يفقد يف سلسلة التوريد بني املُنِتج والسوق. فقد األغذية*
ات األسعار، أو حىت عدم ق، وآلياحلصاد أو املناولة أو التخزين أو التعبئة أو النقل. وتشمل بعض األسباب األساسية لفقدان الغذاء عدم كفاية البنية التحتية، واألسوا

 . يتم سحقها أثناء النقل بسبب التغليف غري السليم أحد األمثلة على فقد األغذيةوجود أطر قانونية. تعد الطماطم اليت
 : يشري إىل التخلص من أو استخدام بديل )غري غذائي( للطعام اآلمن واملغذي لالستهالك البشري. هُتدر األغذية بعدة طرق: هدر األغذية **
 الشكل واحلجم واللون، على سبيل املثال، غالًبا ما يتم إزالة املنتجات غري متناسقة الشكل من سلسلةاملنتجات الطازجة اليت ختتلف عما يعترب مثايل من حيث 1

ة لكبيرت الكمياتستخدم ا3، لمستهلكينوالتجزئة امن قبل هناية الصالحية أو جتاوزهتا يخ رلقريبة من تاائية الغذاد الموالتخلص من ا2التوريد أثناء عمليات الفرز، 
 ك ويتخلص منها من املطابخ املنزلية ومنشآت تناول األطعمة. )التعريفني ملنظمة األغذية والزراعة(ُتترة أو لنافذالصحية األغذية امن 

 .6، 5، 3، ص ص:سبق ذكرهمرجع األم  الغذائي املستدام يف البحر املتوسط: ماهي الوضعية وماهي اآلفاق؟،  وزارة الفالحة اجلزائرية،-1
  .1ص:، نفسهاملرجع  -2
وم التسيري، العدد جملة العلوم االقتصادية وعل، واقع الصناعات الزراعية الغذائية يف اجلزائر ومدى مسامهتها يف حتقيق األم  الغذائي املستداملطرش ذهبية، -3

 .207، ص: ، اجلزائر1، جامعة سطيف 2015، 15
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من جهتها الظروف الزراعية اإليكولوجية اجلافة وشبه اجلافة اليت تتطور فيها الزراعة املغاربية تؤدي إىل  1االنسان.
ط االحتباس احلراري، ارتفاع درجات احلرارة واخنفاض التساق إضعاف البيئة املادية الزراعية، يضاف إىل ذلك خطر

  2وندرة املوارد املائية، حدوث اجلفاف وتدهور الرتبة.

كما أن األساليب الزراعية العشوائية كأساليب الزراعة واحلراثة وأساليب الري واستعمال املدخالت الزراعية          
 يف تدهور قاعدة املوارد الطبيعية الزراعية.بدون معرفة وبدون انتظام سامهت بشكل كبري 

لرغم من املقومات اب :بشكل خاصالبحوث والتطوير الزراعي بشكل عام ويف جمال تدين مستوايت االستثمار -ز
الزراعية اليت تتمتع هبا بلدان املغرب ورغم ما جاءت به قوانني االستثمار املتوالية من حتسني لألوضاع القانونية 

ومن امتيازات، وابإلضافة إىل ما عرفه القطاع الزراعي من إصالحات يف جمال دعم وتشجيع االستثمار والتشريعية 
الزراعي، إال أن القطاع يبقى يعاين من ضعف يف حجم االستثمارات اخلاصة، وهذا راجع إىل جمموعة من املعيقات 

 ا يلي:اليت حتد من تطور االستثمار يف هذا اجملال، واليت ميكن تلخيصها فيم

 ،واملشاكل املتعلقة به سواء يف اجلزائر واملغرب ويبقى هذا املشكل يطرح نفسه منذ االستقاللالعقار الزراعي  -
 وضعف اخلدمات اإلدارية والتنظيمية؛ 

 ضعف البنية التحتية األساسية؛ -
 ارتفاع تكاليف االستثمار بسبب ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج الزراعي؛ -
التمويل خاصة ابلنسبة للمستثمرين اخلواص الذين ال ميلكون يف كثري من األحيان صعوبة احلصول على  -

 الضماانت الكافية؛
 عدم استقرار السياسة االقتصادية الكلية وعدم وضوح السياسة الزراعية وختوف املستثمرين من ذلك؛ -
الزراعي  ب القطاعاهتمام املستثمرين ابالستثمار يف القطاعات األخرى )الصناعة واخلدمات( على حسا -

  3نظرا لألخطار والظروف اليت حتيط ابالستثمار الزراعي )املخاطر املناخية والطبيعية(؛
 نقص املعارف واخلربات الزراعية الكافية. -

كما شهد االستثمار العام يف قطاع الزراعة ركودا لبعض الوقت، حيث مثلت اإلعاانت احلصة األكرب من النفقات 
  4.العامة على الزراعة

                                                                 

ائي والتغذية: أي التنمية الزراعية املستدامة م  أجل حتقيق األم  الغذعين ابألمن الغذائي والتغذية، جلنة األمن الغذائي العاملي، فريق اخلرباء الرفيع املستوى امل-1 
 .91، ص: 2016، روما، أدوار للثروة احليوانية

2- M. Chabane, op.cit, p : 200, 202.   

 .104، ص:سبق ذكرهغردي حممد، مرجع -3 
 .97، ص:ذكره سبق، مرجع الزراعية املستدامة م  أجل حتقيق األم  الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة احليوانيةالتنمية جلنة األمن الغذائي العاملي،  -4 
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، بينما يف اجلزائر تقدر حجم 1مليار درهم 67ب: 2008تقدر حجم االستثمارات يف جمال الزراعة يف املغرب منذ 
 2مليون دينار. 260750ب:  2016-2002االستثمارات خالل الفرتة 

التزال و إضــــــــافة إىل ما ســــــــبق فإن ضــــــــعف االســــــــتثمار يف جمال البحوث الزراعية يعد هو اآلخر معيقا كبريا،        
شـــــــاملة –االســـــــتثمارات يف البحوث والتطوير مركزة يف عدد يســـــــري من البلدان املتقدمة والناشـــــــئة أما البلدان النامية 

( مما تســــتثمره البلدان الصــــناعية يف البحوث 1/9فال تســــتثمر ســــوى نســــبة )-مصــــادر القطاعني العام واخلاص معا
ففي اجلزائر ال تتجاوز نســــــــبة االســــــــتثمار يف البحوث  3لي الزراعي،والتطوير الزراعيني كنســــــــبة من إمجايل الناتج احمل

ليس االنفاق املنخفض ســــــــــوى جزء من  4.%0,9من الناتج احمللي اإلمجايل الزراعي، ويف املغرب  %0,6الزراعية 
تطلب تاملشـكلة فالعديد من مؤسـسـات البحوث العامة تواجه معوقات من حيث القيادة واإلدارة والقيود املالية اليت 

 5االهتمام العاجل.

إىل جانب هذه الوضــعية جند أن أهم عامل يف ضــعف برامج البحث الزراعي تعود أســاســا إىل ضــعف حتديد       
وتدقيق األهداف وغياب األولوايت الواضــــحة، مما يتطلب وضــــع إجراءات فعالة يف اســــتعمال املوارد البشــــرية املالية 

بني  أهم املشــــــــــــاكل املرتبطة ابلتنمية الزراعية والعمل على خلق وتعميق التنســــــــــــيقواملادية، وأكثر فعالية ابلتقرب من 
مؤســــســــات ومعاهد البحث، واالجتاه حنو ترشــــيد جهود البحث وجتنب إزدواجية العمل وإزالة العوائق ذات الطبيعة 

عب دورها يف زايدة لاهليكلية وتوفري آفاق مهنية مســــــتقرة. هذا إضــــــافة إىل ضــــــرورة خلق تقاليد وقواعد حبث قوية لت
اإلنتاج الزراعي ومن مث فإن األمر يتطلب خلق وتقوية العالقة مع املعاهد اجلامعية املتخصـــــصـــــة يف هذا امليدان، إىل 
جـانـب ضــــــــــــــــرورة خلق تعـاون مع مراكز البحوث الـدوليـة لرتقيـة وتطوير البحـث الزراعي والعمـل على تثمني نتـائج 

 6البحث.

