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على  براينيس عبد القادرأتقدم بالشكر العميق والثناء اجلزيل لألستاذ املشرف الدكتور  
 بناءة والقيمة، داعية من اهلل عز  جمهوداته يف اإلشراف وتضحياته بثمني وقته وتوجيهاته ونصائحه ال

 أن حيفظه ويرفع مقامه وجيازيه عين خري اجلزاء. وجل  

تذة احملرتمني: اواألس زرواط فاطمة الزهراء،الدكتورة األستاذة إىل اجلزيل كما أتوجه بالشكر  
بلحاج  لدكتور، واالدكتور رمضاني محمد، دواح بلقاسم الدكتور، نوري منير الدكتور ذاألستا
مناقشة وإثراء هذا العمل، راجية من اهلل قراءة و عضاء جلنة املناقشة على تفضلهم بقبول ، أأحمد

 جيازيهم خري اجلزاء ومينحهم أمسى درجات العال.تعاىل أن 

ن ساعدين من قريب أو بعيد يف إمتام هذا كما ال يفوتين أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل م 
 البحث.
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  ة ـــــــــمقدمـ
 



  مقدمة    
 

 أ 
 

ل   األقطار النامية بشكل خاص، قضية أمنية، تعىن الغذاء لشعوب العامل بشكل عام، و  توفري شّك
 ورسم السياسات اهلادفة لتحقيقاجلهود بذل إىل وتسعى احلكومات ا مؤسسات ومنظمات دولية، 

  .األمن الغذائي

حيث أن معظم الدول النامية تعاين من مشكل التبعية الغذائية للخارج، بالرغم من اإلمكانات   
عليها من قبل  لطلب املتناميل تلبيةالذايت من السلع الغذائية الضرورية  اكتفائهااملتاحة لديها لتحقيق 

ادلة ال السكاين معليشكل كل من الطلب على الغذاء والتزايد  يتزايدون بصورة سريعة؛السكان الذين 
الذي يرى بأن  ،"روبرت مالتس"وفق ما جاء يف نظرية االقتصادي الربيطاين  ميكن التوازن بني طرفيها

حيث أن السكان يتزايدون مبتوالية هندسية العامل مقبل مستقبال على أزمات غذائية حادة وجماعة خميفة 
  .بينهمايستحيل حتديد نقطة التالقي والغذاء مبتوالية عددية 

عرب فرتات زمنية معينة، حيث شهد العامل خالهلا أشد األزمات  "مالتس"دت نظريات قد تأكّ و   
، حدثت أسوء أزمة غذائية عاملية عرفتها )1974-1972(االقتصادية تأثريا على البشرية، فخالل سنوات 

  .البشرية عرب العصور، لتليها أزمات أخرى يف فرتات الحقة أقل حدة منها

واليت ميكن داخلية، أخرى خارجية و اقتصادية وتعود أهم األسباب وراء تلك األزمات إىل عوامل   
االقتصادية التغريات حتقيق أمنها الغذائي، واملتمثلة أساسا يف سبيل حتديات أمام الدول يف  اعتبارها

اإلقليمية  االقتصاديةكتالت ، وكذا التكتقلبات األسعار العاملية للسلع الغذائيةالدولية املرتبطة بالغذاء،  
اليت تقرها منظمة التجارة العاملية؛ إضافة التجارة الدولية للسلع الغذائية اتفاقيات  والدولية وانعكاسات

الداخلية، واليت تشمل خمتلف العوامل املؤثرة يف اإلنتاج الزراعي الغذائي، أمهها االقتصادية تغريات إىل امل
  .النفط ومشكلةوارد الطبيعية التغريات املناخية وندرة امل

اجلزائر كغريها من الدول النامية والعربية تعاين من العجز يف حتقيق أمنها الغذائي، بالرغم من كل و   
ا من الغذاء،  املقومات واملوارد الزراعية اليت متلكها، واليت ميكن أن توفر هلا ما يكفي لسد طلبات سكا

ا، خاصة ما تعلق منها باملوارد بالباقي حنو التصدير، هذا إوالتوجه  ن مت ترشيد استغالهلا وحسن إدار
  .الطبيعية كاملياه واألراضي املوجهة واملخصصة للقطاع الزراعي



  مقدمة    
 

 ب 
 

نتاج الغذائي يف اجلزائر مبا فيه الناتج عن الفالحة والصيد البحري والصناعات اإل واقع أنغري   
تغطية على أهم السلع الغذائية الواسعة االستهالك، حيث يتم الكلي الطلب  ملواجهةالغذائية، ال يكفي 

، ما العجز عن طريق استرياد كميات معتربة من املواد الغذائية املختلفة، كالقمح واحلليب والسكر وغريها
  .تأيت مبالغها أساسا من إيرادات صادرات احملروقاتيكلف ميزانية الدولة أمواال طائلة، 

القطاع النفطي، على اعتباره املمول الرئيسي ستقبل ذائي باجلزائر مرهون مبوبالتايل، فاألمن الغ  
  .اجلزائر، مبا فيها القطاع الزراعياالقتصادية بللتنمية االقتصادية يف شىت القطاعات 

  :أهمية البحث
أمام حتدي اجلزائر يف حتقيق أمنها الغذائي وبالتايل نظرا خلطورة الوضع احلايل واملستقبلي،    

الاست أمام بلوغها هذا ، يف ضوء ما سبق ذكره من حتديات وعراقيل تقف قالليتها عن اخلارج يف هذا ا
أرض، موارد مائية، ثروة (توفر اإلمكانات الطبيعية  ويف ظل. أمهية موضوعنااهلدف اإلسرتاتيجي، تربز 
يف إطار أنظمة وبرامج حباجة أكثر إىل االهتمام وحسن االستخدام ...) نباتية وحيوانية، ثروة بشرية

دف إىل اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية خاصة وتنميتها من ناحية، واحلفاظ على  جديدة ومستدامة، 
  .من ناحية أخرى االبيئة ومحايته

   :إشكالية البحث
ا اقتصاد اجلزائر الريعي الصعبةإن املرحلة    ري الغذاء لشعبها آنيا ، وضرورة توفحاليا اليت مير 

، جيعلنا نطرح إشكالية موضعنا ومستقبال يف ظل العراقيل والصعوبات اليت تعيق مسار األمن الغذائي 
  : الرئيسية املتمثلة يف

 التحديات في ظل كيف يمكن للجزائر أن تحقق أمنها الغذائي اعتمادا على إمكاناتها  
  .؟التي تواجههاالخارجية والداخلية  االقتصادية

  :املطروحة جمموعة من التساؤالت الفرعية، منهاهذه اإلشكالية عن وتتفرع   
  متطلبات حتقيقه؟ ا هيما املقصود باألمن الغذائي، وم -1
ا الغذائية ؟ -2   .ما هي اإلمكانات اليت متتلكها اجلزائر واليت تسمح هلا بسد فجو
  .الغذائي باجلزائر؟فيما تتمثل التحديات اليت تعيق مسار حتقيق األمن  -3
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    :الفرضيات
  .حتقيق استقرار يف إمدادات الغذاءيقصد باألمن الغذائي  -1
ا حتقيق األمن الغذائي -2   .إن املوارد املتاحة لدى اجلزائر من شأ
  .التحديات العاملية والداخلية اليت تواجهها اجلزائر من مسببات عرقلة مسار األمن الغذائي -3

  :هدف الدراسة
استعراض واقع اإلنتاج الغذائي يف اجلزائر يف ضوء اإلمكانات دف من خالل دراستنا إىل   

املتاحة، ومستقبله يف ظل األوضاع االقتصادية الدولية والتحديات الطبيعية والبيئية الداخلية املؤثرة يف 
لية اهلادفة إىل رفع املطبقة واالسرتاتيجيات املستقبالزراعية خمتلف السياسات التطرق إىل  وكذاذلك، 

لغذائي باجلزائر، خاصة يف ضوء تدهور أسعار واستدامة األمن االذايت  لالكتفاءاإلنتاج الغذائي حتقيقا 
البرتول العاملية، واجتاه احلكومة حنو االستثمار يف القطاع الزراعي يف إطار التنويع االقتصادي كحل 

  . اسرتاتيجي بديل عن قطاع احملروقات

  :سةحدود الدرا
- 2005(من الفرتة : اإلطار املكاين وهو يتعلق باجلزائر، واإلطار الزمين: لدراستنا إطارين  
2015.(  

  :منهج البحث
حتقيقا هلدف البحث تبعا ألهدافه وأمهيته، وحىت نتمكن من اإلملام بكافة جوانبه، واختبار صحة   

التحليلي يف  وكذا املنهج املنهج الوصفي اتبعناالفرضيات املذكورة سابقا يف ضوء ما توفر لنا من بيانات 
  .ردراسة وحتليل البيانات واإلحصائيات اليت تشري إىل واقع ومستقبل األمن الغذائي باجلزائ

  السابقة  تالدراسا
متت دراسة هذا املوضوع يف عدة حبوث ودراسات، منها األكادميية واألخرى الصادرة عن   

ذات الشأن بالقطاع الزراعي والغذائي، حبيث ختتلف أهداف كل  املنظمات الدولية واهليئات احلكومية
  .واستدامته دراسة أو حبث مقدم، وتتفق كلها على ضرورة حتقيق األمن الغذائي
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 فاطمة بكدي الدكتورةومن أحدث اإلصدارات العلمية يف اجلزائر وأمهها ما جاء به كل من   
ما واألستاذ الدكتور رابح حمدي باشا  ،"من الغذائي والتنمية المستدامةاأل"عنوان ت حت، يف كتا

، حيث يسعى الكاتبان إىل -األردن- عن مركز الكتاب األكادميي بعمان 2016الصادر يف طبعته األوىل
الربط بني مفهومي األمن الغذائي والتنمية املستدامة، باإلضافة إىل معرفة األثر املتبادل بني استغالل 

املستدامة، وركز البحث على أمهية القطاع الزراعي، وأمهية تنميته وتطوير قطاعي املوارد الزراعية والتنمية 
وخلصت الدراسة إىل ضرورة دمج مبادئ التنمية املستدامة يف . الصناعات الغذائية والصادرات

  .السياسات الزراعية من أجل حتقيق األمن الغذائي املستدام

، بأطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية جبامعة قسنطينة سنة فوزية غربيتقدمت  بينما  
، واليت طرحت إشكاليتها "الزراعة الجزائرية بين االكتفاء والتبعية"، ببحث حتت عنوان 2007-2008

هل الزراعة اجلزائرية يف جمال الغذاء قادرة على : حول إمكانية حتقيق األمن الغذائي باجلزائر كما يلي
 إىل، 1990استنادا للمعطيات اليت مت مجعها خالل سنة وخلصت . ستوى من االكتفاء الذايت ؟حتقيق م

، )من االحتياجات %75استرياد ما يعادل (أن القطاع الزراعي غري مستقر واالعتماد على اخلارج قائم 
ذا تعد اجلزائر من أوائل دول العامل املستوردة للغذاء، بفاتورة غذائية بلغت سنة   3.8ما يقارب  2006و

وبالتايل سوف تكون مهمة القطاع الزراعي، .  2004 مليار دوالر لسنة 2.4مليار دوالر أمريكي مقابل 
ليس حتقيق االكتفاء الذايت يف جمال الغذاء الذي يستحيل بلوغه يف ظل املعطيات الراهنة، بقدر اهتمامه 

  .بتحسني مستوى األمن الغذائي

مشكلة "، يف حبثه حتت عنوان عيسى بن ناصر طوشيف اجلزائر كما عاجل مشكلة الغذاء   
دولة يف وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه  ،"-دراسة تحليلية و سياسات عالجها-الغذاء في الجزائر

حبيث يهدف من خالل حبثه إىل األسباب الكامنة وراء  .2002 العلوم االقتصادية،جامعة قسنطينة،
أن اإلنتاج الزراعي يف اجلزائر مفاده  جاستنتا إىل  قد توصلو  املشكلة الغذائية يف اجلزائر وطرق معاجلتها،

بصفة عامة يتميز بالتذبذب من سنة ألخرى لعدة عوامل كالعوامل املناخية، ضعف االعتمادات املالية 
قرتح كحلول إعادة االعتبار للقطاع الزراعي ضمن ااخل و ...طاع، النمو الدميغرايف املخصصة هلذا الق

السياسة االقتصادية ومنح األولوية لتحسني وتكثيف املنتجات الزراعية األساسية، وبذل جهود معتربة 
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استخدام استعماهلا ب رشيدلتحقيق اجنازات جديدة يف جمال املياه وصيانة شبكات النقل وتوزيع املياه، وت
  . أساليب الري احلقلي احلديثة

جاءت به األحباث السابقة وغريها من إضافة علمية، وهذا  وعليه، تأيت دراستنا الستكمال ما  
عن طريق النقاط املثارة يف عملنا أمهها التحديات الراهنة لالقتصاد الوطين وعالقة ذلك بتحقيق األمن 

عامليا وانعكاسه على توفري الغذاء يف اجلزائر،  وسبل حتقيق  الغذائي، أبرزها حتدي اخنفاض أسعار النفط
  .استدامة األمن الغذائي يف ظل اإلمكانات الزراعية املتوفرة

وجتدر اإلشارة أيضا إىل أنه من أهم الدراسات املتعقلة بتحقيق األمن الغذائي يف العامل العريب،    
يتم إصدار تقارير عن أوضاع األمن الغذائي يف الوطن جند دراسات املنظمة العربية للتنمية الزراعية، إذ 

العريب سنويا، ملحقة بكتاب إحصائي سنوي ملختلف املنتجات الزراعية لكل الدول العربية مبا فيها 
  .اجلزائر، وأوضاع امليزان التجاري الغذائي، وغريها من اإلحصاءات اهلامة ذات الصلة باملوضوع

  :أقسام البحث
  :ستنا وفق اإلشكالية والفرضيات املطروحة سابقا، إىل أربعة فصول أساسيةقمنا بتقسيم درا  

، والذي نتعرف من خالله إىل مفاهيم األمن التأصيل النظري لألمن الغذائي: الفصل األول       
؛ ومن مث التطرق إىل أهم األزمات العاملية للغذاء، ومؤشراته ، وكذا أبعادهمستوياتهالغذائي املختلفة، و 

، مع اإلشارة إىل مفهوم األمن الغذائي املستدام )العرض والطلب على الغذاء(وحمددات الطلب عليه 
  .ومتطلبات حتقيقه

يشكل هذا الفصل حمورا  ،مشكلة الفجوة الغذائية في ظل اإلمكانات المتاحة: الفصل الثاني  
املتاحة باجلزائر ومدى مسامهة  جوهريا يف دراستنا، ألننا نستعرض من خالله خمتلف اإلمكانات الزراعية

الصناعات الغذائية يف حتقيق األمن الغذائي، مث ندرس الفجوة الغذائية عن طريق حتديد مؤشرات امليزان 
  ).واردات- صادرات( التجاري للمواد الغذائية

حندد من ، آفاق تحقيق األمن الغذائي الجزائري في ضوء المتغيرات الدولية: الفصل الثالث  
حيث ، هذا الفصل أهم املتغريات االقتصادية الدولية املؤثرة يف حتقيق األمن الغذائي باجلزائرخالل 
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يشكل التكامل االقتصادي الزراعي للجزائر مع دول أخرى إقليميا وعامليا فرصة لتحقيق األمن الغذائي، 
ذلك يف ضوء تقلبات  ، وصعوبةإىل املنظمة العاملية للتجارة االنضمامإضافة إمكانية حتقيقه عن طريق 

  .األسعار العاملية للسلع الغذائية األساسية
، نتطرق من خالل آفاق تحقيق األمن الغذائي في ظل المتغيرات الداخلية: الفصل الرابع  

هذا الفصل إىل مساعي اجلزائر يف حتقيق أمنها الغذائي واملتمثلة يف السياسات الزراعية املختلفة عرب 
سياسة التجديد الفالحي (السابقة، واليت باءت أغلبها بالفشل ألسباب متعددة، واحلالية الفرتات الزمنية 

، واليت حققت نتائج إجيابية مقارنة بسابقتها، وكل ذلك يف ضوء التغريات املناخية الصعبة اليت )والريفي
ضافة انعكاس تقلبات متيز اجلزائر حبكم موقعها اجلغرايف، وندرة املوارد الطبيعية وسوء استخدامها، باإل

   .األسعار العاملية للنفط على االقتصاد الوطين والقطاع الزراعي وبالتايل حتقيق األمن الغذائي



 

 

 

 

اأول فصلال  
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 مهيد:

ه الصحي    اوات التغلب عليه وكيف يضع أهداف أم ذ القدم وتعّلم  وع م عرف اإنسان ا
والغذائي وزادة موارد وأمية التبادل والتعاون بن اأقاليم والشعوب، وانطاقا من ذلك جاء مصطلح 

كومات ل ته ا ظمات واهيئات الدولية وتب ا مع اأمن الغذائي كاصطاح طرحته ام يكون متزام
مصطلحات أخرى كاأمن الوط أو اأمن ااسراتيجي أو اأمن ااجتماعي وغرها من امصطلحات 
اذ التدابر واإجراءات الازمة للحد من  به على ضرورة مواجهة أخطار هدد اجتمع من أجل ا ال ت

بتوفر الغذاء لأجيال امقبلة لضمان اأمن آارها، وكذا العمل على استدامة اموارد الطبيعية ذات الصلة 
 الغذائي حاضرا ومستقبا.