احلســـــنة األداء مهمة للتنمية الزراعية املســـــتدامة واألمن الغذائي وتكتســـــي إشـــــارات : تعترب األســـــواق األسوووواق-ح
األســــعار أمهية ابلغة، ابلرغم من أهنا تتطور يف بعض األحيان أبشــــكال معقدة، فارتفاع أســــعار األغذية املوجهة إىل 

، وال تبني األسـواق ل القصـرياملسـتهلكني وتقلبها على حنو أكرب ميكن أن ينعكس سـلبا على األمن الغذائي يف األج
دائما إشــارات األســعار اليت تفضــي إىل حتقيق التنمية الزراعية املســتدامة واألمن الغذائي، وأة ثالثة أســباب رئيســية 

 :لذلك

                                                                 

 .5، ص: 2018نسخة ، املغرب، 2017 الفالحة ابألرقاموزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت، -1 
2- http://www.andi.dz/index.php/en/declaration-d-investissement?id=395m, consulté le : 28/11/2019 à 7 :47.  

  3- البنك الدويل، الزراعة م  أجل التنمية، مرجع سبق ذكره، ص: 16.
 .332، ص: سبق ذكرهمراد جبارة، مرجع -4
 .16، ص: سبق ذكره، مرجع الزراعة م  أجل التنميةالبنك الدويل،  -5
 .113، ص 2003 ، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر،02، جملة الباحث عدد القطاع الفالحي بني الواقع ومتطلبات اإلصالحابشي أمحد،  -6

http://www.andi.dz/index.php/en/declaration-d-investissement?id=395m
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 أوال تشــــوب األســــواق بعض العيوب وتكون أحياان غري تنافســــية بفعل الثغرات يف املعلومات وســــوء حتديد -
 لكية؛أو إنفاذ حقوق وقوانني امل

اثنيا ال حتدد تكلفة العوامل اخلارجية االجتماعية والبيئية اخلارجية )اإلجيابية والسلبية على حد سواء( لإلنتاج  -
الزراعي واستهالك األغذية وكذلك املوارد الطبيعية املستخدمة يف اإلنتاج، أو تسعر أبقل من قيمتها فتصبح 

 القرار من جانب املزارعني؛ اختاذابلتايل مهمشة أو يتم جتاهلها يف عملية 
اثلثا تشوه بعض السياسات احلكومية إشارات األسعار من خالل سوء تصميم اإلعاانت وسياسات التجارة  -

واالستثمار والضرائب. ويشكل الفارق الزمين يف الزراعة بني األسعار واستجاابت االستثمار واإلنتاج عامال 
وى طرة ما يؤدي يف بعض األحيان إىل استخدام املوارد دون املستحيث العديد من املزارعني على حتاشي املخا

األمثل من منظور الزراعة املستدامة واألمن الغذائي يف األجل الطويل، ويعترب أيضا الفارق الزمين إىل جانب 
  1عدم القدرة على توقع األحوال اجلوية سببا لتقلب األسعار الذي يتجلى بصورة شائعة يف جمال الزراعة.

 ،أيضا عدم متكن الكثري من الفالحني من إيصال منتوجاهتم إىل األسواق وذلك بسبب طول املسافات       
كما يؤدي   ،وبسبب عدم توفر وسائل النقل اجملهزة واملناسبة األمر الذي يؤدي إىل تلف الكثري من احملاصيل الزراعية

 إىل اكتفاء الفالحني يف املواسم املقبلة من توفري فقط احتياجاهتم الذاتية أو حىت توقفهم عن ممارسة الفالحة وابلتايل
 تعطل الكثري من األراضي الزراعية وإبقائها غري مستغلة.

 املطلب الثاين: سبل تطوير الزراعة املستدامة م  أجل أم  غذائي مستدام

 الرئيسي الذي يواجه القطاع الزراعي يف بلدان املغرب العريب على املدى املتوسط والطويل يفالتحدي يتمثل         
حتقيق زايدة كبرية يف اإلنتاج الزراعي لضمان استمرارية مستوى أعلى من األمن الغذائي للسكان، وحتتاج هذه البلدان 

 ضمان األمن الغذائي ومن امللح حتديد اسرتاتيجيةأكثر من أي وقت مضى إىل مراجعة أمناط استخدامها لألراضي ل
للتنمية املستدامة للقطاع الزراعي أبسره استنادا إىل اإلمكانيات اإليكولوجية مع مراعاة القيود املرتبطة ابحلفاظ على 

  2التوازن البيئي وضرورات االستدامة.

 الفرع األول: وضع رؤية متكاملة طويلة األجل

ظم زراعية مستدامة يتطلب ذلك رؤية متكاملة طويلة األجل وهذا يعين أنه البد من رؤية من أجل تطوير ن      
يعية مبا يف ذلك ارتباطه ابلتنمية االقتصادية ككل وابملوارد الطب ،على نطاق واسع جدا للقطاع الزراعي حبد ذاته

ويعين ذلك  ،الطويل ذه اجلوانب يف األجلوالقضااي الدميوغرافية واالجتماعية والثقافية وابالجتاهات اليت تؤثر على ه

                                                                 

 .96، ص:ذكره سبق، مرجع التنمية الزراعية املستدامة م  أجل حتقيق األم  الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة احليوانيةجلنة األمن الغذائي العاملي،  -1 
2- M. Chabane, op.cit, p :198, 199. 
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 مراعاة أوجه التفاعل بني أبعاد االستدامة اليت ينبغي أتمينها وتعزيزها لألجيال املستقبلية والقيام بذلك على مستوايت
  1خمتلفة جدا ويف طائفة واسعة من السياقات احملددة.

 واستجاابهتا: املستدام الشكل املوايل يبني مسارات الزراعة املستدامة حنو األمن الغذائي          

 املستدام مسارات الزراعة املستدامة حنو األم  الغذائي :(40-4شكل رقم )

 
،  ،يوانيةوالتغذية: أي أدوار للثروة احلالتنمية الزراعية املستدامة م  أجل حتقيق األم  الغذائي جلنة األمن الغذائي العاملي،  املصدر: روما
 .127، ص:2016

تتأثر املسارات املؤدية إىل الزراعة املستدامة ابلتغيريات احلاصلة على مستوى املزرعة والتغيريات من خارج         
ال عن جمموعة ضالقطاع الزراعي مثل االستثمار يف البنية التحتية للنقل وتطوير تكنولوجيات جديدة خارج املزرعة ف

 2واسعة من السياسات واألنظمة سواء أكانت تستهدف الزراعة أم سائر القطاعات األخرى لالقتصاد واجملتمع.

 من خالل: ،الشكل السابق يوضح سبل الوصول إىل األمن الغذائي بشكل مستدام       
وجمموعة  واالجتاهات والتحدايت والفرص: تشخيص األوضاع يف جمموعة النظم الزراعية من خالل حتديد السياق أوال

 ؛من اخليارات
 : التحول حنو الزراعة املستدامة من خالل ضمان املبادئ التالية: حتسني كفاءة املوارد، تعزيز القدرة على الصمود،اثنيا

                                                                 

 .37، ص: ذكره سبق، مرجع الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة احليوانيةالتنمية الزراعية املستدامة م  أجل حتقيق األم  جلنة األمن الغذائي العاملي،  -1 
 .127املرجع نفسه، ص: -2 
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 املسؤولية االجتماعية وضمان العدالة؛ 
تتمثل الوقت املناسب وعلى املستوى املالئم، و : حتديد األولوايت واإلجراءات وتنفيذها يف كل نظام ويف اثلثا

 املستوايت يف احلوكمة )اإلجراءات اجلماعية واملؤسسية(، األسواق والتجارة، التكامل والتنويع. 