ولتحديد مفهوم اأمن الغذائي، والتعرف على أبعاد ومستواته امختلفة، وكذا مفهوم اأمن  
: قيقه، م تقسيم هذا الفصل إ ثاثة مباحث كالتا  الغذائي امستدام وآليات 

 .من الغذائيأساسيات حول اأ :امبحث اأول
 ددات الطلب والعرض على الغذاء.: امبحث الثاي

قيقه. اأمن الغذائي امستدامامبحث الثالث:   وآليات 
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 امبحث اأول
 أساسيات حول اأمن الغذائي

هم من اع       ترها تلف مفاهيم اأمن الغذائي بتباين نظرة واضعيها إ مشكلة اأمن الغذائي، فم
هم من  مشكلة عامية يتمثل عاجها ي توفر كميات كافية من الغذاء وتقدمها إطعام سكان العام، وم

موعة من الدول ال توجد ي إقليم واحد  ليهانظر إ على أها مشكلة إقليمية يتحدد عاجها ي قدرة 
هم على مقابلة مستوات ااستهاك ام –ويعا بعضها من عجز غذائي – ستهدفة عاما بعد عام. وم

ياة  صول كل أفراد اجتمع ي كل اأوقات على الغذاء الكاي  من يعترها مشكلة قومية يتم عاجها 
  .1صحية ونشطة 

تلف مستواته وأبعاد وكذا مؤشرات قياسه      واإضافة إ اختاف تعاريف اأمن الغذائي، 
الباحثن ي أسباب ندرة الغذاء وعاجها الطلب والعرض عليها عر ارتبطت نظرة إذ  )امطلب اأول(،

     عديدة ولعوامل متعددة  أقاليمالزمن، متأثرين اأزمات الغذائية العامية ال وقعت وا تزال تقع عر 
 )امطلب الثاي(.

 امطلب اأول
 مفهوم اأمن الغذائي 

ذ       اهات كثر استخدام مصطلح اأمن الغذائي م ات للقرن العشرين، وأخذ عدة ا مطلع السبعي
ة  ذ أزمة الغذاء العامية س فاض كبر ي 1973/1974م ، وال صاحبها ارتفاع حاد ي أسعار الغذاء وا

امخزون ااسراتيجي العامي للطعام، وتبع ذلك أزمات سياسية دولية جعلت من الغذاء كالبرول أهم 
  ااقتصاد العامي.إسراتيجيتن ي سلعتن

ن، أو الباحثون والدارسون أمية الغة موضوع اأمن الغذائي، إعطاء تعريف   ذ ذلك ا وم
ديد مستواته  )الفرع والتعرف إ اأبعاد ال يدور حوها  )الفرع اأول(،دد وشامل له مع 

 )الفرع الثالث(.، وصوا إ مؤشرات قياسه الثاي(

                                                           

1
 -  ، مد السري مية ااقتصادية السيد  ديد ،-رؤية إسامية  –اأمن الغذائي والت امعة ا شر، مصر، دار ا ، 2000ة لل
 .07ص



ظري لأمن الغذائي ا   لفصل اأول                                                                      التأصيل ال

 

 

4 

 

 لالفرع اأو 
 ومستواته تعريف اأمن الغذائي

ية على افراضات        يعتر مفهوم اأمن الغذائي من امفاهيم الغامضة، الواسعة وامتشعبة )أها مب
ذ ذلك الوقت  ات. وم تلفة(، وال ظهرت على اثر أزمة الغذاء العامية خال عقد السبعي وتغيرات 

قيق هذا اهد موية، حيث أطلقت عليه عدة مفاهيم تسعى دول العام إ  ف عن طريق خططها الت
 )انيا(.وحددت له عدة مستوات )أوا(، 

 أوا: تعريف اأمن الغذائي
ظمة الزراعة واأغذية الدولية جاء ي تعريف -1   دما تتاح " :اأمن الغذائيأن  م يتوفر ع

اس ي ميع اأوقات الفرص امادية وااجتماعية  وااقتصادية للحصول على غذاء كاف ميع ال
ومأمون ومغذ يلي احتياجاهم التغذوية وأذواقهم الغذائية ويكفل هم أن يعيشوا حياة موفورة الصحة 

شاط"  .2وال

ك الدويطرح  -2  ة  الب حصول  "اأمن الغذائي هو تعريفا لأمن الغذائي جاء فيه:  1986س
يا اس، ي كل وقت على غذاء كاف  وهرية هي: وفرة الغذاء، كل ال اصر ا ة نشطة، وسليمة، وع

صيله صيل الغذاء"..والقدرة على   . 3. والتا فإن الأمن غذائي هو اافتقار إ القدرة على 

 قدرة اجتمع على توفر ااحتياجات الغذائية اموضوعية " أيضا أنه: يعرف اأمن الغذائي -3 
هم دخوهم من ل وا)احتملة( أفراد  هم من العيش بصحة ونشاط، مع ضمان ذلك للذين ا مك مك

صول عليه، سواء كان ذلك عن طريق اإنتاج احلي أو ااستراد اعتمادا على اموارد الذاتية  . 4"ا

 مفهوم اأمن الغذائي ي الفقه اإسامي -4 
: من اأمنمن اب فهم وسلم، وهو من اأمن واأمان، وأ اأمن:       ه غر ه فهو آمن، وآم  م

                                                           

ظمة اأغذية والزراعة لأمم امتحدة،   - 2  .08، ص2010روما،  حالة انعدام اأمن الغذائي ي العام،م
ميةأمد جابه،  -  3 زائر -اأمن الغذائي والت  :مقتبس عن. 54، ص2007، ديسمر 20عدد اللة التواصل،  ،-حالة ا

امية،ي الشهلي، إبراهيم  ترمةأليس فرانك،   .75، دمشق، صنشر بدون اريخ السياسة الزراعية ي البلدان ال
ر،  - 4 ، صديق الطيب م   ،-الواقع والتطلعات – بية السعودية اأمن الغذائي وامائي ي امملكة العر خضران بن مدان الزهرا

ية، الر   .14ص ،2007اض، السعودية، مركز الدراسات والبحوث، جامعة ايف العربية للعلوم اأم
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  " : ه قوله تعا ة: اأمن وم وف، واأم ، وهو عدم توقع كرو ي 5"أَمَة نعاًساواأمان. واأمن ضد ا
 .6امستقبل

   " : ه قوله تعا َ ُهْم ِمْن َخْوفٍ وم  .7"الذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع وآَم
  " :  . أي اآمن.8"وطُوِر ِسَِن، وَهَذا البَ َلِد اأِمنِ  والِتِن والَزيُتونِ وقوله تعا

كل ما يتغذى به اإنسان من الطعام والشراب، واللن،، يقال: غذوت الصي الن:   والغذاء:      
فة الكبرأي ربيته، وا يقال غذيته، ولكن يقال: غذّ   .9يته التشديد. وقيل اللن غذاء الصغر و

زائري منذائي مفهوم اأمن الغ -5  ظور القانون ا  م

ظور اقتصادي وإسامي، نقدم تعريف اأمن   اإضافة إ التعريفات السابقة وال كانت من م
ص امادة  زائري، إذ ت امؤرخ ي أول  16-08من القانون رقم  03الغذائي من وجهة نظر القانون ا

ة  3اموافق ل  1429شعبان عام  اأمن " ضمن التوجيه الفاحي، على أن: ، والذي يت2008غشت س
تظمة إ غذاء سليم وكاف يسمح له التمتع  الغذائي هو حصول ووصول كل شخص بسهولة وبصفة م

  .10ياة نشيطة"

تج أن اأمن الغذائي هو: توفر احتياجات ميع        من اأفراد من خال التعريفات السابقة، نست
د الغذاء القدر امطلوب، ويشم اسب، أي ع تلف أنواع الطعام، والشراب ي الوقت ام ل ذلك توفر 

رارية الازمة لطاقته اليومية، بصفة مستمرة  اجة إليها، مع ضمان حصول كل فرد على السعرات ا ا
 ومتواصلة.

تلفت       ما  زئي بي  عكس التعريفات السابقة مفهوم اأمن الغذائي على امستوى الفردي أو ا

                                                           

 (.154سورة آل عمران، آية ) - 5
  .17، ص1986، دار امعارف، القاهرة، مصر، ي اإسام الغذاء لكل فممد راكان الدغمي،  - 6
 (.4سورة قريش، آية ) - 7
 (.1-3سورة التن، آية ) - 8
 .17ص امرجع نفسه،مد راكان الدغمي،  - 9

ة  03اموافق ل  1429 أول شعبان عام امؤرخ ي (08-16)القانون رقم  - 10 ، والذي يتضمن التوجيه 2008غشت س
زائرية، العدد  ريدة الرمية للجمهورية ا ة10ه اموافق ل 1429شعبان عام08، الصادرة بتاريخ 46الفاحي ا م، 2008غشت س

 .06ص
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ميز  يثمفهوم اأمن الغذائي على مستوى التجمعات ااقتصادية الشاملة أو على مستوى الدول،  
سيبن مستوين له:   . امطلق وال

فيقصد به إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة ما يعادل أو يفوق ": 11الغذائي امطلق اأمن        
 ". 12ااكتفاء الذايهوم الطلب احلي، وهذا امستوى مطابق ماما مف

سيأما         فهو قدرة دولة ما على توفر حاجات أفرادها من السلع الغذائية  ": 13اأمن الغذائي ال
اجات انتظام د اأد من تلك ا  ."كليا أو جزئيا وضمان ا

لي        اجات الغذائية  اءا عليه فان مفهوم اأمن الغذائي ا يع إنتاج كل ا ا، وإما أمن وب
اجات الغذائية التعاون مع الدول اأخرى من خال توفر اموارد الازمة لتأمن هذ ااحتياجات  ا
تجاها قادرة على  تجات ال تتمتع فيها الدولة ميزة نسبية على الدول اأخرى، وأن تكون م عر ام

يث تتمكن من تصدير هذ  بية  تجات اأج افس مع ام قيق دخل من العمات الت تجات و ام
ها من استراد امواد الغذائية ال ا تتوافر ها ميزة نسبية ي إنتاجها بية مك  .14اأج

ك الدو تقسيمن أخرين وما      : 15إ جانب امستوين السابقن لأمن الغذائي، فان للب
 : اانعدام امزمن لأمن الغذائياأول 

صيل الغذاء"إن"ويقصد به     .16تاج غذاء غر كاف، بسبب العجز الدائم ي 
ا يظهر هذا امستوى من انعدام اأمن الغذائي نتيجة السياسات ااقتصادية بقدر ما يعود إ      

فاض إنتاجية وحدة اموارد الزراعية، وذلك بسبب القيود امؤسسية، وتواض  عمتغرات أخرى تتمثل ي ا

                                                           

ية، أفريل  ئي،مادة معلوماتية عن اأمن الغذاامركز الوط للمعلومات،   -11 مهورية اليم  . 04ص ،2005ا
فس وعلى :"على أنه ااكتفاء الذايف خراء التقرير ااقتصادي العري اموحد، عرّ  -12 قيق ااعتماد الكامل على ال القدرة على 

ليا" ظر. اموارد واإمكانيات الذاتية ي إنتاج كل احتياجات اجتمع الغذائية  التقرير ااقتصادي العري ربية، جامعة الدول الع: ي
 .22، ص2001سبتمر  ،اموحد

لة جامعة دمشق واقع اأمن الغذائي العري وتغراته احتملة ي ضوء امتغرات ااقتصادية الدوليةرانية ابت الدروي،   - 13  ،
 .288ص ،2008، 01، العدد 24لد جامعة دمشق، سورا، للعلوم ااقتصادية والقانونية، 

  .288رانية ابت الدروي، نفس امرجع السابق، ص -14
جفي،  -15  .11-10ص ،2011، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، آب/أغسطس اأمن الغذائي العريسام توفيق ال
مية امستدامةفاطمة بكدي، رابح مدي اشا ،  -16 ، 01 الطبعة ، مركز الكتاب اأكادمي، عمان، اأردن،اأمن الغذائي والت

ميةمد صا تركي القريشي، مقتبس عن:  .45ص،2016 ة  إثراء، علم اقتصاد الت شر والتوزيع، س  .288، ص2010لل
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ولوجي ي العمليات اإنتاجية للغذاء، وال تؤدي إ تقلبات واسعة ي إنتاج وإنتاجية ااستخدام التك 
وع ي إنتاج الغذاء، مع القصور ي القدرة الشرائية أفراد اجتمع، والعجز ي ميزان  احاصيل، وعدم الت

ارجية.  امدفوعات الذي يعد أحد أهم وسائل اإمدادات من الغذاء من اأسواق ا

 : اانعدام امؤقت لأمن الغذائيالثاي   

صيل الغذاء الكاي"   دار مؤقت ي قدرة اأسرة على   .17يعّرف أنه: "ا
فاف وعدم كفاءة      يظهر هذا امستوى من انعدام اأمن الغذائي غالبا نتيجة موجات ا

اخ ااست ارجي، وما السياسات ااقتصادية أو أدائها، سواء نتيجة التشوهات ي م ثمار احلي أو ا
يرتب عليها من تباطؤ ي معدل تراكم رأس امال الزراعي، فضا عن مواجهة امكوات السلعية للغذاء 
قدية بقدر من الكفاءة امؤدية إ سرعة  للتقلبات السعرية من جراء عدم متع أدوات السياسات امالية وال

ارجية. توفر اإمدادات من الغذاء من اأسواق  ا

خفض والفئات الفقرة، أكثر من غرهم، جراء انعدام    التن، يعا ذوو الدخل ام وي كلتا ا
و  وع، حيث يعا  هم إ حالة ا  795اأمن الغذائي، نقصا وعجزا ي الغذاء، ويصل البعض م

عانوا  -صل تسعةأي أكثر من شخص واحد من أ –مليون نسمة من نقص التغذية على مستوى العام 
دول ) ، 2016-2014من نقص التغذية ي الفرة   .(01-01رقموهذا ما يشر إليه ا

 2016-2014( : نقص التغذية حول العام 01-01جدول رقم)

 انتشار نقص التغذية )نسبة مئوية( عدد من يعانون نقص التغذية  )اماين( 
 10,9 794,6 العام

  5,0 14,7 اأقاليم امتقدمة
امية  12,9 779,9 اأقاليم ال

 20,0 232,5 إفريقيا
 12,1 511,7 آسيا

يةوالبحر الكاريي  5,5 34,3 أمريكا الاتي
 14,2 1,4 أوسيانيا

 .تشر هذ البياات إ تقديرات مؤقتة قابلة للتعديل 

ظمة اأغذية والزراعة، حالة انعدام اأمن الغذائي ي العام،      .08، ص2015امصدر: م
                                                           

 . 45امرجع السابق، ص ،رابح مدي اشا ،فاطمة بكدي - 17
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دول أعا أن أكر نسبة انتشار نقص التغذية عر اأقاليم امختلفة   ناحظ من خال ا
سبة تعادل  إفريقياسجلتها قارة  تلف ي نفس اإقليم بن دولة  ،%20ب غر أن معدل نقص التغذية 

 .انعدامهوأخرى، وهذا وفق امستوى احقق من اأمن الغذائي أو من 

قطة اموالية ومن خ    . على مستوات اأمن الغذائي امختلفةنتعرف ال ال

 انيا: مستوات اأمن الغذائي 

، إذ امستوى احتملوحد أقصى مثله  مستوى الكفافتراوح مستوات اأمن الغذائي بن      
الة ااقتصادية ودرجة التقدم ااقتصادي من العوامل الرئيسية احددة ل ترتع لقيم الدنيا للمستوات ا

امستوى اأعلى لأمن  إاأمن الغذائي اانتقال من امستوى اأد  إسراتيجيةالسابقة، وتستهدف 
 : 18الغذائي، ولعل أهم هذ امستوات ما يلي

 مستوى الكفاف -1        

د اأد من ااحتياجات الغذائية إبقاو    ء الفرد على قيد يتمثل ي قدرة الدولة على توفر ا
رارية لكل فرد من أفراد اجتمع ي امتوسط وفقا ما توصي  د اأد من السعرات ا ياة، أي كفالة ا ا

 ها امعاير الدولية.

 امستوات الوسطى -2        

وتبدأ هذ امستوات بعد مستوى الكفاف ح بداية امستوى احتمل، وأحد هذ امستوات   
امستوى  إهو امستوى امعتاد، والذي يكون الضرورة فوق مستوى الكفاف وا يصل  الوسطى
ا من كما   احتمل. اقص كلما اقرب تسم امستوات الوسطى بوجود ظاهرة سوء التغذية بدرجات تت

 ويتم ،19سوء التغذيةامستوى احتمل، وطبقا هذا امستوى يقصد اأمن الغذائي التخلص من ظاهرة 
 عن طريق كفالة امستوى امائم من ااحتياجات الغذائية البيولوجية لكل أفراد اجتمع. ذلك

                                                           

18 -  ، مد أمد السري شر والتوزيع، مؤسسة رؤياموارد ااقتصادية )طبيعية وبشرية وغذائية وبيئية(، السيد  ة للطباعة وال
درية، مصر،    .247-243، ص2011اإسك

اوله. وتتسم سوء التغذية  التغذية غر السليمة،"يقصد بسوء التغذية: - 19 اوله أو ما نعجز عن ت رد مقياس ما نت وهي أكثر من 
رارية، وامغذات الدق اسب من الروتن، والسعرات ا صول على القدر ام ات وامعادن(، وكذا بكثرة اإصابة بعدم ا يقة ) الفيتامي
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 امستوى احتمل -3        

ويتمثل هذا امستوى ي قدرة الدولة على رفع مستوى الغذاء أفراد اجتمع إ امستوى الذي   
هم من القيام أعماهم اإنتاجية على أكمل وجه، أي رارية   مك د امرغوب فيه من السعرات ا كفالة ا

طبقا ما توصي به امعاير الدولية، والذي يضمن للفرد العادي أن يكون قادرا على القيام أداء أعماله 
ا فامستوى احتمل من الغذاء نتاج تفاعل كل من البعد  أعلى مستوى مكن من الكفاءة، ومن ه

ومستوى دخل الفرد امتاح بوصفه مثا للطلب على الغذاء،  – إنتاجإمكانيات ا–اإنتاجي للمشكلة 
 أي أن امستوى احتمل من الغذاء يركز على جاني معادلة اأمن الغذائي وما: 

 التجارة. وأسواء من خال اإنتاج والتخزين  ،عرض الغذاء –أ 
صول عليه من خال اإنتاج ام الطلب على الغذاء، –ب  ز له أو من شرائه من السوق، وكيفية ا

تلفة. ويات الغذاء بصورة  قاط  أو من  تطرق التفصيل  للعرض والطلب على الغذاء ي ال وس
 الاحقة من الدراسة.