 وتشمل احللول املطلوبة للتقدم ابجتاه الزراعة املستدامة:      

 ستثمار الزراعي الرشيد يف:: وتتمثل مبادئ االاالستثمار يف الزراعة كأولوية اقتصادية شاملة-1

 املسامهة يف حتقيق األمن الغذائي؛ -
 املسامهة يف التنمية االقتصادية املستدامة والشاملة واستئصال الفقر؛ -
 إشراك الشباب ومتكينهم؛ -
 احرتام حيازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت والوصول إىل املياه؛ -
 مستدامة وزايدة القدرة على الصمود واحلد من خماطر الكوارث؛صون املوارد الطبيعية وإدارهتا بصورة  -
 احرتام الرتاث الثقايف واملعارف التقليدية ودعم التنوع واالبتكار؛ -
 تعزيز النظم املأمونة والصحية للزراعة؛ -
 إدراج هياكل للحوكمة وعمليات وآليات للتظلم تتسم ابلشمول والشفافية؛ -
  1املساءلة.تقييم ومعاجلة اآلاثر وتعزيز  -

ا من خالل وضع اللوائح الناظمة لعمليات التسويق مب حتسني عمل األسواق احمللية وحتديد دورها وحدودها:-2
يضمن إنصافها وفعاليتها، ووضع اللوائح التنظيمية للمنافسة، أيضا العمل على تعزيز قدرة صغار املزارعني على 

تطوير وحتديث املؤسسات اليت جتمعهم حلمايتهم وزايدة دخوهلم  من خالل 2املنافسة وتسهيل دخوهلم إىل األسواق،
من إمجايل العاملني يف القطاعات  (%80بزايدة اإلنتاج وتسويقه، علما أن هذه الفئة من املزارعني متثل األغلبية )

 3.%70الزراعية يف الدول العربية ويف اجلزائر ميثلون 

 أساسا بتحقيق تغيري جذري يف اهلياكل وعالقات القوة ضمن نظم : ملتزمةإعطاء األولوية للسيادة الغذائية-3
األغذية الزراعية احلالية، وحتبذ السيادة الغذائية اإلنتاج واألسواق احمللية لألغذية مع سالسل قيمة قصرية وهي تدعم 

ة من املعارف اأخالقيات اإلنتاج واالستهالك املسؤولني، وتشجع على املمارسات الزراعية اإليكولوجية املستوح
 واملمارسات التقليدية واليت حتد من استخدام املدخالت اليت تشرتى من خارج املزرعة، وهي تنتقد االبتكارات القائمة

                                                                 
 .18-11ص:  ،2014روما،  ،يف نظم الزراعة واألغذية مبادئ االستثمار الزراعي الرشيدنة األمن الغذائي العاملي، جل -1
 .14، 13، 10ص:  ، صسبق ذكرهمرجع  الزراعة م  أجل التنمية،البنك الدويل، -2
 .346، ص: سبق ذكرهمراد جبارة، مرجع -3 
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  1على التكنولوجيا البيولوجية السيما استخدام التحوير الوراثي. 

تلك  تعرف أبهناحمللية املعرفة الزراعية اف تشجيع األساليب الزراعية املستدامة اليت تعتمد على املعرفة احمللية:-4
املعرفة املتولدة داخل اجملتمعات تغطي جمموعة كاملة من التجربة اإلنسانية، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا ابلبقاء على 

 ،وادية وزرع املإعداد الرتبة األصل :على أو احمللية قد انعكس تطبيق املعرفة الزراعية األصلية، و قيد احلياة واإلقامة
أساليب ، عشاباألالسيطرة على أساليب ، أساليب احلفاظ على خصوبة الرتبة ،أساليب ملكافحة اآلفات واألمراض

 2.من احلصاد والتخزين

اء من : يف االقتصاد الزراعي ويف االقتصاد الريفي غري الزراعي على السو خلق فرص العمل يف املناطق الريفية-5
  3اسية وتقدمي اخلدمات املساندة.خالل االستثمار يف البنية األس

تنظيم : فالزراعة املستدامة تعتمد أيضا على الحتقيق التكامل بني الزراعة والقطاعات االقتصادية األخرى-6
الفعال على امتداد االقتصاد كله وليس فقط الزراعة، كالنظام التجاري الفعال، واالستثمار يف البنية التحتية العامة 

 عليم والبحوث والتطوير، لتحقيق نتائج اقتصادية أفضل وضمان الوصول العادل إىل املوارد وخفضوحتسني نواتج الت
  4الالمساواة يف الدخل.

 الفرع الثاين: اإلجراءات الالزمة لتعزيز مسار الزراعة املستدامة واألم  الغذائي

 املساعدة جمموعة من اإلجراءات األساسيةلضمان السري احلسن للحلول املقدمة يف العنصر السابق، جيب توفر        
 واملدعمة.

 ءات األساسية على املستوى القطرياإلجرا-أ

تقع على كاهل الدول لضمان األمن الغذائي ملواطنيها، فاألمن الغذائي مسؤولية وطنية وأن أية خطط ملواجهة        
 حتدايت األمن الغذائي ينبغي أن تصاغ وطنيا وتدار وتبىن على التشاور مع مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني،

 نعكس ذلك يف الربامج وامليزانيات الوطنية.كما أنه جيب جعل األمن الغذائي أولوية عليا وجيب أن ي  

                                                                 

، 150: ، صذكره سبق، مرجع التنمية الزراعية املستدامة م  أجل حتقيق األم  الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة احليوانيةجلنة األمن الغذائي العاملي،  -1 
151. 

2- ABIOLA ABIOYE and al, Documenting and Disseminating Agricultural Indigenous Knowledge for 

Sustainable Food Security: The Efforts of Agricultural Research Libraries in Nigeria, 

http://conference.ifla.org/ifla77, Date submitted: June 22, 2011, p: 2, 3.   
 3-البنك الدويل، الزراعة م  أجل التنمية، مرجع سبق ذكره، ص: 19.

 .157، ص: ذكره سبق، مرجع التنمية الزراعية املستدامة م  أجل حتقيق األم  الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة احليوانيةجلنة األمن الغذائي العاملي،  -4 

http://conference.ifla.org/ifla77
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 وتتمثل اآلليات لتعزيز اإلجراءات الوطنية فيما يلي:

ز آليات مشرتكة بني الوزارات مسؤولة عن األمن الغذائي الوطين واسرتاتيجيات وسياسات يوتعز  إنشاء -
 وبرامج التغذية؛

طين وأن تشرك وأن توحَّد يف قانون و ق تلك اآلليات بشكل مثايل على مستوى حكومي رفيع يل وتنسيتشك -
ممثلي الوزارات أو الوكاالت الوطنية يف مجيع اجملاالت ذات الصلة ابألمن الغذائي والتغذية مبا يف ذلك 

 الزراعة واحلماية االجتماعية والتنمية والصحة والبنية التحتية والتعليم واملالية والصناعة والتكنولوجيا؛
 وطنية لألمن الغذائي شاملة وأن تعزز النظم الغذائية احمللية والوطنية وأن تتناولال أن تكون االسرتاتيجيات -

 مجيع ركائز األمن الغذائي مبا يف ذلك توافرها وسبل الوصول إليها واستخدامها واستقرارها.
ومية كينبغي لآلليات أن تُنشأ أو تُعزز من أجل تنسيق االسرتاتيجيات والتدابري مع املستوايت احمللية احل -

وجيب أن تنظر الدول يف إقامة منابر وأطر متعددة األطراف على املستويني احمللي والوطين من أجل تصميم 
وتنفيذ ورصد اسرتاتيجيات األمن الغذائي والتشريعات والسياسات والربامج ذات الصلة، ومن خالل دعم 

م املصلحة كيفما هو مالئ اآلليات متعددة األطراف مع آليات تنسيق وطنية، وجيب أن يضم أصحاب
احلكومات احمللية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص ومنظمات املزارعني وصغار منتجي األغذية التقليديني 
ومنظمات النساء والشباب وممثلني عن اجملموعات األكثر تضررا من انعدام األمن الغذائي، وحينما يكون 

 مالئما اجلهات املاحنة والشركاء يف التنمية؛
تطوير وتعزيز عملية رسم اخلرائط وآليات الرصد من أجل زايدة تنسيق التدابري اليت يتخذها خمتلف أصحاب  -

 املصلحة وتعزيز املساءلة؛
ولدى تصميم االسرتاتيجيات والربامج الوطنية لألمن الغذائي جيب أن تسعى الدول إىل النظر يف التأثريات  -

  1د تتأتى عنها على األمن الغذائي يف دول أخرى.احملتملة الالمتوقعة أو السلبية اليت ق

 دور منظمات اجملتمع املدين-ب

ميكن ملنظمات اجملتمع املدين ومنظمات املستهلكني والربملانيني واملؤسسات البحثية واألكادميية أن تلعب دورا        
 رئيسيا يف زايدة الوعي لتعزيز الطلب على األغذية املغذية واملسؤولة بيئيا، وهي يف العادة عوامل أتثري مهمة يف تغيري

ة عادات تناول الطعام، وميكنها أيضا ممارسة الضغط على قطاع األعمال التجاريتصور املستهلكني لألغذية املرغوبة و 
واحلكومات ملراعاة التأثريات االجتماعية والبيئية إلنتاج األغذية ومعاجلتها وتوزيعها ضمن قراراهتا، وميكن للمستهلكني 

سؤولة قيمة غذائية أكرب أو مالذين لديهم مستوايت كافية من الدخل القابل للتصرف اختيار شراء أغذية ذات 
اجتماعيا أو مراعية للبيئة عندما تكون هذه األنواع من األغذية متوفرة وأبسعار معقولة، كما ميكنهم االنضمام إل 

                                                                 
 .25، ص: 2017، روما، االسرتاتيجي العاملي لألم  الغذائي العاملياإلطار جلنة األمن الغذائي العاملي، -1
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مجعيات املستهلكني أو الشبكات أو املنتدايت اليت تعارض املمارسات الغذائية غري املستدامة أو تدعو إىل اختاذ 
  1هنج أكثر استدامة. تدابري لتشجيع اتباع

 حتسني الدعم اإلقليمي للتدابري الوطنية واحمللية -ج

على الرغم من أن املستوى القطري هو األكثر حيوية فإن معظم البلدان أمامها فرصة االستفادة من حتسني       
ليمية وفقا لوالايهتا يف قالتنسيق والتعاون على املستوى اإلقليمي، وتتمثل بعض أدوار املنظمات احلكومية الدولية اإل

تقدمي حوافز سياسية وتوجيهات تقنية لتعزيز االستجابة على املستوى القطري واملساعدة يف بناء أسواق إقليمية مع 
ميا الكثري من املنظمات اإلقليمية أطرا سياساتية توفر أساسا مفاهي تجتميع خماطر واستجاابت أعضائها، وقد طور 

يات أساسية وتعترب هذه العمل ،مي توجيهات عملية بشأن عمليات التخطيط الشامللوضع سياسات وطنية وتقد
 لتشجيع ودعم الشراكات الالزمة على املستوى القطري من أجل حتسني األمن الغذائي.

وإبمكان اهليئات اإلقليمية أن تؤدي دورا مهما يف وضع السياسات اإلقليمية للتعامل مع أبعاد األمن الغذائي       
لقوية بني ا اإلقليميةوتستند مثل هذه السياسات إىل عوامل التكامل  ،رب احلدود وبناء أسواق إقليمية قويع

شمل مثل هذه وت ،اإليكولوجيا واإلنتاج واالستهالك، وهي تليب احلاجة إىل إدارة مشرتكة للموارد العابرة للحدود
وتعزيز  ،ألقاليمة قضااي معينة مثل إزالة احلواجز التجارية بني االسياسات استثمارا إقليميا لتعزيز اجلهود الوطنية ومعاجل

سالسل القيمة اإلقليمية ومواءمة نظم املعلومات وتنسيق نظم الرصد حلاالت الطوارئ الغذائية وتعبئة املوارد. وميكن 
ام يف نشر وتكييف هللمنظمات اإلقليمية أن توفر سطحا بينيا مفيدا بني املستويني العاملي والوطين من خالل اإلس

املمارسات والدروس املقبولة دوليا يف سياق إقليمي مناسب، وعن طريق مؤسسات أقوى هي أقرب إىل احلكومات 
  2الوطنية.

ومن أجل التحقيق الكامل للمزااي الواردة أعاله وحتسني الدعم من جانب األجهزة اإلقليمية إىل التدابري الوطنية 
 الية: يوصى ابتباع اإلجراءات الت

تطوير وتعزيز آليات التنسيق اإلقليمية اليت تشرك مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة لتطوير أو حتديث  -
اسرتاتيجيات أو أطر إقليمية لألمن الغذائي واليت سوف تستفيد من خصائص اإلقليم وتفعل جوانب القوة 

 واملزااي املقارنة لدى املؤسسات اإلقليمية احلالية؛
اسات خمتلف اجلهود اإلقليمية واإلقليمية الفرعية وتوحيدها أو تنسيقها لوضع اسرتاتيجيات وسيالتقريب بني  -

 وملكية إقليمية واضحة لألمن الغذائي؛

                                                                 

 1- منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، جلنة الزراعة، النظم الغذائية املستدامة، روما، 2018، ص: 07.
  2- جلنة األمن الغذائي العاملي، اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألم  الغذائي العاملي، مرجع سبق ذكره، ص:27.
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تشجيع االرتباطات بني اآلليات واألطر اإلقليمية واللجنة وذلك بعدة طرق من بينها تشجيع االتصال  -
 اسات واتساقها؛املتبادل الرامي إىل حتسني التقارب بني السي

تعزيز التوافق والتماسك بني املسامهات التقنية واملالية اليت تقدمها املعونة الدولية واملصارف اإلقليمية  -
والوكاالت اإلقليمية التقنية واملنابر اإلقليمية للمزارعني والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين لدعم 

 االسرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية؛
لسياسات اإلقليمية بشأن التجارة يف املدخالت واملنتجات الزراعية ومراعاة املعايري املتفق عليها اتساق ا -

 إقليميا ودوليا من أجل تيسري التجارة اإلقليمية؛
النظر يف احلاجة من بني أمور أخرى الحتياطات اسرتاتيجية من األغذية لغاايت الطوارئ اإلنسانية وشبكات  -

ات أخرى إلدارة املخاطر تشجع األمن الغذائي وتفيد النساء والرجال يف اجملتمعات أمان اجتماعي، أو أدو 
 الفقرية واملهمشة؛ 

ينبغي تعزيز سالسل القيمة اإلقليمية وخباصة من أجل تطوير البنية التحتية، حيث أن لتلك السالسل  -
لقطاع اخلاص لكي جانب يف االقدرة على توسيع األسواق عن طريق تقدمي احلوافز للمستثمرين احملليني واأل

اة ل التجارية الزراعية مع مراعايقوموا ابستثمارات طويلة األجل يف عمليات التجهيز الزراعي واألعم
  1التشريعات الوطنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .28، ص:سبق ذكره، مرجع اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألم  الغذائي العامليجلنة األمن الغذائي العاملي،  -1
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 خالصة الفصل:

ن أجل م هناك حاجة إىل مؤشرات للقياس والتقييممعني أو قطاع فهم الظروف املتعلقة بنشاط للتمكن من        
تقدمي أدلة على وجود أو عدم وجود شرط معني ألهنا متثل أدوات هامة يف تقييم األداء، وقد حاولنا يف هذا الفصل 
تقييم أداء القطاع الزراعي يف اجلزائر واملغرب من خالل مؤشرات عملية لقياس اجتاه الزراعة واألمن الغذائي حنو 

 االستدامة.