 الفرع الثاي
 أبعاد اأمن الغذائي ومؤشراته

يط مفهوم  تلفة قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو غرها  ه كمصطلح لأمن الغذائي أبعاد 
موعة من امؤشرات تسمح بقياسه اعتبار ظاهرة تعكس وضعية اأفراد  )أوا(، ويتم ااعتماد على 

  )انيا(.واجتمعات ااقتصادية وااجتماعية 

 أوا: أبعاد اأمن الغذائي 
موعة من اأبعاد، أمن الغذائيامتعلق افهوم اميدور       نوجزها فيما  والذي م التطرق إليه آنفا 
  أي:

 البعد ااقتصادي -1
ها الغذائي عن طريق ااستراد نتيجة فشل  قيق أم امية ي   اشك ي أن اعتماد الدول ال

                                                                                                                                                                                           

اات إ الوفاة صبة واإسهال ال تؤدي ي العديد من ا ظر:. "العدوى واأمراض كا وع ي  اموقع عر أسئلة وأجوبة متعلقة ا
 . http://ar.wfp.org :الرمي لرامج اأغذية العامي

http://ar.wfp.org/
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، ما يع زادة عجز ميزان مدفوعاها.كذلك فان ااعتماد على 20 للتبعية الغذائيةسياستها يعرضها  
طر ارتفاع اأسعار  نتيجة ارتفاعها ي اأسواق العامية والتا تفقد العملة ااستراد يعرض الدول 

د   قيمتها الشرائية، اإضافة إ عجز ميزان مدفوعات تلك الدول وفقدان عماها لقيمتها الشرائية، 
ليها عن امشاريع مقابل  ا الدول على  اجم عن ا مية ال كذلك تعرضها إ إعاقة مسرة التطور والت

 .21اء الازم أفراد اجتمعتوفر الغذ
ترتبط اأبعاد ااقتصادية اأمن الغذائي بكل ما له صله اإنتاج وااستهاك للغذاء، أي   

اصر التالية  : 22العرض والطلب على الغذاء، وللتوضيح أكثر لأبعاد ااقتصادية نتطرق للع
فاض ي كمية اإنتاج: -1-1   وض من الغذاء ي الدول ال إن مستوات اإنتاج وامعر  اا

قيق اأمن الغذائي يعتر أقل نوعا وكما ما هو مطلوب لاستهاك اأمثل.  تعا مشكلة 

هدف السياسات  :مدى قدرة اإنتاج الزراعي على مواجهة الزادة السكانية غذائيا -1-2 
قيق التوازن بن طري الزراعية اولة  كومات إ  التزايد  - امعادلة )اإنتاج الزراعيامسطرة من قبل ا

اك ما نسميه اآن  ، ما كان ه مو السكا (. فلو واكب اإنتاج الزراعي التطور ي معدات ال السكا
 . 23بقضية الغذاء أو أزمة الغذاء

تؤدي السياسات غر امخططة إ ظهور فئة اجتماعية تتمتع  تزايد معدات ااستهاك: -1-3 
ادية هائلة وقدرات شراء عالية، تستخدم هذ الفئة معظم إمكانياها ي اإسراف على إمكاات م

                                                           

عدم قدرة الدولة على تلبية احتياجات السكان من امواد اأساسية ااستهاكية لغذائهم اليومي، : "لتبعية الغذائيةابقصد  - 20
ارج، أن أي اختال أو ندرة يعرض السكان  نقص ي التغذية  إوتكون مرغمة على توفر هذ امواد عن طريق ااستراد من ا

ظر:. "اجاعةوالتا انتشار اأمراض و  زائر وسيلة لتحقيق اأمن نزعي عز الدين، هامي الطيب ي ، السياسات الزراعية ي ا
الزراعة فوزية غري،  مقتبس عن:. 6، ص2013، 09، اجلد 33العدد  ،البصرة، العراق ةجامع، لة العلوم ااقتصادية الغذائي،

دات اأمن الغذائي زائر-العربية و ان، ، بروت، 02دراسات الوحدة العربية، الطبعة  مركز -حالة ا  . 45، ص2011لب
ميد شومان،، اأمن الغذائي العري حاضر ومستقبلهصبحي القاسم،  - 21 ، 1998 ، 03الطبعة  عمان، اأردن، مؤسسة عبد ا
 .53ص
ظمة اأغذية والزراعة لأمم امتحدة،  - 22 اهات العامية والتحدات امقبلة لم ظمة اأغذية والزراعةاا  31، الدورة عمل م

 .10، ص2012 ماي 25-21روما، 
مية الزراعية ي الوطن العريمد السيد عبد السام،  - 23 ديثة والت ولوجيا ا ونالتك ، الكويت، ، اجلس الوط للثقافة والف

 .05، ص1990
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فاض امعروض من السلع اأساسية للطبقات الفقرة  ه ا ااستهاك الغذائي بشكل كبر، ما يرتب ع
 واحدودة الدخل. لذلك وجب العمل على العدالة ي توزيع اأجور و امداخيل ح ا يقع العبء

 اأكر على الفئات الفقرة.

باي  التحديث اإنتاجي: -1-4  إن تطوير اأساليب امستخدمة ي اإنتاج الزراعي بشقيه ال
ة واأمدة  ديثة وطرق تشغيلها والبذور احس ديثة كأنظمة الري ا ولوجيا ا يوا واعتماد التك وا

يواات، يساعد على ااستغال وامخصبات الزراعية وإنتاج ساات ذات صفات وراثي ة جيدة من ا
قيق اأمن الغذائي  .24اأمثل لأراضي الزراعية وزادة اإنتاجية، والتا 

إذ يرتب  لغذائي أي دولة بتقلبات اأسعار،يتأثر اأمن ااأسعار ودرجة استقرارها:  -1-5 
د  يث  امشاركون ي السوق صعوبة ي على ارتفاع اأسعار عواقب سلبية ي غالب اأحيان 

التخطيط للمستقبل والتكيف مع تقلب إشارات السوق، وعلى امدى اأطول، مكن ارتفاع أسعار 
اء العام وعلى البلدان امصدرة الصافية  تلف أ تجن ي  السلع اأساسية أن يعود الفائدة على ام

سبة  ، العاملأغذية، ولكن يؤثر سلبا على امستهلكن ي ويزيد من انعدام اأمن الغذائي ال
 للمستهلكن الفقراء. كما يؤثر سلبيا على موقف البلدان امستوردة الصافية على صعيد ااقتصاد الكلي.

قيقية ارتباطه ااستثمار الزراعي:  -1-6  يعتر ااستثمار الزراعي أحد أهم أنواع ااستثمارات ا
(، واموارد البشرية ذات الصلة الزراعة، ما يسمح بعد توفر امبالغ امالية بت وفر اموارد الطبيعية )الربة، اميا

سبة للمستثمر أو الدولة امقام ها ااستثمار، كما يزيد من حجم  بتحقيق دوافع هذا ااستثمار سواء ال
 . 25اإنتاج ويرفع اإنتاجية ويقلل من الفجوة الغذائية واأمن الغذائي

صيص امواردإ -1-7  اك إمكانية لتحسن اأمن الغذائي  عادة  : يرى بعض اأخصائين أن ه
قدية ومثاها )كالقطن(، وكلما   صيص اموارد بن السلع الغذائية )كالقمح( والسلع ال من خال إعادة 

اك توسع ي إحال  مل امخاطرة كبرة كلما كان ه  كانت درجة عدم الرغبة ي 

                                                           

مود وآخرون - 24 قيق اأمن الغذائي ي ، أثر التقاات ي تقليص الفجوة السهام كامل  غذائية للمحاصيل اإسراتيجية و
صرية للدراسات العربية والدوليةالعراق لة امست صرية للدراسات العربية والدولية، -،   .198، ص27العدد  العراق، مركز امست

مد،  - 25 ظمة العامية للتجار غردي  ، أطروحة دكتورا ي العلوم ةالقطاع الزراعي وإشكالية الدعم وااستثمار ي ظل ام
زائركلية العلوم ااقتصادية، ااقتصادية،    .87، ص2012، 03 جامعة ا
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ل احاصيل الزراعية.اصيل الغذ  اء 

 البعد ااجتماعي -2
  يتعلق البعد ااجتماعي لأمن الغذائي، ما له صلة امستهلك بصفة خاصة، سواء كفرد أو   

مو الدمغراي، ومستوى  احية ااجتماعية، أو الظروف ااجتماعية للفرد، كال كمجموعة، وهذا من ال
 :26قاط التاليةالدخل واإنفاق، نوضح ذلك من خال ال

اك عاقة طردية بن الطلب على الغذاء وعدد التزايد امستمر ي عدد السكان:  -2-1   ه
(، فكلما زاد عدد السكان زاد الطلب على الغذاء، أي زادت الكمية  السكان مو السكا )معدل ال

 .27امطلوبة من الغذاء الرغم من ثبات أسعار الغذاء والعوامل اأخرى
يسهم الدخل بشكل رئيسي ي توفر الغذاء لأفراد، حيث ا يستطيع ستوى الدخل: م -2-2  

قيق ااكتفاء الذاي من الغذاء والتا فهم يعانون بشكل أو  من يعيشون دون مستوى خط الفقر من 
عكس على أسلوب التعامل واستغال  آخر من نقص التغذية، وما اشك فيه أن مستوى الدخل ي

 الزراعية من احية حيازة هذ اأراضي، وهو اأمر الذي يؤثر على اأمن الغذائي بشكل عام.اأراضي 

 
 اأبعاد السياسية الدولية واإقليمية مشكلة الغذاء -3

الغذاء مثابة أداة أو ساح، حيث يتم اعتماد دوليا للضغط سياسيا على الدول ذات  يعتر  
لفائض الغذائي، كما أن إنتاجه يرتبط الظروف السياسية احلية العجز الغذائي من قبل الدول ذات ا

 :28وااتفاقات الدولية واإقليمية، وعليه مكن تقسيم هذ اأبعاد إ قسمن رئيسين ما
إن أمن الغذاء لدولة ما أو لعدد  اأبعاد السياسية وااتفاقات الدولية مشكلة الغذاء:  -3-1  
موعة  من اخ وتربة وعمالة الدول ضمن  ة ا يعتمد فقط على امقومات الطبيعية من م سياسية معي

فوذ ومدى أثر السياسين  تاج إ ال ، ولكن يعتمد أيضا على القوة والوزن السياسي لأمم، كما  وغر
 عليها.

                                                           

فيظ،   - 26 ة عبد ا زائركي قيق اأمن الغذائي ي ا اعات الغذائية ي  ي العلوم ااقتصادية، كلية  ، رسالة ماجسترمسامة الص
زائرا  .28ص ،2013، 03لعلوم ااقتصادية، جامعة ا

27 -  ، مد أمد السري  .256، امرجع السابق، صاموارد ااقتصاديةالسيد 
فيظ، امرجع السابق، ص  - 28 ة عبد ا  .30كي
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كم من دولة أخرى،  اأبعاد السياسية اإقليمية مشكلة الغذاء: -3-2  تلف سياسات ا
ظام ااقتصادي السائد.و  تلف درجة تدخلها وتوجهها لإنتاج حسب ال  التا 

 البعد البيئي  -4

مو الزراعي من خال تكثيف    ة من ال از أعلى نسبة مك إن التحدي اليوم ا يكمن ي ا
از ذلك أقل تكلفة وضرر بيئي واقتصادي مكن ام29اإنتاج، وإما ي كيفية ا ي ، خاصة ي ظل ت

تائج  قيقها ل يات امتطورة ال أغلبها تضر البيئة الرغم من  ديثة، والتق ولوجيا ا استعمال التك
د من ذلك عن طريق ما يلي: ابية ي رفع اإنتاج واإنتاجية الزراعية،  ويتم ا  ا

ية للمشروعات الزراعية. - دوى ااقتصادية والف  إدخال البعد البيئي ي دراسات ا

ادرة.إدخا - اف والساات ال  ل ضوابط للمحافظة على اأص

 ما يراعي قدرة التجدد الطبيعي للموارد. 30والتكثيف الزراعيطيط معدات التوسع اأفقي  -

ظمات التعاونية ي نشر الوعي البيئي.   -  تفعيل دور ام

 البعد الدمغراي -5

صر البشري ي هذ القضية من ثاث أقطاب    أوها أن التأمن الغذائي أوجد هو يتدخل الع
ذ وجود ااجتماعي وطورها تبعا للظروف ال  أجل ذاته وبقائه، لذا فقد عدد اأساليب والطرق م
يثيات اإنتاج والتسير، أما الثا وهو اأهم،  شط  يعيشها وال يتوقع حصوها، انيا أن اإنسان هو ام

لكفاية الغذائية أنه احدث لأزمة الغذائية ال تستدعي التأمن ها، أن الكائن البشري يعتر مقياسا ل
مل بلدان العام، خاصة ي العام العري  ولقد بدا هذا واضحا بعد التزايد السكا امذهل الذي عرفته 

 ي العقود اماضية.

 البعد الثقاي -6

تلف عن اأبعاد السالفة الذك         ر كليا، أنه ا يتطلب قرارا سياسيا أو أمرا واجباإن البعد الثقاي 

                                                           

 .144امرجع السابق، صرابح مدي اشا، فاطمة بكدي،  - 29
اإنتاج لوحدة امساحة من اأرض  تكثيف العائد من استخدام اموارد، ويتم ذلك عن طريق تعظيم:"أنه التكثيف الزراعييعرف  - 30

ظر:. "أو وحدة امر امكعب من اماء أو كليهما ، مرجع سابق، مادة معلوماتية عن اأمن الغذائيامركز الوط للمعلومات،  ي
 .06ص
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وع معتقدات   ا تتعلق بدرجة كبرة ب فيذ أو يتوقف على مقدار رأس امال امستثمر فيه أن القضية ه للت
ا يدخل البعد  الفرد وداات تلك امعتقدات ي إطار اأرض والعمل ها وقيمة العمل الفاحي، من ه

تعزيز إسراتيجية اأمن الغذائي امعتمدة من طرف الدولة وال وجب على الشعب الثقاي للشعوب ي 
 .31امشاركة فيها

قيقه، فله أيضا أّن كما   تلفة تؤثر بطريقة مباشرة أو غر مباشر ي  لأمن الغذائي أبعاد 
ه ص أم ا نظرة حول وضعية أي بلد فيما  الغذائي،  مؤشرات ذات صلة بتلك اأبعاد، وال تعطي

قطة التالية. من خالنتعرف عليها   ال

 انيا:مؤشرات اأمن الغذائي
الك أبعاد أخرى حددها، امتعلقة اأمن الغذائي السالفة الذكر على اختاف اأبعاد     ظمة  ه م

ادية والقدرة ااقتصادية وام توافر اأغذيةي:  تتمثلأربعة أبعاد اأغذية والزراعة العامية، وتشمل 
مع الوقت )ي وجه التعرض لأخطار والصدمات(. استقرارها ، وواستخدام اأغذية، للحصول عليها

 : دول اموا  وقامت بتقسيم مؤشرات اأمن الغذائي وفقا لتلك اأبعاد، نوضحها أكثر ي ا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ية بلقاسم، عرعور مليكة، - 31 ة تصويرية مفهوم اأمن الغذائي وأبعادساط لة كلية اآداب والعلوم معا  اإنسانية، 
مد خيضر05وااجتماعية، العدد   .15-11، ص2009، جوان-بسكرة-، جامعة 
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موعة مؤشرات اأمن الغذائي2-1جدول رقم )  :) 
 مؤشرات اأمن الغذائي البعد

 التوافر

 مدى مواءمة إمدادات الطاقة التغذوية امتوسطة
 القيمة امتوسطة إنتاج الغذاء

ذور والدرنيات بوب وا  نصيب إمدادات الطاقات التغذوية امستمدة من ا
ات  متوسط اإمدادات من الروتي

يوانية امصدر ات ا  متوسط اإمدادات من الروتي

على القدرة امادية  وااقتصادية 
صول  ا

 نسبة الطرقات امعبدة إ إما الطرقات
 كثافة الطرقات

ديدية  كثافة السكك ا
 امؤشر احلي أسعار اأغذية

 ااستخدام

امسة من العمر الذين يعانون من اهزال/لتقزم سبة امئوية من اأطفال دون ا  ال
امسة من العمر الذين سبة امئوية من اأطفال دون ا  يعانون من نقص ي الوزن ال

سبة امئوية من الكبار الذين يعانون من نقص الوزن  ال
وامل ساء ا  معدل انتشار فقر الدم لدى ال

امسة من العمر  معدل انتشار فقر الدم لدى اأطفال دون ا
قص ي الفيتامن )  ( Aمعدل انتشار ال

قص ي اليود   معدل انتشار ال
س  ة للمياالوصول إ مصادر 

ة للصرف الصحي س  الوصول إ مرافق 

 ااستقرار

بوب  نسبة ااعتماد على الواردات من ا
ة للزراعة اجهزة للري سبة امئوية من اأراضي الصا  ال

 من البضائع ةقيمة الواردات الغذائية مقارنة الصادرات اإمالي
ف /اإرهاب  ااستقرار السياسي وغياب الع

 سعار احلية لأغذية تقلب اأ
 اختاف إنتاج اأغذية للفرد الواحد

 اختاف اإمدادات الغذائية للفرد الواحد
 انتشار نقص التغذية

فقه الفقراء  نصيب اأغذية ما ي
 عمق العجز الغذائي

 معدل انتشار عدم كفاية الغذاء
ظمة اأغذية والزراعة لأمم امتحدة، حالة انعدام اأ امصدر:   .2013، روما، 2013من الغذائي ي العام م
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دول السابق، نستخلص ما أيانطاقا من بيا   :ات ا
بية، فعلى مدى   -  لية أو أج اإمدادات الغذائية ضرورية لتحقيق اأمن الغذائي، سواء كانت 

امية، ما  مو السكا ي البلدان ال أدى إ ارتفاع توافر العقدين اماضين مت اإمدادات أسرع من ال
 .32اأغذية للشخص الواحد

د إ ركيزتن ما: الوصول ااقتصادي والذي مثل  -  القدرة على الوصول إ اأغذية تست
دد من خال توافر الب التحتية من طرقات  امؤشر احلي أسعار اأغذية، والوصول امادي الذي 

زين اأغذيوموانئ، وسكك حديدية، ووسائل نقل عصري شآت ال  ةة، وكذا مرافق  وغرها من ام
يعها.  تجات الغذائية وامواد اأولية الازمة لتص  تسهل توريد ام

الة الصحية للسكان جراء نقص التغذية، وال  -  اصة استخدام اأغذية ا تعكس امؤشرات ا
امسة عن طريق سبة إ  يتأثر ها الدرجة اأو اأطفال دون سن ا فاض الوزن ال اإصابة اهزال )ا

وامل )فقر الدم(. إضافة إ شروط  ساء ا سبة إ السن(، وال فاض الطول ال الطول(، والتقزم )ا
ة نظافة اميا والصرف الصحي.   ااستعمال الصحي لأغذية، وامتضم

ديد نوعن من عدم ي إمداد الغذاء منأما امؤشرات ال تعكس ااستقرار  -  ه، فقد م 
امؤشرات: تشمل اأو امؤشرات الرئيسية لقياس مدى التعرض للخطر والصدمات كمؤشر عدم 
بوب، ي  ، ومؤشر نسبة ااعتماد على الواردات من ا ك الدو ااستقرار السياسي الصادر عن الب

الغذائي مثل التقلبات ي أسعار امواد  حن مثل امؤشرات الثانية العوامل ال تؤثر مباشرة على اأمن
 الغذائية ومعدل انتشار نقص التغذية وعدم كفاية الغذاء.

 امطلب الثاي
 تطور مفهوم اأمن الغذائي

ة   ذ مؤمر الغذاء العامي س وات اماضية م وع خال الس  ،1974انتشر مفهوم اأمن الغذائي وت
تلف هذا امصطل 200حوا  على إثر أزمة الغذاء العامية، حيث وجد ، وهذا ما يعكس أمية حتعريف 

وات مفاهيمية هامة وهي: من  ذ ذلك الوقت تعاريفه ي إطار ثاثة   اأمن الغذائي. فاختلفت م
ظور امعيشة ككل، ومن امؤشرات ظور الطعام أوا إ م  الكو والقومي إ العائلي والفردي، ومن م

                                                           

ظمة اأغذية والزراعة العامية،  - 32  18، امرجع السابق، ص2013حالة انعدام اأمن الغذائي ي العام م
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 .33رؤية الشخصيةاموضوعية إ ال 

 الفرع اأول
 اأمن الغذائي ي الفكر ااقتصادي 

اية مسألة إنتاج الغذاء عر العام، وهذا بداية من الربع اأخر من القرن         تزايد ااهتمام والع
ادة ي اريخ البشرية،وهي العشرين،  وهذا  امرحلة ال بدأت تظهر معها بوادر اأزمة الغذائية العامية ا

تلف  امدارس  في اهتمام الباحثن والدارسن سابقا امشكلة واختاف نظرهم ونظراهم عر  ا  ي
ليل طري امعادلة ال تكوها،  ذلكااقتصادية العابرة ي اريخ الفكر ااقتصادي، و  من خال دراسة و

 وارد الطبيعية من جهة أخرى.أا وما التزايد ي أعداد السكان من جهة وعدم التوازن ي ام
هم من كان متشائما،        ، إذ فم رأى أن العام ي هاية اأمر مقبل على كارثة ستقضي عليه وتدمر

هم ، وقال أن من   وم لوق ذكي قادر على تذليل العقبات وحل  اإنسانكان التفاؤل شعار
اجة أم ااخراع، وي الكون آفاقا رح أنامشكات، و  ة م يستغل ا اات فسيحة، وموارد كام بة، و

ها  على استثمار ما م  اإنسانالقليل، وكلما زاد ضغط السكان على رقعة اأرض عمل  إا اإنسانم
 ، اول يد يكن قد استثمر من قبل، وسخر علمه وجهد ي استغال اموارد ال كانت بعيدة عن مت

ه م فيض كلفة وابتكر من الوسائل واآات ما مك للمصادر الطبيعية ال كانت ذات كلفة  اإنتاجن 
 .34عالية

نستعرض فيما يلي ما جاءت به بعض امدارس ااقتصادية حول مشكلة توفر الغذاء ي ظل 
 تزايد السكان: 

تيلي(  أوا: امدرسة التجارية ) الفكر امارك
موعة من امعتقدات ااقتصادية     ال سادت أوروا خال الفرة منيعرف هذا الفكر أنه 
مو  1750إ  1500 تيلين أن طبقة التجارين هي الطبقة اهامة ي عملية ال ميادا، حيث يرى امارك

                                                           

ي -33 ديث،، مود عبد ا ظور ا مية وال اأمن الغذائي: ما بعد ام  عن:مقتبس ، 144صمصر، تخطيط، اجلة امصرية للت
Simon Maxwell, Food Security : A post-modern Perspective, Food Policy, Vol21, 

N°02, 1996, Pergamon, Great Britain. 
ون واآداب، الكويت،، اجلس الوط لمشكلة إنتاج الغذاء ي الوطن العريمد علي الفرا،  -  34 ، 7919سبتمر  لثقافة والف
  .11ص
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فيسة )الذهب والفضة( عماد الثروة أها ا تف مع ااستعمال، وأنه  ااقتصادي، واعتروا امعادن ال
صول على ما تريد  استعمال تلك امعادن. والتا م يعط أنصار هذا الفكر أمثال إمكان الدولة ا

 .  35توماس مان وجون لوك وجيمس ستيوارت أمية للقطاع الزراعي وا لطبقة الفاحن

 انيا: امدرسة الطبيعية )الفكر الفيزيوقراطي(
ة    تصف القرن الثامن عشر ي فرنسا ظهرت مدرسة الطبيعين من س ة  م إ1756ي م س
ظريها من ماك اأراضي الواسعة، ولذلك عملوا على إعاء شأن الزراعة 1778 م، وال كان معظم م

اتج الصاي الذي يتأتى من  تجا. وانطاقا من مبدأ ال شاط ااقتصادي الوحيد الذي يعد م واعتروها ال
اي الزراعة فقط )وفقا للطبيعين(، فقد قسم  تجة، اجتمع إ ثافرانسوا كي ث طبقات: الطبقة ام

 .36والطبقة العقيمة، وطبقة ماك اأراضي

 الثا: امدرسة الكاسيكية 
ظهرت هذ امدرسة ي انكلرا، وال امتدت ظاها أكثر من قرنن ونصف، التحديد من  

لفكر .حيث جاء الفكر الكاسيكي ردا على ا37القرن الثامن عشر والتاسع عشر وبداية القرن العشرين
ثوا ي مسألة  اعية، ومن أبرز روادها الذين  تيلي بعد أن تطورت الرأمالية التجارية إ رأمالية ص امارك

ليزي ا  Robert Malthus "38 "روبرت مالتوسلتوازن بن اموارد الطبيعية والسكان امفكر اا
ظرية مفادها أعلى رأس والذي مكن اعتبار   ن السكان يتزايدون متواليةامتشائمن، فقد خرج ب

                                                           

ها، جامعة الزقازيق،التجارة الدوليةمراندا زغلول رزق،  - 35  .10، ص2010 مصر، ، كلية التجارة ب
ضر هاشم - 36 ان عبد ا امية:روى نظرية وجدل قائمح مية ااقتصادية ي البلدان ال لة  ،، امشكلة السكانية ومتطلبات الت

 .79، ص2011، 18العدد  الكوفة، العراق، جامعة ،الغرى للعلوم ااقتصادية واإدارية
ضر هاشم،  - 37 ان عبد ا  .90نفس امرجع السابق، صح
من أوائل امفكرين ااقتصادين الذين  (1766-1834)  (Robert Malthus ) روبرت مالتوسيعتر العام الريطا  -  38

شر دراسته الشهرة 1798طرحوا أزمة الغذاء عام  "،و ال  السكان كما يؤثر ي التحسن امستقبلي للمجتمع "مقال عن مبدأ، ب
ويع هذا أن قدرة السكان  أن قدرة السكان أكر بصورة اهائية من قدرة اأرض على توفر العيش لإنسان "،"تتلخص ي: 

ياة اإ ظريته يتزايد السكان تبعا على التكاثر والزادة أكر بكثر من قدرة اأرض على إنتاج امواد الغذائية الازمة  نسان. وطبقا ل
دسية: ما يزيد إنتاج الغذاء تبعا متوالية حسابية:8-4-2-1متوالية ه ...والتا لن يستطيع اإنسان حل مشكلة 4-3-2-1... بي

د "التقاطع".غر أن  دث ع سبة للفرد إ أن أي الوقت الذي  اقص كمية الغذاء ال هذ م  اوف مالتوسالغذاء، إذ سوف تت
ولوجي الذي بدا وكأنه أبعد إتتحقق الشكل الذي تصور بسبب عامل م يكن ي حسبانه، وهو   === ما اهاية نقطةالتقدم التك
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دسية، ي حن أن موارد العيش تتزايد فقط متوالية ع  اءا عليه قال أه ن العام مقبل ددية )حسابية( وب
يفة هدد البشرية وأمن العام، وتعصف  يفة، واضطراات ع اعة  عاجا أم آجا على أزمة حادة و

 .39بكيانه واستقرار
ظرات بع م  لقانون اأشهرها نظرات له، ومن  عارضوم مالتسد ذلك ما بن مؤيد توالت ال

والذي كان "مايكل سادلر" وال ادى ها فاسفة ومصلحون اجتماعيون مثل  الطبيعي ي مو السكان
قيض ماما من القانون الذي طلع به  كم مو السكان على ال ، مالتسيرى أن القانون الطبيعي الذي 

اقص الطبيعة كلما زاد اازدحام، وأن أعدادهم تتوقف  إميل البشر  أن فكان من رأيه الزادة سوف يت
قيق أكر قدر من السعادة مع تساوي ميع اأشياء  اس  ما يستطيع عدد من ال عن الزادة حي

 . 40اأخرى
ليزي فقد رأى أن الزادة ي   41""توماس دبلدايأما       عدد الفيلسوف ااجتماعي اا

سن مورد الغذاء حدث تباطؤ ي زادة  السكان تتصل اتصاا عكسيا مواردهم من الغذاء، فكلما 
 أعدادهم.

ما     سر"اعتقد  بي ل  "هربرت سب ليزي الشهر بوجود قانون طبيعي   اإنسانالفيلسوف اا
، ويرى أن الطبيعة حققت هذ  الغاية عن طريق من أية مسؤولية عن التحكم ي زادة عدد أفراد

اسل ي حن تؤدي به  اإنساناهتمام  الضعاف هد  إالت  لتحقيقصيص امزيد من الوقت وا
مية الشخصية والعلمية وااقتصادية  .42الت

اولت مسألة التوازن بن السكان واموارد، ومن      اك نظرات اجتماعية ت ادين ها  أشهروه ام
ري جورج"ي امصلح ااجتماعي اأمريك ات اأخرى  "ه الذي كان يرى أن البشر على خاف الكائ

اس إذا  إامن حيث أن زادة عددهم تتضمن زادة غذائهم، ولكن هذا الوضع ا يتحقق   تساوى ال
                                                                                                                                                                                           

==. ظرية امالتوسية  التقاطع هذ ظر:للمزيد حول ال ويت، الك ، عام امعرفة،اأمن الغذائي للوطن العريم، مد السيد عبد السا ي
 .22-21ص 1998فراير 

مشكات السكان وارين س، تومسون ودافيد ت.لويس،  :مقتبس عن .12مد علي الفرا، نفس امرجع السابق، ص - 39
لو امصرية )مرجم(،   .29-28، صفحة 1969 ،مكتبة اأ

 .58امرجع السابق،  ،وارين س، تومسون ودافيد ت.لويس - 40
ضر هاشم، ام -41 ان عبد ا  .91رجع السابق، صح
 .63-62امرجع السابق، ص وارين س ، تومسون ودافييد ت, لويس،  - 42



ظري لأمن الغذائي ا   لفصل اأول                                                                      التأصيل ال

 

 

20 

 

هم هاوارد اأرض، م الوصولي فرص    .وعدم احتكار قلة م
در موريس سوندرز"أما        هد دائما ي سبيل الوصول إ العدد فرى ان اإنسان جا "الكس

سبة للفرد الواحد  تج أعلى متوسط من العائد ال أخذا ي ااعتبار طبيعة البيئة  إذااأمثل والذي ي
اس وتقاليدهم ودرجة امهارة امستخدمة وبعبارة أخرى أنه يرى أن الزادة ي السكان ترتبط  وعادات ال

وعية أفكارهم إ  .43حد كبر ب
ون بقدرة العلم على  "كولن كارك"يعتر ااقتصادي الشهر و        على رأس امتفائلن الذين يؤم

اك طاقات كبرة م يستغلها  أنتذليل العقبات،  العام أن يضاعف من  مقدور أنبعد، و اإنسان ه
 .الغذائي إنتاجه

ت الغذائية امتاحة أثرا  كما أكد آدم ميث، اأب الروحي للمدرسة الكاسيكية، أن لإمكاا 
   كبرا ي الكثافة السكانية.

تلفة( والطلب على الغذاء )تزايد   خلق عدم التوازن بن العرض )تذبذب اإنتاج أسباب 
ة  وات، لعل أمها وأبرزها أزمة الغذاء العامية س السكان(، العديد من اأزمات عر العصور والس

تطرق إليه1973-1974  ا وإ اقي اأزمات الغذائية العامية اأكثر بروزا واأشد أثرا.، وال س

 الفرع الثاي
 كرونولوجيا أهم اأزمات العامية للغذاء

ات من القرن اماضي حقق اإنتاج الزراعي ي العديد من الدول   ات والسبعي خال عقدي الستي
مو ال حق امية معدات مو مرتفعة مقارنة معدات ال قتها الدول امتقدمة، ومن العوامل ال ال

ية ال  امية خال تلك الفرة التطورات التق أسهمت ي ارتفاع معدات مو اإنتاج الزراعي ي الدول ال
تصف العقد  ذ م ضراء ال بدأت م ولوجيا الثورة ا حدثت ي اجال الزراعي، وال كان من أبرزها تك

بوب الغذائية )القمح واأرز( إنتاجازداد يث السادس من القرن اماضي. ح  1967فيما بن عامي 44ا

ا بدرجة كبرة  1971و ضراء" مع بداية تزام ي آسيا، وازداد امخزون العامي وانقلب القلق  "الثورة ا
يات من احتمال   اعتقاد بعض امراقبن أن إكوارث غذاء عامية ظهور   الذي ساد أواسط الستي

                                                           

 السابق، نفس الصفحة.امرجع ،وارين س، تومسون ودافيد ت.لويس - 43
امية، اإصاحاتسياسات برامج مد علي امقبلي،  - 44 شردار غيد ااقتصادية وآارها على القطاع الزراعي ي الدول ال  اء لل

 .76، ص2012، 01الطبعة  ،والتوزيع، عمان، اأردن
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 .الغذاء ي العام قد أمكن التحكم فيها بصورة هائيةمشكلة  

دول   اعية  (3-1)رقموا امية والدول الص يوضح معدل مو اإنتاج الزراعي والغذائي ي الدول ال
ات من القرن اماضي. ات والسبعي  والعام خال عقدي الستي

وي لإنتاج الزراعي وال3-1جدول رقم ) مو الس اعية ( : متوسط معدل ال امية والدول الص غذائي ي الدول ال
 1980-1960والعام ) استبعاد الصن( خال الفرة 

 موعة الدول

وي  مو الس متوسط معدل ال
 ( %لإنتاج الزراعي الكلي )

وي  مو الس متوسط معدل ال
 (%لإنتاج الغذائي )

1960-
 م1970

1970-
 م1980

1960-
 م1970

1970-
 م1980

امية  2,8 2,9 2,7 2,8 الدول ال

ظام السوق  اعية التابعة ل  2 2,3 2 2,1 45الدول الص

ظام السوق اعية غر التابعة ل  1,7 3,2 1,7 3,2 46الدول الص
 2,3 2,7 2,2 2,6 العام

مية ي العام،  امصدر: ك الدوي، تقرير عن الت  .41، ص1982الب

تاج اماح دول السابق مكن است  ظات التالية:بتحليل بياات ا
امية معدات مو مرتفعة خال الفرة  -  م، ي كل من اإنتاج 1970-1960حققت الدول ال

مو ال سجلتها الدول  يث فاقت هذ امعدات معدات ال الزراعي الكلي واإنتاج الغذائي، 
ظام السوق وكذا دول العام ككل. اعية التابعة ل  الص

اعي  -  ص الدول الص ظام السوق، فقد سجلت تدهورا كبرا ي معدافيما   ت ة غر التابعة ل
فضت من  وي لإنتاج الزراعي الكلي واإنتاج الغذائي، حيث ا مو الس ي امتوسط خال  %3,2ال

 .1980-1970خال الفرة  %1,7إ  1970-1960الفرة 

                                                           

ظام السوق  - 45 اعية التابعة ل دا، اسراليا، الياان،  الدول الص ل دا، اسبانيا، ايطاليا، نيوزياندا، امملكة امتحدة، ف تشمل: ايرل
رويج، الدامارك، الس دا، بلجيكا، ال مسا، الواات امتحدة اأمريكية، هول دا، ال ادية خسابقاخ، ك ويد، فرنسا، مهورية أمانيا اا

 سويسرا.
ظام السوق  - 46 اعية غر التابعة ل خسابقاخ، تشيكو سلوفاكيا، مهورية الدول الص اد السوفي دا، بلغارا، اجر، اا تشمل: بول

،  امصدر:أمانيا الدمقراطيةخسابقاخ   ك الدو مية ي العام،الب  .121، ص9821 تقرير عن الت
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موعات الدول خال فرة مل الراجع ي معدات مو اإنتاج الزراعي والغذائي كافة  - 
ات. ات مقارنة بفرة السبعي  الستي

 1974-1972 أوا: أزمة الغذاء العامية 
نقص  نتجت عنأعادت القلق انية،  أزمة غذاء عامية حادة العام خال هذ الفرة شهد  
اطق عديدة وعلى التوا صاحبه توسع سريع ي الطلب على الغذاءالزراعي  اإنتاج بسبب تزايد  ي م

بليون نسمة إ  03ارتفع عدد سكان العام من  1975-1960ففي الفرة  ،47السكان معدات عالية
ة  04 سبة الثلث، لرتفع احقا س إ مسة باين نسمة، ي حن م يزد  1987بليون نسمة، أي ب