واليت تصنف مستوى  SAFAالتوجيهية لتقييم استدامة األنظمة الغذائية والزراعية ابالعتماد على املبادئ       
مستوايت )أداء أفضل، جيد، معتدل، حمدود، ضعيف(، ومن خالل بعض املؤشرات املتاحة واليت  5األداء إىل 

 جلزائر واملغرب أبنه أداءا تتعلق ابألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية واحلوكمة مت تقييم أداء القطاع الزراعي يف
، ويرجع اخنفاض أداء القطاع الزراعي إىل أسباب عدة منها: غياب سياسات رشيدة وكفؤة لتسيري وتنظيم حمدود

القطاع الزراعي وحتديد وسائله والتنبؤ بنتائجه، ضعف حتديد األهداف واألولوايت الواضحة، املشاكل اهليكلية 
 البنية التحتية األساسية، ضعف االستثمار يف القطاع الزراعي وبشكل خاص يفاملرتبطة ابلقطاع الزراعي وضعف 

جمال البحوث الزراعية، إضافة إىل ضعف االستفادة من البحوث املوجودة وعدم االهتمام هبذا اجلانب بشكل كبري، 
طية احتياجات يف تغضعف بنية األسواق احمللية وعدم قدرهتا على أداء وظائفها، االعتماد الكبري على الواردات 

وحسب  على حالة األمن الغذائي واليت تانعكس السكان وعدم الرتكيز على توفريها حمليا... هذه األسباب وأخرى
احملدودة و مؤشرات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومؤشر األمن الغذائي العاملي تعد من املستوايت املعتدلة 

 جيد، معتدل، ضعيف(. مستوايت: مستوى أفضل، 4)من بني 

يع املستوايت على مج ستند على تقييم حقيقي للواقعإن التحديد الدقيق ملشاكل القطاع الزراعي والذي ي       
 مع ضرورة وجود النية السليمة يف العمل على ذلك.، سوف ميكن ابلتأكيد من الوصول إىل احللول الناجعة

واالستثمار يف  ،ليف املقام األو على الرتكيز على اإلنتاج احمللي والعمل  وعليه جيب إعادة النظر يف األولوايت       
 تطوير البنية األساسية يف إطار سياسة اقتصادية شاملة.
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 ةــخامت
 ،لغذائي اسمتتااماألمن التحقيق  ومتطلبصاهتصا صاة  لالرااة  اسمتتاام خلخمتلف اجلوانب امن خالل التطرق إىل        

النتصائج الرئيتي  نتصاج مت است واسمغرب اجلرائرحنو االستاام  يف واألمن الغذائي  ألداء الرااة  اسمقصاان  التحليلي من خالل و 
 التصالي :

 :بحثنتائج ال 

 ةرفت الرااة  العصاسمي  تطواا كبريا بعا احلرب العصاسمي  الثصاني  وقا مرت مبرحلتني أسصاسيتني:-1

نصاةي وتطوات التطوا الصاسمرحل  األوىل: مرحل  الثواة اخلضراء التقني  وتعرف لالرااة  الصنصاةي  وقا ظهرت مع 
واليت أدت إىل استخاام القااات العلمي  التقني  مع استخاام   Norman Borlogبفضل أةمصال اسمهناس الرااةي

األمساة للرتب ، اسمبياات سمقصاوم  األةشصاب الضصااة واآلفصات، اسمكنن  لرايدة اإلنتصاجي  والري يف اجلفصاف؛ هذه التقنيصات 
دة إنتصاجي  ااحمصاةيل الرااةي  لكنهصا مع مروا الوقت أةبحت تشكل خطرا بتبب حققت إجنصازات ةظيم  يف زاي

 أاثاهصا البيئي  النصامج  ةن اإلفراط يف استخاام اسماخالت الصنصاةي .

اسمرحل  الثصاني : مرحل  الثواة اخلضراء البيولوجي  )الصايق  للبيئ ( ظهرت أواخر سنوات الثمصانينصات وهي تاةو إىل 
يت تقوم واليت أتخذ بعني االةتبصاا البيئ  وهتاف إىل احلفصاظ ةلى اسموااد ال ،سممصااسصات الرااة  الصنصاةي ممصااسصات بايل  

 ةليهصا الرااة  واحلا من االةتمصاد ةلى اسموااد غري اسمتجادة.

لعقالين خاام ااالستتعرب الرااة  اسمتتاام  ةلى األنظم  الرااةي  اليت تتمح إبدااة اسمنصاطق الرااةي  من خالل -2 
يف تتصاهم و ضمن توفري غذاء آمن وةحي ومتنوع جلميع أفراد اجملتمع وةلى ماى طويل، حبيث ت للموااد الطبيعي ،

 خام  وترقي  اإلقليم الذي تنتمي اليه.

يئي  تجصااب تشري إىل جنصاة  أسصاليب الرااة  اسمتتاام  يف ختفيف األاثا البالاألحبصاث والاااسصات األكصادميي  وحىت -3
ي  ولالتصايل هذه األسصاليب ميكن أن تكون بايال لألسصاليب الرااة للرااة  ويف ضمصان األمن الغذائي بصف  متتاام ،

من اماادات  %80لكن ولالرغم من ذلك الترال تنتج حوايل  )هذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل(الصنصاةي ، 
 .     رااة  الصايق  للبيئ من خالل ال %20الغذاء يف العصامل من خالل الرااة  الصنصاةي  و

   الرااة  الصنصاةي  اليوم واحًاا من بني كل تتع  أشخصاص يعصانون من نقص التغذي  يف مجيع أحنصاء العصامل. خلفت-4
 ثلمتكمصا أن الكفصاءة الكلي  الستخاام اسموااد اخنفضت بشكل حصاد واألثر البيئي للنشصاط الرااةي زاد أيضصا حيث 

 اثين من مرة 25 نصا لاسم ضراًا أكثر اسميثصان يعترب. العصامل يف النيرتوز وأكتيا اسميثصان غصاز انبعصااثت من ٪60 الرااة 
 الكيميصائي  األمساة استخاام إىل أسصاسصاً  يرجع مصا وهو، ضراا أكثر مرة 300 النيرتوز أكتيا الكربون؛ أكتيا
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ن الطرق تقام ممصااسصات الرااة  اسمتتاام  جمموة  م صنصاةي مقصاان  لالرااة  ال   ؛احليواني  والنفصاايت اآلفصات ومبياات
تتنوع الطرق  ،اليت تعمل ةلى جتايا الرتب  وتوفري اسميصاه والطصاق ، وتوفر تنوًةصا أكرب من العنصاةر الغذائي  الستهالكنصا

كن للمرااةني مي ،اليت يعمل هبصا هذا النظصام الرااةي، ممصا جيعلهصا أيًضصا قصابل  للتكيف مع ظروف حمادة يف مواقع خمتلف 
اختيصاا أفضل مصا ينصاسبهم واحتيصاجصات اجملتمع. ةنا القيصام لاإلنتصاج بشكل ةحيح، ميكن افع متتوى اإلنتصاج دون 

 )هذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل(. زايدة الطلب ةلى اسموااد أو احلصاج  إىل معاات أكثر تكلف 

ألغذي  سن  لترامصات اليت مت وضعهصا يف مؤمتر القم  العصاسمي لمعال اجلوع يف العصامل يف ااتفصاع متتمر، لالرغم من اال-5
وهي االلترام لالعمل ةلى احلا من ةاد التكصان الذين يعصاونون من نقص التغذي  إىل نصف متتواهم  1996

واليت هتاف إىل خفض ةاد التكصان  2000( وأهااف األلفي  اليت مت وضعهصا سن  1992-1990)مقصاان  مع 
أن هصاته األهااف مل  2015إىل النصف فقا اثبتت إحصصائيصات سن   2015اجلوع حبلول سن  الذين يعصانون من 

مليون نتم  الغصاي   285تتحقق هبصامش كبري ويفوق العاد اسمقاا لألشخصاص الذين يعصانون من نقص التغذي  بنحو 
بلغ  اةل ااتفصاةه حيث، بل العاد اسمطلق لألشخصاص الذين يعصاونون من اجلوع يف العصامل يو 2015اسمتوخصاة لعصام 

وأن حوايل مليصااي نتم  يعصانون من مريج من انعاام األمن الغذائي  2018مليون شخص يف سن   820ةادهم 
 اسمعتال والشايا.