  .%5إنتاج الغذاء العامي خال تلك الفرة عن 
ج قام ها من خال دراسةو   يات القرن  48روورمان وكوم لتطورات مشكلة الغذاء خال سبعي
تاجات إ خلصا اماضي  : ، وهيأربعة است

تاج   قيق زادات ملحوظة ي اأولااست الغذاء ي العام، يظل  إنتاج: أنه على الرغم من 
ام خفضا بدرجة مقلقة خاصة ي الدول ال  ية.مقدار امتاح من حبوب الغذاء للفرد م

تاج  الزراعي من عام آخر ي عدد قليل من الدول مكن  اإنتاجأن التذبذب ي  الثاي: ااست
امية ا تتوافر ها اموارد  إأن يؤدي  تذبذب كبر ي الكميات امتاحة وي اأسعار، والكثر من الدول ال

قص العامي.  الكافية لشراء احتياجاها الضرورية خاصة ي فرات ال

                                                           

ة قطاب،  - 47 ،  رسالة ماجستر اأمن الغذائي امغاري ي ظل تقلبات اأسعار العامية للمواد الغذائية اأساسية، إشكاليةفا
زائر،  كلية ادمي،  مقتبس عن: .31، ص2012العلوم ااقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ا اأزمة عبد القادر رزيق 

شر والتوزيع، مصر،  ، دار الفجرتبعات العومة ااقتصادية والتكامل الدوي-ميةالغذائية العا   .28، ص2009لل
ات وي مؤلفيهما  - 48 جرقدم  التحدي واإسراتيجية " –" توفر الغذاء هذا العام ي أواخر السبعي ديثهما عن  وورمان وكوم

" على الصعيد العامي القول:" أن اموقف العامي للغذاء اليوم أصبح خطرا، بل  انالسك –الفقر  –الغذاء امشكلة ثاثية اأبعاد " 
، ويبلغ اآن أكثر من 1960( مليون عام 3000، وبلغ )1930( مليون عام 2000ح حرجا، إن عدد سكان العام كان فقط )

مسة والعشرين6000( مليون، ويتوقع أن يبلغ )4000) عاما القادمة، علما أنه من امؤكد أن العديد من  ( مليون أو أكثر خال ا
اك مئات اماين من  اأقطار تعا من عجز الغذاء، إن عجز الغذاء ي العديد من اأقطار يقرب من مستوات خطرة، كذلك ه

اس ي عشرات عديدة من اأقطار ا يزالون يعيشون ي فقر مدقع يعانون سوء التغذية، وهو أمر ا م ". ال ظر:كن إنكار نزعي عز  ي
 .01ص امرجع السابق،الدين، هامي الطيب، 
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تاج  دث تغرات ملحوظة، فان الوضع العامي منه أ لثالث:ا ااست  –الفقر –لغذاءا"للثاثية ا 
 .ةأسوأ بدرجة ملحوظ واالسكان" من احتمل أن يصبح ي العقد ام

تاج  ية، أن هذ التطورات دفعت الدول امستوردة للغذاء، سواء الفقر  الرابع: ااست  إة أو الغ
ية أسباب تتعلق اأمن القومي، البحث عن وس ت السيطرة الوط شى  إذائل لوضع مصادر الغذاء 

كومات من أن يؤدي الفشل ي توفر احتياجات السكان من الغذاء  استبداها القوة  دفعهم إبعض ا
اات.  ي بعض ا

ا أوائلوي   اقشات على اأقل ي الدو  تالثماني   ل امتقدمة، ماتراكمت الفوائض وهدأت ام
ولوجيون كانوا دائما على خط"  القول: إدفع امتفائلن   .49 "أامتشائمون التك

ا سنوكان "  وع حيث قالأمارتي ات إ انتشار ا ظر جدا ي أوائل الثماني   :" أول من لفت ال
" اس ا ملكون الطعام الكاي ليأكلو جون دريز  وكتب مع ،50"اجاعة وضع يكون فيه بعض ال

(Jean Drèze) وع هو وحش برؤوس متعددة"أن ، والقصد من ذلك التأكيد على تعدد الطرق :"ا
 .51ال يؤثر من خاها نقص التغذية على حرات البشر

ذ عام    مسة مليارات م اوز عدد سكان العام ا ما  هم أربعة مليارات تعيش ي 1987بي ، م
اك مليار ن امية، وه و الدول ال مليون  200سمة تقريبا ي العام يعانون من أمراض سوء التغذية، و

وع  . 52نسمة يعانون من بعض حاات ا
اتوكان ل  صف الثا من الثماني اخية ال حدثت خال ال اأثر البارز ي ظهور  لتغرات ام

د مثا للجفاف عام أزمات اجاعة دا، وكذا الواات امت ،1987، إذ تعرضت اه حدة اأمريكية، وك
وا  اأمر الذي أدى ، 1988والصن عام  فاض العرض الغذائي ي اأسواق الدولية   85,76إ ا

 .198853-1987مليون طن على التوا خال عامي  
                                                           

 .24-21، صامرجع السابق، ، اأمن الغذائي للوطن العريمد السيد عبد السام - 49
50 -  ، ك الدو ميةالب مية الريفية ي هامي الطيب،  :مقتبس عن .122، صالزراعة من أجل الت ديد لسياسة الت التوجه ا

زائر، زائر، ا  .85ص ،2014أطروحة دكتورا ي العلوم ااقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ا
ظمة اأمم امتحدة، برامج اأمم امتحدة اإمائي - 51 مية البشرية م مية )، 2010، تقرير الت قيقية لأمم، مسارات إ الت الثروة ا

 .36ص ، نيويورك،(البشرية
اد، مطبعة ، مشكات اأمن الغذائي العريم سعيد، إبراهي - 52  .228، ص1993دمشق،اا
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صف الثا من القرن   ما تشر إحصائيات الفاو إ أن اإنتاج الغذائي العامي للفرد ي ال بي
سبة العشرين، زا سبة  ،%25د ب فضت ب لكن اماحظ أن اجاعة  ،%40وأن متوسط اأسعار ا

ة   .54مليون شخص 790رقم  2000توسعت، لتشمل س

ال ضربت القرن  ، كتلكالغذاء واجاعة أزمات 2012 -2008شهدت الفرة  هذا، وقد 
 نشر إ أهم أزمتن خال هته الفرة من خال ما أي: اإفريقي، 

ة ا  2008نيا: أزمة الغذاء لس
مّيزت هذ اأزمة ارتفاع أسعار اأغذية )اأخص اأرز والقمح والذرة( احلية ارتفاعا كبرا ي   

ها بعض البلدان الكبرة ال  قص وتقلص ي امخزوات الغذائية. يستث م معظم البلدان، مقرنة ب
ت من عزل نفسها عن اأسواق العامية،  غر أن عزل التجارة أدى إ زادة اأسعار وتقلبها ي مك

اأسواق الدولية، ما زاد اأسعار احلية ي البلدان الصغرة امعتمدة على الواردات أكثر ما كان مكن أن 
صول 55تكون عليه . ونتيجة لذلك، فقد الفقراء ي العديد من البلدان اإفريقية خاصة قدرهم على ا

 إفريقيفرد مليون  300)انتشار اجاعة(، حيث أشارت التقديرات إ وجود ما يزيد عن على الغذاء 
موع سكان القارة –يعانون من جوع مزمن   . -قرابة ثلث 

والرغم من شدة اأزمة الغذائية ال شهدها العام وأثرت ها القارة اإفريقية أكثر، م تعا  
ة كافية، وم تتخذ بشأها اإ جراءات الكفيلة بعدم تكرار وقوعها، خاصة وأها تعتر "اقوس خطر"  معا

اريو أزمات الغذاء، وهذا ما تؤكد اأزمة اموالية.  كما وصفها اأونكتاد. ما أدى إ عدم انتهاء سي

 2012-2010الثا: أزمة الغذاء 
ياع عر     العام إ عدم التعايأشارت التقديرات واإحصائيات امتعلقة أسعار الغذاء وعدد ا

                                                                                                                                                                                           

 .147مد علي امقبلي، مرجع سابق، ص - 53
زائر-اأمن الغذائي والعومة أية إسراتيجيةمد بلقاسم حسن هلول،  - 54 العلمي الدو التاسع حول اأمن  املتقى، -وضع ا

زائر،الغذائي والعومة، أية إسراتيج مية الزراعية ي ا زائر، ية للت امة، ا ية، ا زائرين، امكتبة الوط ية لاقتصادين ا معية الوط  ا
زائر، ص2008أفريل  23/24يومي   . 5، ا

ظمة اأغذية والزراعة العامية، الدروس امستفادة من أزمة الغذاء العامية ي الفرة  - 55 أغذية ي حالة انعدام ا،  2008-2006م
 .21، ص2011العام 
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حو   مليون  870من أزمة الغذاء السابقة، حيث قدر عدد اأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية ب
 12,5، ومثل هذا الرقم 56(2010-2012)الطاقة الغذائية( ي الفرة  تنسمة )من حيث توزيع إمدادا

ا شخص واحد من كل م انية أشخاص، وأغلبيتهم يعيشون ي ي امائة من سكان العام، أي ما مع
امية ) ي امائة من  14,9مليون شخص(، حيث قّدر معدل انتشار نقص التغذية بـ  852البلدان ال

 السكان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ظمة اأغذية والزراعة العامية،  - 56 ، روما، 2012، نقص التغذية حول العام ي عام 2012حالة انعدام اأمن الغذائي ي العام م
 .08، ص2012
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 امبحث الثاي  
 ددات اأمن الغذائي          

ددات اأمن الغذائي العوامل والتطورات ااقتصادية ال   من شأها التأثر على جاني ترتبط 
كونه يتعلق   )امطلب اأول(،معادلة الغذاء )العرض والطلب(، واأخص جانب الطلب على الغذاء 

كومات إ انتهاج السياسات ال  صيل قوته، ااعتماد على دخله، ولذا تسعى ا بقدرة الفرد على 
اسب هم )جانب العرض(، سواء إنتاجه هدف إ رفع القدرة الشرائية لأفراد، وإمدادهم ال غذاء ام

ة )سياسة امخزون ااسراتيجي من  ه طوال الس ، مع ضمان استقرار امعروض م ليا أو استراد
قيق اأمن الغذائي   )امطلب الثاي(.الغذاء(،كون توفر الغذاء بعدا هاما من أبعاد 

 امطلب اأول  
 الطلب على الغذاء

ه يرجع ااهت  انب الطلب على الغذاء على حقيقة أن توفر الغذاء تعد شرطا ضرورا ولك مام 
صيل الغذاء والطلب  تلفة على  غر كاف لتحقيق اأمن الغذائي، فالدراسات تشر إ أثر عوامل 

، الدخل وغرها. مو السكا  عليه كأسعار السلع الغذائية، ال
فقون ما بن فقد أشارت إحدى الدراسات إ أن   امية ي  %50دودي الدخل ي الدول ال

 .57من دخوهم على الغذاء بصفة خاصة %80إ 
ددات الطلب على الغذاء و   ديد أنواعه)الفرع الثاي( قبل التطرق إ  )الفرع  ابد من 
 اأول(.

 الفرع اأول 
 أنواع الطلب على الغذاء

تلفة، قد تكون  طلب أغراض ااستهاك من قبل اإنسان ) للطلب على اأغذية جهات 
يوا )امستهلك( )طلب (، وقد تكون أهداف اقتصادية كالتخزينطلب امزارع، أو لاستهاك ا

يع امخزن  :58فيما يليامختلفة . نستعرض هذ اأنواع امضاربة(، أو )طلب امصانع(، أو التص

                                                           

مد أ - 57  .351ص، امرجع السابق، مد السريالسيد  
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تجات الزرا أوا: هائي على ام  عيةطلب امستهلك ال
وع   فسه. ويعتر هذا ال وهو طلب امستهلك للمحاصيل الزراعية استعماها ي الغذاء والكساء ب

من الطلب بصورة عامة غر مرن نسبيا أن امستهلك سواء عن طريق مباشر أو غر مباشر يستهلك من 
ظر عن ااعتبارات اأخرى.اأشياء الغذاء والكساء  اك بعض غر  الضرورية نفسها بغض ال أن  ه

سب 59احاصيل الزراعية ال يعتر الطلب عليها مرا كاللحوم والفواكه ، أي أن الطلب عليها يتغر 
 اموسم أو السعر أو عوامل أخرى.

 انيا: طلب امضاربة على احاصيل الزراعية
ول على وهو طلب الوسطاء الذين يشرون احاصيل الزراعية أغراض التبادل والتوزيع للحص 

افع مادية من ارتفاع اأسعار. تظرون إ أن يرتفع سعرها رغم  م حيث أهم يشرون احاصيل الزراعية وي
الك ما يؤكد كم سيكون السعر  أيضا. وقد تكون طلبات امضاربة متصلة بطلبات التخزين ،أنه ليس ه

 الثا: طلب امخزن 
، حيث أن إنتاج ا ح يتم الطلب عليهاالذي يشري الزروع ليخزه وهو طلب صاحب امخزن 

صد ي أوائل الصيف ولكن  معظم احاصيل الزراعية إنتاجا موميا من عام إ عام. فالقمح مثا 
تجمقد بز الذي ي من القمح يستهلك ي أي موسم آخر تقريبا، ولذلك فابد من وجود شخص  ار ا

ة.بيقوم   تخزين القمح وتوزيعه على أام الس

 بعا: طلب امزارعرا
الك كميات كبرة   ه، حيث ه وهو طلب امزارع الذي يقوم بشراء الزروع لتغذية مواشيه ودواج

اصيل أخرى كالعلف والبذور. اصيل العلف تستهلك  من احاصيل الزراعية تستعمل إنتاج  فمعظم 
يواات وبسعرها وسعر الزروع   .60اأخرىي امزرعة ويتأثر الطلب عليها بعدد ا

                                                                                                                                                                                           

قيق بال خزار،  - 58 زائرالسياسات الزراعية وآفاق  ، رسالة ماجستر، كلية العلوم ااقتصادية والتجارية اأمن الغذائي ي ا
ة، زائر، وعلوم التسير، جامعة ات  .37، ص2013 ا

، ، أسس ومبادئ ااقتصاد الزراعيعبد الوهاب مطر الداهري - 59 ، الطبعة اأو          بغداد، العراق، 1969، مطبعة العا
 .153ص
 .154امرجع السابق، ص ، ب مطر الداهري عبد الوها  - 60
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 خامسا: طلب امصانع 
عوها ويقدموها خبزا أو مواد   ام ليص وهو طلب أصحاب امصانع الذين يشرون امواد ا

وا للمحاصيل الزراعية ال تستعمل كمواد خام ي العمليات التجهيزية وهذ  وعة. ويعتر طلبا  مص
يواات و  غرها. فالقمح يذهب إ امطاحن تشمل معظم احاصيل الزراعية كالقمح والقطن وا

ضر إ امصانع لتعليبها وحفظها يواات إ امذابح، والفواكه وا  .61وا

الرغم من تعدد أنواع )مصادر( الطلب على الغذاء، غر أن العوامل احددة للكميات امطلوبة  
دمن الغذاء هي نفسه قة بعوامل اقتصادية وسياسية ذاته، إما ها عا ا، فهي ا ترتبط بطالب الغذاء 

.  واجتماعية وغرها، نتعرف عليها من خال الفرع التا

 الفرع الثاي
 ددات الطلب على الغذاء

تلفة  لتحديد كميات الغذاء امطلوبة من قبل امستهلكن وال هي ي تزايد مستمر،  ددات 
تهجة وكذا اأ زئي كذلك،   ها عاقة ااقتصاد الكلي والسياسات ام وضاع السائدة، وااقتصاد ا

  كدخل اأسر، ومستوات إنفاقهم على الغذاء وغرها.
،  :هذ احددات وفق تقسيمات امختصن ي كل من شمل عموماوت  عدد السكان ومعدل مو

 .62والدخل، وأسعار الغذاء، والسياسات ااقتصادية، والعوامل غر ااقتصادية

مو السكاي(أوا: العاقة بن   الطلب على الغذاء وعدد السكان )معدل ال
انب   انب الكمي، وا تؤثر الزادة السكانية ي الطلب على الغذاء من خال ثاث جوانب: ا

انب التوزيعي وعي، وا  :63ال

 
                                                           

 .154، ص نفسهامرجع   - 61
62 -  ، مد السري مية ااقتصاديةالسيد  درية، مصر، اأمن الغذائي والت شر، اإسك ديدة لل امعة ا     ، 2000، دار ا
 .03ص
ة قطاب،  - 63   ،، رسالة ماجسترة للمواد الغذائية اأساسيةإشكالية اأمن الغذائي امغاري ي ظل تقلبات اأسعار العاميفا

زائر، كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،   .16، ص2012ا



ظري لأمن الغذائي ا   لفصل اأول                                                                      التأصيل ال

 

 

29 

 

انب الكمي -1   ا
انب الكمي ي أ   كلما زاد   ثر زادة عدد السكان على الطلب على الغذاء، حيث انهيتمثل ا

فس امعدل مع ثبات العوامل اأخرى.  عدد السكان يزيد الطلب على الغذاء ب

وعي -2  انب ال  ا
ثر نوعية السكان من حيث مستوى التعليم والكفاءة اإنتاجية على الطلب على يتمثل ي أ  

فاض التعليم ونوعيته إ ظهور سلوك غر رشيد يتمثل ي ميل  يث يسبب ا اأفراد اأقل الغذاء، 
انب الثقاي لديهم، اإضافة إ قلة مسامتهم  تعليما إ ااستهاك الرفيهي لتغطية القصور ي ا

فاض الكفاءة اإنتاجية هم.  ااقتصادية وا

انب التوزيعي -3   ا
غراي للزادة السكانية وذلك نتيجة للهجرة الداخلية للسكاايتمثل ي    ن من انب التوزيعي ا

اطق  ال ي ام الريف إ امدن، حيث ظروف العمل أفضل ومستوات اأجور مرتفعة عما هو عليه ا
ازحن من أهل الريف إ امدن، اأمر الذي يؤدي إ  الريفية، اإضافة إ تغر أماط استهاك ال

 حدوث زادة سريعة ومستمرة ي الطلب على الغذاء.

 لب على الغذاء والدخل انيا: العاقة بن الط
تتاُر كميات وأنواع السلع الغذائية امكونة لسلة الغذاء مستوات دخول اأفراد بصفة أساسية  

ك الدو لعام  مو ي 2011انب أثرها بعوامل أخرى، حيث تشر إحصاءات الب م إ أن معدل ال
حو ) حو )ي حن قدر على امستو  (،%03الدخل للدول العربية قدر ب اأمر  (،%1,1ى العامي ب

سي ي مستوات الدخول الدول العربية، الرغم من تفاوت مستواها، ففي  الذي يشر إ التحسن ال
ليجي يقدر متوسط شهري الفرد ب  لس التعاون ا دوار لدول  620دوار، مقابل  2662دول 

 .64امغرب العري
ز" ي هذا اإطار يرى ااقتصادي الشهرو   أن ااستهاك اإنفاقي عملية مرتبطة مجموعي  "كي

و زادة استهاكه كلما زاد دخله، إا أن ما  زع دوما   الدخل وااستهاك على حد سواء "فاإنسان ي

                                                           

مية الزراعية - 64 ظمة العربية للت  .38، ص 2011، أوضاع اأمن الغذائي العري ام
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 .65يزيد ي استهاكه ا يعادل الزادة ي دخله بل تكون زادة ااستهاك دون زادة الدخل"

 من الغذاء ةها الكمية امطلوبالثا: أسعار الغذاء وعاقت
ه تكون العاقة عكسية بن أسعار الغذاء والكمية امطلوبة  ، مع افراض ثبات اقي العوامل م

ح  ه والعكس صحيح ، وعليه فم  اأخرى، فإذا ارتفع سعر الوحدة من الغذاء قلت الكمية امطلوبة م
 .66الطلب على الغذاء سالب اميل كما هو موضح أدا

 (: العاقة بن الكمية امطلوبة من الغذاء وأسعار1-1شكل رقم )

 
امعية،  امصدر: مد أمد السريي، اقتصادات اموارد والبيئة، الدار ا السيدة إبراهيم مصطفى، امد رمضان نعمة ه، السيد 

درية، مصر،   .208، ص2007اإسك

 رابعا: السياسات ااقتصادية
قيق أهداف اقتصادية تتمثل السياسة ا  طوات وإجراءات ترمي إ  اقتصادية ي قيام الدولة 

ددة تهجها الدولة أن تكون قادرة على الوصول  ،واجتماعية  ب على السياسة ااقتصادية ال ت وهذا 
د استخدام اموارد امتاحة لتحقيق الغاات أو مع آخر استخدام أقل حجما من  إ أقصى كفاءة ع

 .67اموارد لتحقيق أكر عدد من اأهداف

                                                           

، 2007، 01، معهد الدراسات اإسراتيجية، بغداد، العراق، الطبعة -السوق قراءة ي اقتصاد-كامل وزنه، آدم ميث  - 65
 .52ص
 .68، امرجع السابق، صفاطمة بكدي، رابح مدي اشا - 66
يب - 67 درية، مصر، 01 ، الطبعةمقدمة ي ااقتصادوآخرون،  نعمت ه  ديثة، اإسك  .441، ص1990، مكتبة امعارف ا
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لعل أهم السياسات ااقتصادية ال تؤثر على الطلب على الغذاء هي سياسات إعادة توزيع و 
ارجية، مثل: سياسة  ، من خال الدعم الغذائي وامدفوعات التحويلية، وكذا السياسات ا الدخل الوط

رير التجارة ا  .68ارجيةاانفتاح ااقتصادي، سياسة 

 سياسة إعادة توزيع الدخل الوطي  -1
تعتر سياسة إعادة توزيع الدخل الوط من أبرز السياسات امالية ال تقوم ها الدولة هدف   

هم من زادة فرص  سن مستوى دخل اأفراد خاصة هؤاء احدودي الدخل، والتا فهي مك
صول على الغذاء، حيث أنه كلما ارتفع  ويع سلته الغذائية ا مستوى دخل الفرد استطاع بذلك ت

اشطن  سبة لأفراد ال سدي والفكري، ويتم ذلك ال ومصادر الطاقة الكفيلة بتحسن مستوا الصحي ا
اشطن  سبة لأشخاص الغر ال حهم زادات ي اأجور، أو ال اقتصادا أي العاملن عن طريق م

حه ح مقدّ والعاجزين خاصة عن العمل م  هم اإجتماعية وظروفهم الصحية،افئ وفقرة م إعاات أو م
اات تعتر امساعدة أو الدعم مباشرا.  وي هذ ا

كما قد يكون الدعم غر مباشر، وهذا عن طريق دعم أسعار امواد الغذائية الرئيسية، غر أن  
دودي الدخل، بل تعم ميع أفراد اجت دم فقط  ياهذ السياسة ا  هم واأغ ، وي هذا ءمع الفقراء م

 نوع من الاعدالة ااجتماعية.

ارجية  -2  السياسات ا
موعة اإجراءات ال تتخذها الدولة ي نطاق عاقاها   ارجية عن " تعّر السياسات التجارية ا

ة" قيق أهداف معي  .69التجارية مع الدول اأخرى بقصد 
ماذج ااقتصادية ال تفرض ومن بن تلك اإجراءات  اا   نفتاح ااقتصادي، حيث تعتر ال

اصر اإنتاج بن  افسة الكاملة اانفتاح ااقتصادي بشكل عام عاما مهما لتحسن توزيع ع ام
مية ااقتصادية، يساهم اانفتاح  القطاعات امختلفة، ما يزيد كمية اإنتاج وكفاءته. وي أدبيات الت

جم الكبر ي اإنتاج، أن توسيع السوق من خال تاقتصادان حدوث ااقتصادي ي إمكا  ا
قيقية لإنتاجا  فاض التكاليف ا  .70لتجارة ابد من أن يؤدي إ ا

                                                           

ة قطاب، امرج - 68  .19ع السابق، صفا
69 - Maurice BYE, Relations économiques internationales, Dalloz, Paris, 1971, P341. 
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اي لسياسة اانفتاح ااقتصادي على جانب الطلب على الغذاء، فهو   وفيما يتعلق اأثر اا
امة عن التخصص على أساس اميزة يدفع إ زادة اإنتاج الغذائي عن طريق ر  فع الكفاءة اإنتاجية ال

سبية، والتا زادة اإمدادات من ام اراال فاض أسعار الغذاء معتجات الغذائية امتداولة  زادة  ، وا
مو ااقتصادي. وهذا ما صول عليه، بعد رفع الدخل نتيجة ال : فرص ا  يلخصه الشكل التا

 اقة اانفتاح التجاري بزادة الطلب على اأغذية(: ع2-1شكل رقم )

 
ظمة اأغذية والزراعة لأمم امتحدة، حالة أسواق السلع الزراعية، امصدر:  .2171، ص2015، روما، 2016-2015م

 خامسا: العوامل غر ااقتصادية
ات العاد العوامل الغر اقتصادية ذات التأثر على الطلب على الغذاء أساسا ي تشمل 

فسية، اإضافة إ العوامل الثقافية،  تمع إ  هاتلف أثر يث ااستهاكية، والعوامل ال من 
 .72آخر

ز"فقد حدد   شاط  "كي ديد مستوى ال وط ااستهاك ي  والعديد من ااقتصادين الدور ام
ديد العوامل امؤثرة على ااستهاك علواأزمات ااقتصادية، وركّ   ى العامل اأساسي أا وهوز ي 

                                                                                                                                                                                           

قدية: دراسة قياسية،صاو مراد،  - 70 ، مركز 417لة امستقبل العري، العدد  اانفتاح التجاري وأثر ي السياسات امالية وال
 .63ص، 2013دراسات الوحدة العربية،  نوفمر 

 unpacking disuted narratives  Food security and international trade: :مقتبس عن  :71

2015.J.Clapp الة أسواق السلع الزراعية لعام د. ورقة معلومات أساسية أع ظمة اأغذية 2016-2015ت  ، روما، م
 والزراعة العامية. 

72 -  ، مد أمد السري  .272، امرجع السابق، ص ديةاموارد اإقتصاالسيد  
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فزة على ذلك  اك عوامل أخرى  فسي("، واعتر أن ه  .73"العامل الذاي )ال

 العادات ااستهاكية -1 
اولون    احافظة  -دائما –يقصد ها تعود أفراد اجتمع على مط معن من ااستهاك الغذائي 

الالتاو  عليه. ة ا أفراد اجتمع ي الفرة  ية يتحدد العادات ااستهاكية، فالطلب على الغذاء ي الس
ظرية ااقتصادية وجود عاقة طردية بن الطلب على الغذاء  . 74ةوالعادات ااستهاكي السابقة. وتقرر ال

فسية -2   العوامل ال
تجات أربعة عوامل نفسية رئيس   ية: تتأثر اختيارات الفرد ي شراء واستهاك الغذاء كباقي ام

د  اجة اأكثر أمية أوا، وع اول أن يلي ا الدافعية، واإدراك، والتعلم، وامعتقدات وامواقف. فالفرد 
اول أن يلي بعدها ا فيز )دافعه( ها، و اجة يتوقف   اجة اأكثر أمية التالية وهكذا.تلبية هذ ا

اس امعرضن للمجاعة )حاجة  عدم اهتمامومثال ذلك،  نفسية( آخر اأحداث ي العام )احتياجات ال
رموهم )احتياجات اجتماعية أو احرام(، وا ح ما إذا   قيق الذات(، وا بكيف يراهم اآخرون أو 

فسون  نظيفا )احتياجات السامة(، لكن كلما مت تلبية حاجتهم اأساسية واأهم )توفر  هواءكانوا يت
اجة ال  .75تاليةالغذاء( أي دور ا

 العوامل الثقافية -3 
سجم مع    اجات ورغبات اأفراد وأماط سلوكهم، فكل فرد ي وال تعتر من احددات الرئيسية 

اسبا له وفق ثقافته، فعلى سبيل امثال: التحول الثقاي  تمي إليها ويقوم استهاك ما يرا م الثقافة ال ي
توي على كميات أقل من لاهتمام الصحة واللياقة البدنية أد ى إ زادة الطلب على اأغذية ال 

تجات الطبيعية  .76الدهون والبحث عن ام
                                                           

، أطروحة دكتورا ي العلوم ااقتصادية، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، اأمن الغذائي ي الدول العربيةلرقام ميلة،  - 73
زائر،   .41، ص 2006جامعة ا

مد أمد السري - 74  .272، امرجع السابق، ص السيد 
ج، فيليب كوتلر، جاري ارمسر  - 75 شر، إبراهيمسرور علي  تعريب:، 01، الطبعةأساسيات التسويقون يزة،  سرور، دار امريخ لل ا

 .312، ص2007 مصر،
ظرية والتطبيقزكرا أمد عزام وآخرون،   - 76 ديث بن ال شر، عمان، اأردن، الطبعة مبادئ التسويق ا ، دار امسرة  للطباعة وال

 .137، ص2015، 06
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ددات الطلب على الغذاء، وكما هو معلوم فإن اميزان الغذائي يشتمل   أشرا فيما تقدم إ أهم 
ة الثانية هذا اميزان الكفعلى كف الطلب والعرض على الغذاء، نتعرف من خال امطلب اموا على 

. أا وهي  عرض الغذاء  ومصادر

 امطلب الثاي
 عرض الغذاء

سبة للفرد على ثاثة أركان: اأول هو الوفرة، أي توافر السلع   يرتكز مفهوم اأمن الغذائي ال
: ااستقرار، أ تاج إليها امواطن ي حياته اليومية ي السوق احلي. والثا ي أن تكون هذ الغذائية ال 

صول عليها،  د احتياجه إليها، والثالث: إمكانية ا يث تكون متاحة ع السلع متوافرة طوال الوقت 
ب أن تكون أساسا من  سبة للدولة، فالوفرة  تاجه من غذاء، وال اء ما  مع أن يسمح له دخله اقت

قيق نسبة من ااكتفاء الذ اي، وااستقرار يع استقرار اإمدادات خال اإنتاج احلي، وهي تعكس 
الغذائية للدولة من عام آخر، دون التعرض مخاطر تقلبات حادة سواء ي اإنتاج احلي أو السوق 

الغذائية يعتمد كثرا على الوفرة خاصة إذا صاحبها نظام سليم للتخزين  تالعامي، واستقرار اإمدادا
 والتسويق.

 الفرع اأول
 ددة إنتاج الغذاءالعوامل اح

جم العوامل امستخدمة أو امؤثرة   ظرية ااقتصادية أن حجم اإنتاج من أية سلعة يتحدد  تقر ال
تلفة نتعرف عليها فيما 77ي عملية اإنتاج. وعليه، فإن إنتاج الغذاء أيضا يرتبط محددات )عوامل( 

 يلي.

زرعة  أوا: امساحة ام
زرعة هي تلك  ة لاستعمال الزراعي امستغلة فعا،  امساحة ام تشر التقديرات إذ اأراضي الصا

اجة  مليار  35,1إ أنه لو أمكن استغال ميع امساحات الزراعية ي العام، أمكن إنتاج ما يفي 
حوا  نسمة من امواد الغذائية، فعلى سبيل امثال، تقدر مساحة اأراضي الزراعية امستغلة فعا ي أوروا

وبية  %11وي الواات امتحدة  اإمالية من امساحة الزراعية 31%  إمامن  %04وي أمريكا ا
                                                           

، السيد  - 77 مية ااقتصاديةمد السري  .03، امرجع السابق، ص اأمن الغذائي والت
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 .78امساحة الزراعية 

 انيا: العمالة الزراعية
صل     اصر اإنتاجية، فالعامل الزراعي هو الذي يشتغل ي الزراعة و يعتر العمل من أهم الع

صاد مثا(.على أجر نقدا أو كحصة مع د ا ة من حاصل الزرع ي هاية اموسم الفاحي غالبا )ع  ي
صر  موعة من امعاير وامؤشرات ال مكن استخدامها ي قياس الكفاية اإنتاجية لع اك   وه

 :79العمل الزراعي، أي  ي تقييم كفاءة العامل اإنتاجية، نوردها فيما يلي
/ عدد العاملن دخل الزراعي اإمايإنتاجية العامل الزراعي من ال -1 = قيمة اإنتاج الزراعي اإما

 الزراعين.
/ عدد ساعات إنتاجية ساعة العمل من الدخل الزراعي اإماي -2 = قيمة اإنتاج الزراعي اإما

 العمل.
راف ي العمالة الزراعية -3 مطيةحجم اا  فعلية.                                                       العمالة الزراعية ال -= العمالة الزراعية ال

 الثا: رأس امال
قد يكون رأس امال الزراعي عبارة عن أموال نقدية، أو على شكل سلع إنتاجية، تساهم كلها ي      

يوانية، وفيما يلي تقسيمات رأس ام باتية أو ا  : 80ال الزراعيالعملية اإنتاجية للمواد الزراعية سواء ال
تج أو السلع اإنتاجية:  -3-1 تجة من قبل رأس امال ام وال تشمل كافة وسائل اإنتاج امادية ام

قل،  اإنسان، وال تستعمل ي امستقبل )شبكات الري والطرق وامبا وامكائن واآات ووسائل ال
 والبذور واأمدة وامبيدات(.

قدي أو -3-2 قدية: رأس امال ال :  اأموال ال قسم بدورها إ  وت
كامرافق العامة مثل الكهراء والتجهيزات اإنتاجية، اموارد   الرأمال ااقتصادي: -3-2-1

.  الوسيطة...ا
                                                           

كلية ااقتصاد والعلوم ،، رسالة ماجستر ي ااقتصاد ،  اأمن الغذائي وسياسته ااقتصادية ي اأردنان الكساسبةفمد ع - 78
امعة اأردنية، اأردن، ،   .03، ص1983اإدارية، ا

 .341، امرجع السابق، صمبادئ ااقتصاد الزراعيلداهري، عبد الوهاب مطر ا - 79
زائري ي ظل امتغرات ااقتصادية العاميةسايح بوزيد،  - 80 مية، كلية أهيل القطاع الزراعي ا ، رسالة ماجستر ي اقتصاد الت

 .15، ص2007العلوم ااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير، جامعة تلمسان، 
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 مثل امرافق الصحية والتعليم والسكن.الرأمال ااجتماعي:  -3-2-2

ولوجي  رابعا:  مستوى التقدم التك
ولوجيا امتطورة ات من الضروري ي الز   ديثة اآن اعتماد التك احاصيل امبتكرة  إنتاجراعة ا

ة، فالتطورات اات   واهجي ولوجية امتاحقة على الصعيد العامي سامت ي حدوث طفرة ي  التك
اعة، دخلت  تقاة ص البحث الزراعي أدت إ قفزات ي اإنتاج واإنتاجية، وأصبح إنتاج اأغذية ام
تجة ها. وم يعد مقبوا أن مثل إنتاجية الوحدة  ولوجية للدول ام ال براءات ااخراع ومن اأسرار التك

ضروات والفواكه ي الدول العربية  زرعة من ا  . 81من مثياها ي الدول امتقدمة %50ام

 خامسا: السياسة الزراعية
قيق اإنتاج الكاي  د اأسعار ال لتحقيق اأمن الغذائي يستوجب   لتلبية حاجات السكان ع

والتا أي خلل ي اأسواق الزراعية يستوجب تدخل الدولة عن طريق هم، ا تؤثر ي القدرة الشرائية 
ارجية لتلبية  اذ سياسة زراعية تعيد التوازن إ السوق، أن غياب الدولة يع التبعية لأسواق ا ا

اجات الغذائية، فاهدف م اول امستهلك ا ن السياسة الزراعية هو ضمان إنتاج كاي وأسعار ي مت
صيص اموارد بشكل فعال لتحقيق أكر معدات الرفا  . 82اإضافة إ 

قيق اإنتاج  ةوهدف السياس  تلف العوامل السابقة الذكر ي  الزراعية إ ترشيد استغال 
و ااكتفاء الذاي، بدل ااعتماد الزراعي احلي، والتا تلبية احتياجا ت السكان من الغذاء، والتوجه 