انعام األمن الغذائي ال يعين لالضرواة ةام توفر الغذاء، فرغم أننصا يف ةصامل الوفرة إال أن هنصاك الكثري من األشخصاص -6
انعاام األمن الغذائي يف العصامل بتبب ةام قااهتم ةلى الوةول إىل الغذاء وذلك ألسبصاب اقتصصادي  ممن يعصانون من 

وسيصاسي  واجتمصاةي ، فصالفقر واألزمصات االقتصصادي  واحلروب والصراةصات، اسمضصااب  وااتفصاع األسعصاا، أيضصا استغالل 
 الغذاء كتالح سيصاسي وحرمصان األشخصاص من حقهم يف الغذاء.

صااة اسمنتجصات الرااةي  ةلى األمن الغذائي من خالل أتثريهصا ةلى أسعصاا التلع حيث ميكن للصامصات تؤثر جت-7
والتقلبصات اسمرتبط  لاألسعصاا أن تؤثر سلبصا ةلى األمن الغذائي والتغذي ، وةلى توافر التلع وةلى توافر ةنصاةر اإلنتصاج 

 وهلصا انعكصاسصات ةلى إمكصاني  احلصول ةلى األغذي .

رائر واسمغرب مؤهالت زااةي  كبرية خصاة  الطبيعي  منهصا فكل من الاولتني تتوفر ةلى متصاحصات زااةي  متتلك اجل-8
ألف هكتصاا أااضي ةصاحل   8,48ألف هكتصاا منهصا  41,4هصام ، حيث بلغت متصاح  األااضي الرااةي  يف اجلرائر 

 9,3ألف هكتصاا منهصا  30,3ي  تعصادل ألف هكتصاا مروج ومراةي، أمصا يف اسمغرب فصاسمتصاح  الرااة 32,96للرااة  و
 17,2ألف هكتصاا مروج ومراةي؛ لالنتب  للموااد اسمصائي  تتوفر اجلرائر ةلى  21ألف هكتصاا أااضي ةصاحل  للرااة  و

مليصاا مرت مكعب من الثروة اسمصائي   20مليصاا مرت مكعب من الثروة اسمصائي  التطحي  واجلوفي ، اسمغرب حتتوي ةلى 
 %16من األااضي الصصاحل  للرااة  يف اجلرائر ويف اسمغرب متثل  %14 ؛ األااضي اجملهرة لالري متثل التطحي  واجلوفي
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 %37من إمجصايل سكصان اجلرائر، وميثلون  %27من األااضي الصصاحل  للرااة ؛ اسموااد البشري  ميثل سكصان الريف 
 (األول يف شقها )وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانيةمن إمجصايل سكصان اسمغرب. 

؛ يف اسمغرب %12، متصامهتهصا يف التشغيل %10نتب  متصامه  الرااة  يف النصاتج ااحملي اإلمجصايل للجرائر هي -9
، تبقى هذه النتب منخفض  %35ومتصامهتهصا يف التشغيل  %13نتب  متصامه  الرااة  يف النصاتج ااحملي اإلمجصايل 

نفي صحة )وهذا ما ينوةصا مصا نظرا للقااات الرااةي  اسمتصاح  وهذا بتبب سوء توظيف واستغالل اسموااد الرااةي . 
 الفرضية الثانية يف شقها الثاين(

ون داتتمت بعام الاق  يف التصميم والتنفيذ  شها القطصاع الرااةي يف اجلرائر واسمغرب ةاة إةالحصات وبرامج-10
وةام اسمتصابع ،  قيصاس وتقييم ألاثاهصا ةلى حل القضصااي الرئيتي  اليت تواجه اجملتمع، كمصا اتتمت بعام االستمرااي 

أيضصا غيصاب الرتابط بني القطصاع الرااةي والقطصاةصات األخرى فال ميكن النظر إىل التيصاسصات الرااةي  مبعرل ألهنصا تنااج 
 اختصصاا هذه اإلةالحصات لالنتب  للجرائر ابتااء من مرحل  التتيري الذايتيف التيصاس  االقتصصادي  الشصامل ؛ وميكن 

اليت ةرفت التتيري اجلمصاةي لألااضي من طرف ةمصاهلصا وحتت إشراف الاول ، مث انتقلت إىل مرحل  الثواة  1963
هصا إةصادة االيت هتاف إىل تنظيم االنتفصاع من األاض واستغالهلصا ووسصائل فالحتهصا، مث جصاءت بع 1971الرااةي  
واليت كصان اهلاف منهصا تكثيف وحتايث القطصاع العصام وتوحيا أشكصال اسملكي  يف القطصاع احلكومي   1981اهليكل  

الذي نص ةلى أنه ميكن لكل فالح قصام لاستصالح أاض أن  18-83كمصا ةرفت هذه اسمرحل  إةااا قصانون اقم 
يق قصانون ث  مل ترقى للمتتوى اسمطلوب كمصا أن تطبيتتفيا منهصا وتصبح ملكصا له، إن نتصائج هذه اإلةالحصات الثال

مها لفرتة جاياة متيرت لالتوجه حنو اقتصصاد التوق وختلي الاول  ةن القطصاع الفالحي وقا ةرفت جمموة   83-18
الذي نص ةلى إةصادة تنظيم اسمتتثمرات الفالحي  والعمومي ، وبرانمج  1987من اإلةالحصات متثلت يف إةالح 

وقا نص ةلى  1994ي الذي كصان ماةومصا من قبل ةناوق النقا الاويل ومت توقيع االتفصاق يف سن  التكيف اهليكل
حترير اإلنتصاج الرااةي وأسعصاا التلع الرااةي  غري أن هذا الربانمج أثر سلبصا ةلى وترية اإلنتصاج الرااةي وةلى الفالحني 

طين إىل تبين الاول  اجلرائري  للمخطط الو وأدى إىل حاوث ةجر يف القطصاع الفالحي؛ أدى فشل هذه التيصاسصات 
الذي كصان بااي  لعودة الاول  وبنصاء القطصاع الرااةي إضصاف  إىل اسرتاتيجي  التنمي   2000للتنمي  الفالحي  منذ سن  

ا يواليت هتاف إىل توفري إطصاا إلةصادة بعث احليصاة تااجييصا يف اسمنصاطق الريفي  مث سيصاس  التجا 2004الريفي  اسمتتاام  
. لالنتب  للمغرب أيضصا قا متيرت التنوات األوىل لالستقالل بعام وجود اؤي  2014-2010الفالحي والريفي  

كصان اهلاف 1957واضح  لتتيري القطصاع الرااةي فقا ةرفت إطالق جمموة  من التيصاسصات التيصاس  األوىل يف 
سيصاس  التاود  1966، مث جصاءت يف سن  منهصا حتايث زااة  احلبوب وحتتني الظروف اسمعيشي  يف الريف اسمغريب

تبنت اسمغرب سيصاس  التكيف اهليكلي. يف  1983من أجل تشجيع الري وتطويره من خالل بنصاء التاود. ويف سن  
)وهذا خمطط اسمغرب األخضر.  2008وضعت اسمغرب اسرتاتيجي  التنمي  الرااةي  والريفي ، ويف سن   2000سن  

 ثة(ما ينفي صحة الفرضية الثال
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إىل  167حيث ااتفع متوسط انتصاج الغذاء يف اجلرائر من  ةرف اإلنتصاج الرااةي يف البلاين تطواا ملحوظصا-11
لكنه غري كصايف لالنظر إىل معاالت  دوالا للشخص، 254إىل  213دوالا للشخص، ويف اسمغرب ااتفع من  227

معال االكتفصاء الذايت  بلغ متوسطأسصاسي واليت  االكتفصاء الذايت اسمنخفض  خصاة  لالنتب  للحبوب اليت تعترب غذاء
وأيضصا لالنظر إىل الفجوة الغذائي  بني اإلنتصاج والواادات اليت تبقى يف ترايا ، %60ويف اسمغرب  %25يف اجلرائر 

ط الواادات من ، حيث يقاا متوسمتتمر وبقيم كبرية خصاة  لالنتب  للجرائر اليت تعا متتوادا ةصافيصا لألغذي 
 )وهذا ما ينفي صحة الفرضية الثالثة(. %46ويف اسمغرب  %72اجلرائر ب  احلبوب يف