. ارجية، وال نتعرف عليها من خال الفرع اموا  على توفر اأغذية من امصادر ا

 الفرع الثاي
ارجية  امصادر ا

ارجية لأغذية الواردات الغذائية  شملت   هذ اأخرة وضعيةتعكس إذ ، من جهة امصادر ا

                                                           

مية الزراعية، ام - 81 مية الزراعية العربية امستدمة للعقدين القادمن ظمة العربية للت ، جامعة 2025-2005إسراتيجية الت
 .06، ص2007الدول العربية، أوت 

زائر،مزريق عاشور،  - 82 مية الزراعية امستدامة ي ا الدو  املتقى العلمي الرشادة الزراعية كآلية لتحقيق اأمن الغذائي والت
قيق اأمن الغذائي الدول العربية، ، كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير،  الثالث حول القطاع الفاحي ومتطلبات 

 . 05ص، 2014أكتوبر  29-28جامعة امدية، 
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الغذائي الذاي، أي أها تشر إ عدم كفاية امصادر الداخلية تحقيق اكتفائها ب ما يتعلق الدولة في 
و ااستراد  وبن امعوات  )أوا(،)اإنتاج احلي من الغذاء( ي تلبية احتياجات اأفراد والتا التوجه 

صول على للدول ال تعا من نق ح، وال ممن جهة أخرى الغذائية ها ا ص ي اأغذية وا مك
تاج من غذاء  حها ما  ظمات والدول ذات الفوائض الغذائية لتم الغذاء إمكانياها الذاتية، فتلجأ للم

انيا، أو مقابل ميسر   )انيا(.إما 

 أوا: الواردات الغذائية
قيق ااكتفاء الذاي الغذائي، إ مصادر    خارجية أبرزها، الوارداتتلجأ الدول ي حالة عدم 

الغذائية، وهذا إن توافرت لديها اأموال الكافية استراد ما يكفي من امواد الغذائية ال تغطي 
احتياجات أفرادها، وإن م يكن كذلك فابد من البحث عن مصادر أخرى، ومن أهم العوامل احددة 

 :83جم الواردات الغذائية ما يلي

 اج احلي من الغذاء لسد ااحتياجات الغذائيةعدم كفاية اإنت -1 
ليا لتغطية الطلب عليه، ويرجع ذلك    تج من الغذاء  تقع بعض الدول ي مشكلة عدم كفاية ام

اح السياسة الفاحية امسطرة وامطبقة، أو وجود فرق كبر بللعديد من اأسباب قد ترتبط  بن عدم 
يث يف ليا.الطلب والعرض على الغذاء،   وق الطلب بكثر ما هو معروض 

 حجم العجز الغذائي -2 
رّ    ها الدولة، وال قد  ها إ التبعية للخارج ي ويتمثل ي حجم الفجوة الغذائية ال تعا م

سبة امتحكم فيها.  حال ما إذا فاقت ال
 امقدرة امالية الذاتية للدولة -3 
ي ام   قد اأج تاحة للدولة، وال عن طريقها تتمكن من شراء ما يلزم من تتمثل ي موارد ال

ارجية، دون اللجوء إ اإقراض.  الغذاء من امصادر ا
 اأسعار العامية للغذاء والتغرات فيها -4 
 اأسعار تتوجد عاقة عكسية بن الواردات الغذائية واأسعار العامية للغذاء، فكلما ارتفع  

                                                           

ة قطاب،  - 83 ، امرجع السابق، ائية اأساسيةالعامية للمواد الغذ راأسعاإشكالية اأمن الغذائي امغاري ي ظل تقلبات فا
 . 21ص
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طبق على بعض السلع الغذائية خاصة الضرورية  دت الدولة من احدّ   لواردات، لكن هذ القاعدة قد ا ت
ليب والسكر وغرها.  كالقمح وا

 طبيعة السوق العامي للغذاء -5 
فط    للسوق العامي للغذاء جوانب عديدة تتحكم فيه، وله صلة اأسواق امالية أيضا، وسوق ال

 امختلفة تؤثر مباشرة على أوضاع سوق الغذاء ي العام. عاميةاق الوالغاز وغرها،  فاأوضاع ي اأسو 

  84انيا: امعوات الغذائية
ي حالة عدم تكمن الدولة من استراد الكميات الازمة لتغطية العجز ي اإنتاج احلي من  

ها امعوات الغذائية. صول على الغذاء،  من بي  اأغذية، تبحث عن فرص أخرى ي ا
ظمات العامية وف   ات من تقدم الدول امتقدمة خاصة الواات امتحدة اأمريكية بعض  ام  شح

اا وا بشروط ميسرة، أو  امية س بوب إ العديد من الدول ال  .امواد الغذائية، وبدرجة رئيسية ا
اء القحط، أو الفياضات،  اأخص روب.  وأأث  ا
ة أوصى امؤمر  وي هذا الصدد  عقد ي روما س د اأد من  1974العامي للغذاء ام برفع ا

وا، وذلك  للمسامة ي التخلص من اجاعات  بوب س امعوات الغذائية إ عشرة ماين طن من ا
امية  . 85ي العديد من الدول ال

 الفرع الثالث
 امخزون ااسراتيجي

ركة ي حجم امخزون ااسراتيجي م   عن أوضاع ن السلع الغذائية من امؤشرات ال تعّر تعتر ا
وما يطرأ عليها من تغيرات، وكذا امعروض من السلع الغذائية  مستوات علقاأمن الغذائي فيما يت

 إمكاات البلد على توفرها.

                                                           

امية  على أها غذائيةامعونة التعرف  - 84 ويل جزء من الفوائض الغذائية للدول امتقدمة إ الدول ال :" الوسيلة ال يتم من خاها 
ظر:ذات العجز الغذائي من خال السوق، أو من خارج نطاقه، وذلك مواجهة ااحتياجات اأساسية".  مد أمد  ي السيد 

 ،  .294، امرجع السابق، صاموارد ااقتصاديةالسري
زائر عيسى بن اصر طوش،  - 85 ليلية وسياسات عاجها –مشكلة الغذاء ي ا اطروحة دكتورا دولة ي العلوم  ،-دراسة 

توري، ااقتصادية، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة  ةم طي  .27ص، 2005، قس
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 إ العوامل احددة، ومن م نتطرق )أوا(مفهوم امخزون ااسراتيجي للغذاء نقدم فيما يلي  
 .)انيا(جم امخزون ااسراتيجي للغذاء 

 أوا: مفهوم امخزون ااسراتيجي من الغذاء
كومة والقطاع   تفظ ها ا يعرف امخزون ااسراتيجي من سلعة ما على أنه "الكميات ال 

ية مستقبلية" اص من سلعة إسراتيجية مواجهة الطلب احلي عليها خال فرة زم  .86ا
ما   ليا أو  بي تج  ه من الغذاء ام زي يعرف امخزون ااسراتيجي من الغذاء على أنه "ما يلزم 

 .87امستورد لتفادي آار امتغرات العشوائية ال هدد اأمن الغذائي"
اص  وبذلك فامخزون ااسراتيجي من الغذاء هو الكميات ال  تفظ ها الدولة من اإنتاج ا
ية مستقبلية، السلع  ليا أو امستوردة، لغرض تلبية الطلب احلي عليها ي فرات زم تجة  الغذائية ام

تج  عن التغرات العشوائية ي امعروض من تلك غالبا وكذا لتفادي الوقوع ي اأزمات الغذائية ال ت
 اأمن الغذائي.   سامة السلع الغذائية وال هدد 

جدتلف أهداف امخز و   على سبيل  ون ااسراتيجي حسب القائم بعملية تكوين امخزون، ف
 :88امثال

كومات -1   ا
زون اسراتيجي من الغذاء هدف تفادي حدوث  اأزمات الغذائية ال   وال تسعى إ تكوين 

روب أو غر ذلك، قد  تمرار ذلك إ اسوراء هي هدف من فتتعرض ها نتيجة الكوارث الطبيعية أو ا
تجات الغذائية ي اأسواقتدفق  ة انتظام ام ، اأمر الذي يسمح استقرار أسعار الغذاء، على مدار الس

ة.الغذائية توفر ااحتياجات احلية من السلع وضمان  بز طوال الس  الضرورية كرغيف ا

تجون الزراعيون -2    ام
قيق استقرار كل من أسعدائما الذين أملون    ودخوهم، والبعض يهدف  ار السلع الزراعيةإ 

                                                           

86 -  ، مد أمد السري  .304امرجع السابق، ص  اموارد ااقتصادية،السيد 
87 -  ، مد أمد السري  .نفس الصفحة، نفس امرجع السابقالسيد 
شر والتوزيع، اأردن، نظرة اقتصادية مشكلة الغذاء ي العراقعبد الغفور ابراهيم أمد،  - 88       ،2008، دار زهران لل
 .216ص
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زين جزء من اإنتاج ي حالة وجود فائض عرض، م بيعه ي حالة وجود  قيق أراح من خال  إ 
.  فائض طلب ي سوق الغذاء بسبب ارتفاع أسعار

 امستهلك -3 
تاجهاتكمن أهدافه ي ضرورة توافر    د طلبه عليها السلع الغذائية ال  أن يكون ، بشرط ع

ة وأسعار متوفرة على مدار ا ةالضروريسعرها مستقرا ونوعيتها جيدة وخصوصا جعل تلك السلع  لس
 الطبقات الفقرة. تتوافق والقدرة الشرائية مختلف الطبقات اأخص 

د ارتفاعها ي   يهدف ااعتماد على امخزون ااسراتيجي من السلع الغذائية موازنة اأسعار ع
د ارتفاع مستوات ح الة ندرة العرض، حيث تقوم الدول بطرح كميات من امخزون ي اأسواق، وع

قص الطارئ.ناأسعار تقوم بشراء كميات إضافية من امخزو  اات سد ال زون الطوارئ فهو   ، أما 
وعيه الصلب واللن يصل إ  وا من القمح ب زوا مدورا س زائر مثا متلك   1,2 عادلما ي فا

الغذائية، وعادة ما يتم  تمليون طن، ويستخدم هذا امخزون ي حالة الطوارئ وحالة توقف اإمدادا
انب  ية تراوح ما بن ثاثة إ ستة أشهر، و زين كميات من تلك السلع تكفي البلد لفرات زم

باتية والسكر بوب يشمل امخزون سلعا أخرى، وتتضمن الزيوت ال ليب وغرها، وهدف  اصيل ا وا
قيق سهولة انسياب السلع الغذائية الرئيسية إ امستهلكن ومواجهة  عملية التخزين بصفة عامة إ 
فاظ على  دث ي اأسواق احلية وإحداث توازن ي الكميات امعروضة وا اأزمات الغذائية ال قد 

  .89مستوى اأسعار

جم   امخزون ااسراتيجي من الغذاءانيا: العوامل احددة 
اء امخزون ااسراتيجي م   اك عدة عوامل تتحكم ي ب حاول إلقاء الضوء على ه ن الغذاء، س

 :90أبرز هذ احددات حسب اأمية وهي كاآي

 السياسة الزراعية -1 
 اتيجية من الغذاءمن بن اأهداف ال تشملها السياسة الزراعية وامتعلقة إدارة امخزوات اإسر 

                                                           

مية الزراعية،  -89 ظمة العربية للت  . 46، ص2005تقرير أوضاع اأمن الغذائي العري لعام ام
طقة الساحل اإفريقيونوغي مصطفى،  -90 ، رسالة ماجستر ي العلوم السياسية، كلية العلوم إشكالية اأمن الغذائي ي م

زائر  .43، ص2011، 03السياسية واإعام، جامعة ا
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التحكم ي استغاله إطالة عمر بقدر اإمكان، خاصة ما يتعلق امواد غر امتجددة. ويتم  
زين السلع الغذائية وحفظها وفق كل نوع وحجمه  ذلك عن طريق هيئة الظروف امائمة لعملية 

هيز  امخازن  وامعدات ووسائل قل وغرها من العوامل  ومعاير حفظه وسامته، وذلك بتوفر و ال
فظ والتخزين.  اولة وا  امطلوبة ي عملية ام

 اإرشاد الزراعي -2 
اك عاقة وطيدة بن اإرشاد الزراعي   وامخزون ااسراتيجي من الغذاء، ويتجلى ذلك من  91ه

شاط اإرشادي التابعخا يةلوزارة الزراعة، حيث يقوم جهاز اإرشاد بتقدم ا ل مواقع ال  مشورة الف
تجن عن كيفية  .92العملية الزراعية وإدارها بدءا من زرع البذور إ تسويق ااستهاك قيام للم

ب مع ااستثم–وقد أشارت الدراسات إ أن ااستثمار ي اإرشاد   با إ ج ارات ي ج
 Evensonوجد  داقد حقق معدات عوائد مرتفعة، وي مسح لرامج اإرش -البحث والتطوير الزراعي

اوزت ال الزراعي أنه على الرغم من تفاوت معدات العائد من اإرشاد  ،(2001) تفاوا واسعا فإها 
 . 93امشمولة البحث 81ي امائة ي ثاثة أراع برامج اإرشاد ال 20

 تكلفة امخزون ااسراتيجي من الغذاء -3 
ية اإمالية امتو    قعة، وال تشمل كل من التكاليف امتغرة والثابتة، تتمثل التكاليف التخزي
ه وتكلفة إدارة امخزن ونقل الغذاء إ  تضمنحيث ت زي التكاليف امتغرة من شراء الغذاء الذي يتم 

اء امخزن ومن اأجهزة واآات الازمة لعملية التكاليف ما أامخازن،   لتخزين.االثابتة فتشمل تكلفة ب

                                                عرض العامي للغذاءظروف ال -4 
ركة ي حجم امخزون   للمخزون ااسراتيجي عاقة مباشرة السوق العامي للغذاء، إذ تعكس ا

                                                           

رات ال يفتقر إليها، ويوجهه إ  لزراعياإرشاد ا"  - 91 هو مط علمي يوجه الفاح ومد اإرشادات وامعلومات وامعارف وا
سن امردودية ورفع مستوى معيشة السكان".  ديثة امستعملة ي اإنتاج الزراعي، كما يهدف إ  ظر:اأساليب ا ة،  ي عياش خد

ز  مية الفاحية ي ا ، رسالة ماجستر ي العلوم السياسية والعاقات الدولية، كلية العلوم السياسية واإعام، جامعة ائرسياسة الت
زائر  .40ص ،2011، 03ا

اميةمروك مقدم،  - 92 مية الريفية ي البلدان ال اهات الزراعية وعوائق الت زائر، اا امعية، ا ، 1993، ديوان امطبوعات ا
 .155ص
ظمة اأغذ - 93  . 59، ص2014حالة اأغذية والزراعة ي العام، ية والزراعة لأمم امتحدة، م
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عليها من السلع الغذائية أوضاع امعروض من تلك السلع ومدى توفرها وكفايتها مقابلة حجم الطلب 
تراجعا شديدا ي  2008-2006شهد العام خال أزمة الغذاء  ا ودوليا. فعلى سبيل امثالقطرا وإقليمي

بوب والبذور الزيتية(، نتيجة ازداد حجم ااستخدام  حجم امخزون العامي من السلع الغذائية )خاصة ا
امي الطلب عليها  .  94عن حجم اإنتاج بدافع ت

وع ام  إن  دا طلوبن كان توفر الغذاء الكم وال اضرة، فهو يشكل رهاا و ضرورا لأجيال ا
سبة لأجيال امقبلة، خاصة ي ظل ندرة اموارد، وشح الطبيعة.   ال

قيق اأمن   فتحقيق اأمن الغذائي ا يكفي اعتبار هدفا، إما العمل على استدامته أي 
 .غهمن بلو الغذائي امستدام هو اهدف اإسراتيجي الذي ابد 

قيقه ي ظل بحث امواومن خال ام   نتعرف على ماهية اأمن الغذائي امستدام وسبل 
ارجية امؤثرة فيه.الظ  روف والعوامل الداخلية وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ظمة الع - 94 مية الزراعية، ام  .29، ص2010ن الغذائي العري مأوضاع اأربية للت
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 امبحث الثالث
قيقه اأمن الغذائي امستدام  وآليات 

مية الزراع  هود لت قيق اأمن الغذائي يتطلب تظافر ا ة، فإن العمل على استدامة هذ إذا كان 
قيق اأمن الغذائي امستدام  مية الزراعية يع   )امطلب اأول(.الت

اصر اإنتاج   قيق اأمن الغذائي، إا عن طريق اإدارة امتكاملة وامستدامة لع على أنه ا مكن 
ولوجيا غر مضرة الزراعي )استدامة اموارد الطبيعية، حسن استغال اأراضي الزراعية، ا عتماد تك

  )امطلب الثاي(.البيئة... 