من خالل مؤشرات الرااة  اسمتتاام  واليت مت االةتمصاد ةليهصا لقيصاس أداء القطصاع الرااةي يف البلاين ةلى -12
  البيئي  والرفصاه نراهمن خالل األبعصاد األسصاسي  للرااة  اسمتتاام  واسمتمثل  يف احلوكم  اجلياة وال ،اسمتتوى الكلي

القطصاع  وأن ،االجتمصاةي والصمود االقتصصادي، فإن االجتصاه العصام لألداء يوضح متتوى أداء حماود حنو االستاام 
يف كثري من  صادهصاوافتقتتمثل أسصاسصا يف ةام الواقعي  يف وضع التيصاسصات الرااةي  الرااةي يعصاين من نقصاط ضعف 

كل تاين متتوايت االستثمصاا الرااةي وهذا ااجع  إىل مشصا األحيصان إىل الاق  يف حتايا أهاافهصا ووسصائلهصا وأدواهتصا، 
صاا التشريعي إضصاف  إىل ضعف اإلطالعقصاا الرااةي وضعف البني  التحتي  األسصاسي ، ااتفصاع تكصاليف االستثمصاا، 

)وهذا ما ينفي   .وجيهغيصاب اسمتصابع  والت راقيل اإلدااي  والتمويلي  النصاجت  ةنه،والقصانوين اسمتعلق لالقطصاع الرااةي والع
 صحة الفرضية الثالثة(

انعكس أداء القطصاع الرااةي ةلى متتوى األمن الغذائي الذي توضحه مؤشرات األمن الغذائي سمنظم  األمم -13
حتمل  تقيس ماى توفر الغذاء وكفصايته، القااة ةلى واليت ،ومؤشر األمن الغذائي العصاسمي اسمتحاة لألغذي  والرااة 

التكصاليف واحلصول ةلى الغذاء، االستقراا وةام التعرض للصامصات، وقا أظهرت اسمؤشرات متتوايت معتال  يف 
  اجلرائر واسمغرب.

تلكصان إمكصانيصات متأظهرت الاااس  اسمقصاان  للقطصاع الرااةي وحلصال  األمن الغذائي يف اجلرائر واسمغرب أن الاولتني -14
زااةي  كبرية غري أن القطصاع الرااةي يعصاين من ةام االستقراا ومن ضعف هيكلي، لكن للمغرب أفضلي  ةلى اجلرائر 

 الرااة  يف التجصااة؛ متصامه  متصامه  الرااة  يف التشغيل؛؛ نتب  متصامه  الرااة  يف النصاتج ااحملييف بعض اسمؤشرات )
 إنتصاج احلبوب(.

اسمشصاكل اليت تعصاين منهصا القطصاةصات الرااةي  يف دول اسمغرب العريب إال أن التحول حنو الرااة  اسمتتاام  اغم -15
طبق  من خالل مراجع  منصاذج التنمي  الرااةي  اسم ،ميثل فرة  لتطوير القطصاع الرااةي ومعصاجل  االختالالت اسموجودة

ق التكصامل بني الرااة  من خالل حتقي الشصامل مرتبط  لالتنمي   وحتايا اسرتاتيجي  للتنمي  اسمتتاام  للقطصاع الرااةي
. صا()التجصااة، الصنصاة ، التعليم، البني  التحتي ، الصح ، اسمصالي ، التكنولوجي وخمتلف القطصاةصات االقتصصادي  األخرى
 )وهذا ما يثبت صحة الفرضية الرابعة(
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 :بحثمقرتحات ال 

 إليهصا ميكن تقامي اسمقرتحصات التصالي :ةلى ضوء النتصائج اليت مت التوةل        

صاع من خالل تشخيص أوض ،جيب ةلى اجلرائر وضع سيصاسصات أكثر دق  وأكثر اشصادة لتطوير القطصاع الرااةي-
القطصاع الرااةي وحتايا االجتصاهصات واألولوايت واإلجراءات الالزم  يف الوقت اسمنصاسب وةلى اسمتتوى اسمالئم، وذلك 

 قوم ةلى حتقيق التكصامل بني القطصاع الرااةي والقطصاةصات األخرى؛ضمن اسرتاتيجي  وطني  ت
مع العمل ةلى  ،جيب الرتكير ةلى إةطصاء األولوي  لتغطي  الطلب ااحملي من اإلنتصاج ااحملي دون اللجوء إىل االسترياد-

ه  العجر يف اسميران جاستغالل اسميرة النتبي  لتصاير بعض اسمنتجصات واليت ميكن أن تقام إضصاف  لالقتصصاد الوطين سموا
 التجصااي الرااةي؛

تشجيع االستثمصاا الرااةي الرشيا الذي يتصاهم يف حتقيق األمن الغذائي ويقوم ةلى ااحمصافظ  ةلى اسموااد الطبيعي  -
 وإدااهتصا بصواة متتاام ، واستغالل التنوع البيولوجي الذي ترخر به اجلرائر؛

 لاالستثمصاا الرااةي؛ تطوير اإلطصاا القصانوين والتشريعي اسمتعلق-
 االستثمصاا يف البىن اهليكلي  األسصاسي  كصالري والنقل وخمتلف التكنولوجيصات ذات الصل ؛-
العمل ةلى متصابع  وتقييم النشصاط الرااةي منذ باايته من خالل اسمراقب  وتتجيل النتصائج يف كل مرحل  لتقييم -

 اسمايرايت الفالحي ؛األسصاليب الرااةي  وذلك من خالل جلصان تشرف ةليهصا 
حتتني ةمل األسواق ااحملي  من خالل اللوائح اسمنظم  لعمليصات التتويق، وإنشصاء جلصان مشرتك  بني وزااة الفالح  -

 ووزااة التجصااة سمراقب  األسواق وإدااة التتويق الرااةي واإلشراف ةليه؛
من خالل  ،سمتولاة ةن جتصااب وخربات الفالحنيالعمل ةلى استغالل البحوث الرااةي  واسمعصااف الرااةي  ااحملي  ا-

 إنشصاء قصاةاة بيصاانت زااةي  متكن من االستفصادة الفعصال  هلصاته اسمعصااف؛
 تبصادل اخلربات.و  وتنمي  اسموااد البشري  العصامل  يف الرااة  تفعيل دوا اسمؤستصات اإلاشصادي  واستغالهلصا يف تكوين-

 :بحثآفاق ال

ن اقرتاح أكثر وتنصاول جوانب أخرى مل يتم التطرق إليهصا، وةليه ميك سموضوعمفتوح  إلثراء ا بحثتبقى آفصاق ال        
 اسمواضيع التصالي :

 ؛اسمتتاام دااس  سبل ترقي  االستثمصاا الرااةي من أجل حتقيق األمن الغذائي-
 ودواهصا يف ضمصان التيصادة الغذائي ؛اسمتتاام  التيصاسصات الرااةي  -
 ؛اسمتتاام ةلى األمن الغذائيأثر التتويق الرااةي اسمتؤول -
 يف حتتني كفصاءة أداء القطصاع الرااةي. أمهي  ترقي  وتطوير البحوث الرااة -
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  علوم لالقتصادية،، أطروحة لنيل دكتورله دولة يف للاالجتاهات احلديثة للتجارة الدولية يف ظل العوملة االقتصادية مد حشماوي،حم-7
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 :واجملالت امللتقيات-ج

 ،انعكاسات اإلصالح االقتصادي والتكيف اهليكلي لقطاع الزراعة وأثره على السياسات الزراعيةأمحد لعمى وازلوي امر، -1
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  SAFAاملؤشرات االفرتاضية ل: 1 امللحق

 أبعاد االستدامة: احلوكمة اجليدة
 املؤشرات املواضيع الفرعية  املواضيع 

 وضوح املهمة بيان املهمة أخالقيات الشركات
 املهمة املقادة

 اإلجراءات الواجبة اإلجراءات الواجبة
 املراجعات الشاملة عمليات تدقيق شاملة  املساءلة

 املسؤولية املسؤولية
 الشفافية الشفافية

 حتديد أصحاب املصلحة احلوار مع أصحاب املصلحة املشاركة
 إشراك أصحاب املصلحة

 حواجز املشاركة
 املشاركة الفعالة

 إجراءات التظلم التظلمإجراءات 
 حل النزاعات حل النزاعات

 الشرعية الشرعية قواعد القانون 
 العالج الرتميم والوقاية العالج الرتميم والوقاية

 املسؤولية املدنية املسؤولية املدنية
 املوافقة احلرة املسبقة واملستنرية اعتمادات املوارد

 حقوق احليازة
 خطة إدارة االستدامة خطة إدارة االستدامة اإلدارة الشاملة

 حماسبة التكلفة الكاملة احملاسبة الكاملة للتكلفة 
 

 أبعاد االستدامة: النزاهة البيئية
 املؤشرات املواضيع الفرعية املواضيع 

 هدف احلد من الغازات الدفيئة غازات االحتباس احلراري الغالف اجلوي
 الغازات الدفيئةممارسات التخفيف من 

 توزان الغازات الدفيئة
 هدف احلد من تلوث اهلواء جودة اهلواء

 ممارسات منع تلوث اهلواء
 تركيز احمليط من ملواثت اهلواء

 هدف احلفاظ على املياه سحب املياه املاء 
 ممارسات احلفاظ على املياه

 سحب املياه السطحية واجلوفية
 هدف املياه النظيفة جودة املياه
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 ممارسات منع تلوث املياه
 تركيز ملواثت املياه

 جودة مياه الصرف الصحي
 ممارسات حتسني الرتبة جودة الرتبة )األرض( األرض

 البنية املادية للرتبة
 جودة الرتبة الكيميائية
 جودة الرتبة البيولوجية
 املادة العضوية للرتبة

 خطة حفظ األراضي وإعادة أتهيلها األراضيتدهور 
 ممارسات صيانة األراضي وإعادة أتهيلها

 صايف خسارة/ ربح األراضي املنتجة
خطة احلفاظ على املناظر الطبيعية/املوائل  التنوع البيئي التنوع البيولوجي

 البحرية
 ممارسات تعزيز النظم االيكولوجية

 االيكولوجيةالتنوع اهليكلي للنظم 
 اتصال النظام البيئي

 استخدام األراضي وتغيري الغطاء األرضي
 هدف حفظ األنواع تنوع األصناف

 ممارسات احلفاظ على األنواع
 تنوع ووفرة األنواع الرئيسية

 تنوع اإلنتاج
 ممارسات تعزيز التنوع اجليين الربي التنوع اجليين

 بيعيالزراعي يف املوقع الطالتنوع البيولوجي 
 أصناف وسالالت معدلة حمليا
 التنوع الوراثي يف األنواع الربية

 توفري البذور والسالالت
 ممارسات استهالك املواد استخدام املواد املواد والطاقة

 توازن املغذايت 
 املوارد املتجددة واملعاد تدويرها

 كثافة استخدام املواد
 هدف استخدام الطاقة املتجددة استخدام الطاقة

 ممارسات توفري الطاقة
 استهالك الطاقة
 الطاقة املتجددة

 هدف احلد من النفاايت احلد من النفاايت والتخلص منها
 ممارسات احلد من النفاايت

 التخلص من النفاايت
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 فقدان األغذية واحلد من النفاايت 
 ممارسات صحة احليوان صحة احليوان )رفاهة( ابحليوانالرفق 

 صحة احليوان
 ممارسات التعامل مع احليوان اإلنسانية التحرر من اإلجهاد

 تربية احليواانت املناسبة
 التحرر من االجهاد

 

 أبعاد االستدامة: الصمود االقتصادي
 املؤشرات املواضيع الفرعية املواضيع
 االستثمار الداخلي االستثمار الداخلي االستثمار

 االستثمار اجملتمعي االستثمار اجملتمعي
 الرحبية على املدى الطويل استثمارات طويلة املدى 

 خطة األعمال
 صايف الدخل الرحبية

 تكلفة اإلنتاج
 حتديد األسعار

 ضمان مستوايت اإلنتاج استقرار اإلنتاج درجة احلساسية
 املنتجات تنويع

 قنوات املشرتايت استقرار العرض
 استقرار عالقات املوردين

 االعتماد على املورد الرئيسي
 استقرار السوق استقرار السوق

 صايف التدفق النقدي السيولة
 شبكات األمان

 إدارة املخاطر إدارة املخاطر 
 الرقابةتدابري  سالمة األغذية جودة املنتج واملعلومات

 املبيدات اخلطرة
 تلوث األغذية

 جودة األغذية جودة األغذية
 وسم املنتجات معلومات املنتج

 نظام التتبع
 اإلنتاج املعتمد

 القوى العاملة اإلقليمية خلق القيمة االقتصاد احمللي
 االلتزام املايل

 املشرتايت احمللية املشرتايت احمللية
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 االستدامة: الرفاه االجتماعيأبعاد 
 املؤشرات املواضيع الفرعية املواضيع

 احلق يف نوعية احلياة جودة احلياة سبل العيش الكرمي
 مستوى األجور

 تنمية القدرات تنمية القدرات
 الوصول العادل لوسائل اإلنتاج الوصول العادل لوسائل االنتاج

 التسعري العادل والعقود الشفافة املسؤولنياملشرتين  ممارسات التداول العادلة
 حقوق املوردين حقوق املوردين

 عالقات العمل عالقات العمل حقوق العمال
 العمل القسري العمل القسري

 عمالة األطفال عمالة األطفال
 حرية تكوين اجلمعيات واحلق يف املساومة حرية تكوين اجلمعيات واحلق يف املساومة

 عدم التمييز عدم التمييز )االنصاف(العدالة 
 املساواة بني اجلنسني املساواة بني اجلنسني
 دعم الناس الضعفاء دعم الناس الضعفاء

 التدريب على السالمة والصحة شروط السالمة والصحة يف مكان العمل سالمة االنسان والصحة
 سالمة مكان العمل والعمليات واملرافق

 يةوالوصول إىل الرعاية الطبالتغطية الصحية 
 الصحة العامة الصحة العامة

 املعارف األصلية  املعارف األصلية التنوع الثقايف
 السيادة الغذائية السيادة الغذائية

 

Source : Food And Agriculture Organization Of The United Nations, SAFA Indicators , Rome 2013, p: 
3-7. 
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 : ملخص

يهدف هذا البحث إىل حتليل وتقييم دور الزراعة املستدامة يف حتقيق األمن الغذائي املستدام يف اجلزائر        
وذلك من خالل تشخيص واقع القطاع الزراعي يف اجلزائر واملغرب وتسليط الضوء على السياسات الزراعية  ،واملغرب

ستدامة واألمن وقد مت االعتماد على مؤشرات الزراعة امل ،املتبعة يف البلدين ومدى فعاليتها يف حتقيق األمن الغذائي
 راعي حنو االستدامة.الغذائي املستدام لقياس وتقييم أداء القطاع الز 

وقد خلص البحث إىل أن اجلزائر واملغرب تعاين من األداء املنخفض للموارد الزراعية، ويرجع ذلك إىل عدم        
الواقعية يف وضع السياسات الزراعية وضعف جودة صياغتها وتنفيذها ومدى االلتزام هبا، وقد انعكس على حالة 

 األمن الغذائي وتبعيتها لألسواق العاملية يف توفري غذائها.

 السياسات الزراعية، اجلزائر؛ املغرب.: الزراعة املستدامة؛ األمن الغذائي املستدام؛ لكلمات املفتاحيةا
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Abstract: 

        This research aims to analyze and evaluate the role of sustainable agriculture in 
achieving sustainable food security in Algeria and Morocco, by diagnosing the reality of the 
agricultural sector in Algeria and Morocco, Shedding light on the most important agricultural 

policies applied in the two countries and their effectiveness in achieving food security. 

       The indicators of sustainable agriculture and sustainable food security were relied on to 
measure and evaluate the performance of the agricultural sector towards sustainability 

       This research concluded that Algeria and Morocco suffers from low performance of 

agricultural resources, due to the lack of realism in the formulation of agricultural policies and 
the poor quality of formulation, implementation and commitment to them, which was reflected 

in the state of food security and their dependence on global markets in providing their food. 
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