 امطلب اأول
 الغذائي امستدام ماهية اأمن

ات القرن العشرين ليأخذ أبعادا اقتصادية واجتماعية       ذ مسي تطور مفهوم اأمن الغذائي م
دما يتعلق اأمر بضرورة ضمان استدامة أمن الغذ اء مختلف الفئات  وسياسية، بل وبيئية أيضا ع

، والغاات  205095فالتوقعات لعام  )الفرع اأول(. تشر إ تزايد ندرة اأراضي الزراعية، واميا
وع البيولوجي بفعل التكثيف امتسارع لأنشطة البشرية مع تزايد  ومصايد اأماك البحرية، وموارد الت

 الوظيفة اإيكولوجية لأرض بطريقة ضارة، ما يؤثر الضغط على اموارد الزراعية الطبيعية ال هدد بتغير
قيق ااستدامة ااقتصادية الشاملة، والتا استدامة الغذاء   . )الفرع الثاي(سلبيا على 

 الفرع اأول
 مفهوم اأمن الغذائي امستدام 

يفه اأمن الغذائي امستدام لفظ مركب من شقن، اأول )اأمن الغذائي(، وقد سبق  تعر  
 وال نتطرق إ ماهيتها ضمن تعريف اأمنوالتفصيل فيه سابقا، والثا )امستدام(، أي ااستدامة، 

دداته  )أوا(،الغذائي امستدام  )انيا(.م نبن أهم 

 أوا: تعريف اأمن الغذائي امستدام 
 بل أي -ا إليه سابقاالذي تطرق –إن مفهوم اأمن الغذائي امستدام ا يلغي امفهوم التقليدي  

                                                           

ظمة اأغذية والزراعة لأمم امتحدة - 95 ظمة اأغذية والزراعةم اهات العامية والتحدات امقبلة لعمل م ، 31الدورة ، ، اا
 . 07، ص2012ماي  25-21روما، 
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صر   .  ااستدامةمكما له مضيفا ع  كأساس استمرارية هذ الظاهرة وضمان استقرار
ب تركه كإرث لأجيال امقبلة كموارد طبيعية   ااستدامةف تعرّ   على أها:"ليست فقط ما 

 . 96ولكن ترك اجال هم مفتوحا حول كيفية التصرف فيها من أجل تلبية احتياجاهم"
ما يعرف  الية أساليب  اأمن الغذائي امستدامبي اسب لأجيال ا على أنه: "توفر الغذاء ام

 .97ا تضع قيودا مسبقة على اأجيال القادمة للتمتع بقدر ماثل أو أفضل من الغذاء"

ميكما يعرّ   ة ف اأمن الغذائي امستدام لبلد معن على أنه:"أحد امكوات اإسراتيجية للت
طوي على  مية ااقتصادية وااجتماعية امستدامة، والذي ي الزراعية امستدامة، والواردة ضمن خطة الت
العديد من السياسات والرامج وامشروعات ال من شاها زادة إنتاجية السلع الغذائية اأساسية، من 

 التلف والتبذير لكل السلع خال ااستخدام اأمثل للموارد احلية امتاحة والقضاء على كل صور
سن شروط التبادل  تج وانتهاء امستهلك، وترشيد استهاك السلع الغذائية و الغذائية ابتداء من ام
التجاري لتلك السلع ومستلزمات إنتاجها، سواء أكانت تصديرا أم استرادا، مع احافظة على التوازن 

ع التلوث مختلف صور وأشكاله، و  قيق أكر قدر مكن من ااستقالية البيئي، وم ذلك ي ظل 
ارجية، مستهدفا بذلك توفر السلع الغذائية بكميات كافية ونوعيات معيارية جموع  بتقليص التبعية ا
اطق تواجدهم داخل البلد وأسعار تتوافق ومستوات دخوهم بصورة مستمرة  تلف م السكان ي 

 . 98ومستدامة"
ة  فقو   ة تقرير اللج مية الصادر س قيق 1987الدولية للبيئة والت ، م التصريح أنه:"لضمان 

تجة ومتواصلة،  ب ااعتماد على قاعدة موارد طبيعية م اأمن الغذائي امستدام )استدامة الغذاء( 
تجن هو زادة اإنتاجية الزراعية، ومن م ضمان اأمن الغذائي م كومات وام  عوالتحدي الذي يواجه ا

                                                           

96 - Olivier GODARD, L’entreprise économique du développement durable –enjeux 

et politiques de l’environnement- cahier français n°306, France, p.5. 
مية امستدامةالتحكم ي اأداء الشامل للمؤسسة ااقتصاديالعايب عبد الرمن،  :مقتبس عن دات الت زائر ي ظل  ، ة ي ا

عباس، سطيف،  جامعة فرحاتكلية العلوم ااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير، أطروحة دكتورا ي العلوم ااقتصادية،  
 .30، ص2011

 .130، صامرجع السابق، اأمن الغذائي ي الوطن العريمد السيد عبد السام،  -97
زائر:ة غراب، رزق -98 لة العلوم ااقتصادية والعلوم التجارية،  واقع وآفاق إشكالية اأمن الغذائي امستدام ي ا كلية العلوم ، 

 .54، ص2015، 13العددااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير، 
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 .99تعزيز القدرة اإنتاجية لقاعدة اموارد ي صورة متواصلة" 

ددات أساسية أا   ب أن تتوافر فيه أربع  د أن اأمن الغذائي امستدام  انطاقا ما سبق، 
 : 100وهي

صول عليه ي كافة اأوقات ويكون ذلك عن طريق، ضمان  -1  انتظام توافر الغذاء وضمان ا
اسب استمرار اإمدادات  من الغذاء وتوفر الب التحتية إيصاله، استقرار اأسعار، توفر الدخل ام

ائه ي كافة اأوقات ولكافة أفراد اجتمع.  اقت

اجيات اأفراد التغذوية. -2   أن يكون الغذاء ذو نوعية جيدة أي سليم صحيا وملي 

د ب أن يكون مراع للجانب البيئي وذلك من خال ااستغ -3  ال الرشيد للموارد امتاحة ع
ولوجيا امتطورة للتقليل من اآار على البيئة، وإدراج الوعي البيئي لدى  إنتاجه، واستخدام التك

سيسية للمزارعن. ظومة التعليمية وإقامة دورات   ام

ص -4  ب أن تكون العدالة ااجتماعية أي إاحة الفرصة لكافة أفراد اجتمع ي ا ول كما 
ب أن يكون الغذاء مائم ثقافيا أي يتوافق مع عادات وتقاليد  وعية جيدة كما  على الغذاء وب

 اجتمع.

ددات اأمن الغذائي امستدام  انيا: 
اصر،   موعة من الع  :101أمهاتتحقق استدامة اأمن الغذائي، إذا توفرت 

مية الريفية امتكاملة -1    الت
مية  يتأسس   الريفية امتكاملة على ضرورة التكامل بن اأنشطة ااقتصادية وااجتماعية ي مفهوم الت

اجتمعات الريفية، وضرورة تقدم خدمات متكاملة مكن من ااستخدام اأمثل للموارد الطبيعية والبشرية 
 .102امتاحة

                                                           

مية،  -  99 ة العامية للبيئة والت ا امشركاللج ون واآداب،  مد كامل العا ترمة:، مستقبل رف، اجلس الوط للثقافة والف
 .127، ص1989، 142الكويت، العدد 

ة،  - 100 قيق اأمن الغذائي امستدام ي دول امغرب العريبن خزاجي أمي ، رسالة ماجستر،  دور التكامل ااقتصادي ي 
 . 17-16، ص2013اس، سطيف، جامعة فرحات عب كلية العلوم ااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير،

مية امستدامةرابح مدي اشا، بكدي فاطمة،  - 101  .314، امرجع السابق، صاأمن الغذائي والت
طقة العربيةاجلس ااقتصادي وااجتماعي لأمم امتحدة،  - 102 مية الريفية ي ام  .02، ص2007، الت
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اهي الصغراإقرا -2    ض الريفي الصغر وامت
مية ااقتصاد    اهي ايستخدم خراء الت لصغر لوصف أعمال ونشاطات ية مصطلح امشروع امت

دّ  دتوظف عددا قليا من العمال وتولّ  مشاريع يوفر هم ااحتياجات ااستهاكية  دا مالكيهادخا 
 البسيطة.

  ضر ااقتصاد -3  
مو، والذي ييشكّ     مية ااقتصادية السريعة ال قوم ل ااقتصاد اأخضر موذجا من ماذج الت

ة العاقة امتبادلة ما بن ااقتصادات  أساسا على امعرفة لاقتصادات البيئية وال هدف إ معا
اخي، وااحتباس  شاطات اإنسانية على التغر ام ظام البيئي الطبيعي، واأثر العكسي لل اإنسانية وال

ضراء وال يقوم توليدها على  توي على الطاقة ا راري، و أساس الطاقة امتجددة، بدا من الوقود ا
افظة على مصادر الطاقة واستخداماها كمصادر طاقة فعالة، فضا عن أمية موذج اأحفوري، واح

مو ااقتصادي  ضراء، وضمان ال ااقتصاد اأخضر وال تكمن ي خلق ما يعرف بفرص العمل ا
ع التلوث البيئي، وااحتب قيقي، وم زاف اموارد والراجع البيئيامستدام وا راري، واست  .103اس ا

 وضع برامج للغذاء -4  
إعداد الرامج ابد من تعين فرق العمل لصياغة خطة الغذاء، م تعرض ي ورشات عمل    

ادات الفاحن  متاحقة على أن يعدّ  ية، ما فيها مثلي وا هات امع هذا الرامج امشاركة مع كل ا
كومة ال  ظمات الدولية، اعتماد وإقرار من قبل ا ال الغذاء والزراعة، وامشاورة مع ام شط ي  ت

ظمة اأمم سعيا للوصول إ قيق اأمن الغذائي، ومن أبرز برامج الغذاء العامية تلك ال تظعها م  
 امتحدة لأغذية.

 ةكاملة للمدخات الزراعياإدارة امستدامة وامت -5  
وع البيولوجي، وكذا امكافحة  : اإدارة104وهي تتمثل أساسا ي     امتكاملة للميا واأراضي، والت

                                                           

فر،  - 103 لة أسيوط للدراسات البيئية، مركز الدراسات والبحوث البيئية،  ضر"،ااقتصاد البيئي "ااقتصاد اأخعايد راضي خ
اير 39مصر، العدد   .54،ص2014، ي

امية، عريي مرم،  - 104 قيق اأمن الغذائي امستدام ي الدول ال رير التجارة الدولية على  ليلية مقارنة آار سياسات  دراسة 
والعلوم التجارية وعلوم  ة،كلية العلوم ااقتصاديرسالة ماجستر ام ي ااقتصادات امغاربية،آار التحرير على اأمن الغذائي امستد

 . 72-71، ص2014جامعة فرحات عباس، سطيف، التسير، 
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 امتكاملة للمبيدات.
دودية  اإدارة امتكاملة للميا واأراضي: -5-1  ل مواجهة ندرة اموارد امائية و يركز ا

تكاملة، اعتبار قاعدة أساسية ي السياسات اأراضي إ حسن إدارها ي العمل مفهوم اإدارة ام
صائص  كومية وتطبيق ااسراتيجيات الفعالة، آخذين ي ااعتبار عاقة اموارد امائية والطبيعية ا ا

اخية وااجتماعية والسياسية وااقتصادية لكل دولة، ويركّ  غرافية وام التكامل  ةز هذا امفهوم على فكر ا
ين من بن اأنظمة الطب يعية والبشرية، والتوازن ي مط ااستهاك، وامشاركة والتفاوض والتوافق بن امع

الفئات امستهلكة للميا وامستخدمة لأراضي والقائمن على إدارها، وذلك لتحقيق عدالة توزيعية بن 
 .105وع ااجتماعيتتلف امستخدمن وأمن التوازن البيئي ومراعاة ال

وع البيولوجي: اإ -5-2  صول على ساات دارة امتكاملة للت وع البيولوجي ي ا يساهم الت
توجات الزراعية )نباتية وحيوانية(، ابد من احافظة عليها لضمان استمراريتها جديدة ومطوّ  رة من ام

اد العامي لصون الطبيعة خال امؤمر الدو ة  وبقائها لأجيال القادمة، وقد أعلن اا عقد س  2008ام
وع البيولوجي، أخطر بكثر من اهيار اأسواق امالية العامي ، ذلك استحالة ةبرشلونة، أن خسارة الت

قرض من أنواع.  إعادة إحياء ما ي
وهذا مكافحة استعمال امبيدات ي الزراعة، وال وإن امتكاملة للمبيدات:  ةامكافح -5-3 

دم الزراعة على امدى الطويل، وهذا سامت ي زادة اإنتاج  على امدى القصر، فإها تضر البيئة وا 
من امبيدات امستخدمة ا تصل إ اآفات  %90ليه اإحصائيات القائلة أن حوا إما تشر 

 . 106امستهدفة، وإما تؤدي إ تلويث اماء واهواء والربة

  سيةنتاجية امواد الغذائية اأسارفع إ -6 
كومات ي تلبية الطلب امتزايد على أغذية كافية ومغذية، وذلك   يتمثل التحدي الذي يواجه ا

ظم الغذائية ، وتزايد الدخل، والتغرات ي ال فاض توافر ونوعية 107نظرا للتزايد السكا  ، ي مواجهة ا

                                                           

ة ااقتصادية وااجتماعية لغري آسيا - 105 مية امستدامة واإنتاجية-اإسكوا -اللج  ، اأمم امتحدة العدد، استعراض أنشطة الت
 .11، ص2005، 04
مود قواس،  - 106 ي الدين  يل،  ا أا ا ظم البيئية واإنسانعبد الرمان امه ، 2005، دار امريخ، الراض، السعودية، ال
 .236ص
 .23، ص2012، ماي اإطار اإسراتيجي العامي لأمن الغذائي والتغذية، CFSة اأمن الغذائي العامي  - 107
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 اموارد الطبيعية. 
غلة ومكاسب ي اإنتاجية الكلية لأغذية ومواجهة هذا التحدي ابد من إحداث زادات ي ال  

 والزراعة، وذلك ي سياق زراعة أكثر صداقة للبيئة اجتماعيا واقتصادا.

 الفرع الثاي
مية الزراعية والريفية امستدامة ودورما ي استدامة اأمن الغذائي  الت

ات،  مية الزراعية والريفية امستدامة ي فرة الثماني امية ا تبلورت فكرة الت ستجابة إ اماحظة امت
موعة من امسائل ااقتصادية أ طوي على  بغي أن ت ية والدولية ي ن السياسات والرامج الزراعية الوط

الثقافية أوسع نطاقا من اجاات التقليدية لإنتاجية الزراعية، واإنتاج الزراعي، –والبيئية وااجتماعية
 واأمن الغذائي.

مية الزراعية والريفية امستدامة، وأكدت ي مؤمر قمة اأرض الذي  وقد اتضحت   أمية فكرة الت
ة ري ة  وعقد ي مدي مية:  1992دي جانرو عاصمة الرازيل س )مؤمر اأمم امتحدة امع البيئة والت

ماية البيئة( مية ااقتصادية وااجتماعية   .108يربط الت

مية الزراعية وال  ريفية امستدامة )مدخل مفاهيمي(أوا: الت
احية اايكولوجية،   دما تكون سليمة من ال مية الزراعية والريفية ااستدامة ع قابليتها و تتسم الت

احية الثقافية، وبكوها  اسبة من ال احية ااجتماعية، وم احية ااقتصادية، وعدالتها من ال للتطبيق من ال
 .109لإنسانية، تعتمد على هج علمي شام

مية الزراعية والريفية امستدامة،   مية الزراعية ل ا فيما يلي تعريف نقّدملتحديد ماهية الت كل من الت
مية الريفية امستدامة، مع اإش هما.امستدامة والت   ارة إ اأهداف ال يسعى إليها كل م

 

                                                           

ة، مليكة زغيب،  - 108 تجات امعدلة وراثيا، البيئةقمري زي اث اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة،  الزراعة امستدامة وام لة أ
 .134، ص2009، جوان 05العدد 

مية امستدامة،  - 109 مية امستدامةمؤمر القمة العامي للت ، 2002أكتوبر اأمم امتحدة، نيويورك، ، عشرة بياات بشأن الت
 .124ص
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مية الزراعية امستدام -1   ةمفهوم الت
مية الزراعية  مية الزراعية وااستدامة، ولذا وجب  مع مفهوم الت امستدامة بن مفهومي الت

تاج مفهومها ي إطار ااستدامةالتعرّ  مية الزراعية، ومن م است  . ف أوا عن ماهية الت
مية الزراعيةف تعرّ   موعة من السياسات واإجراءات امتّ  الت يان وهيكل على أها:" بعة لتغير ب

قيق اارتفاع ي القطاع الزراعي، ما ي ؤدي إ أحسن استخدام مكن للموارد الزراعية امتاحة، و
قيق مستوى معيشي  اإنتاجية وزادة اإنتاج الزراعي، هدف رفع معدل الزادة ي الدخل الوط و

 . 110مرتفع أفراد اجتمع

مية الزراعية  مية الزراعية ي إطار ااستدامة، يصبح مفهوم الت امستدامة على أها  وبوضع الت
 :111العملية ال هدف إ

الية وامستقبلية مع إنتاج وتوفر  -  ضمان مقابلة امتطلبات الغذائية اأساسية لأجيال ا
تجات زراعية أخرى.  م

توفر فرص عمل مستمرة ودخل كاف ما يتضمن بيئة عمل وحياة كرمة لكل امرتبطن  - 
 اإنتاج الزراعي.

من غر اإحال الدورات  ةيانة القدرات اإنتاجية لقاعدة اموارد الطبيعية امتجددحفظ وص - 
 اإيكولوجية اأساسية والتوازن الطبيعي.

تقليل هشاشة القطاع الزراعي للعوامل الطبيعية واإقتصادية السيئة وامخاطر اأخرى وذلك  - 
مية ااعتماد ع  لى الذات.لتقليل اآار السلبية ومن م دعم وت

مية الريفية امستدامة -2   تعريف الت
تلف اأوضاع مية الريفية امستدامة توفر سبل امعيشة امستدامة ي   يستهدف مفهوم الت

                                                           

مية الزراعية عامر أسامة،  - 110 زائر خال الفرة  –دور التأمن ي دعم الت املتقى الدو  ،2002/2013دراسة حالة ا
كلية العلوم ااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ي ضوء امتغرات والتحدات ااقتصادية الدولية،  استدامة اأمن الغذائي التاسع حول 

 .06، ص2014نوفمر 24-23ن بوعلي، الشلف، التسير، جامعة حسيبة ب
مية الزراعية امستدامة العربية للعقدين من مد براق، مزة غري،  - 111  ،2025-2005التوجهات الرئيسية إسراتيجية الت

كومات، الطبعة الثانية: مو امؤسسات وااقتصادات ب ظمات وا قيق اأاملتقى الدو الثا حول اأداء امتميز للم داء اما ن 
دات اأداء البيئي، جامعة ورقلة،   .465، ص2011نوفمر  23-22و
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اطق الريفية من أجل القضاء على الفقر   ااقتصادية وااجتماعية واايكولوجية الزراعية ي ام
ظماهم وزادة سبل وصوهم إ اموارد اإنتاجية وزادة مكن اأشخاص الذين يعانون  ال فقر وم

دمات وامؤسسات العامة وخاصة اأرض وفرص العمل واائتمان والتعليم والصحة  .112وا

مية الزراعية والريفية امستدامة ي استدامة الغذاء  انيا: دور الت
مية الزراعي  قيق استدامة اأمن الغذائي مرهون بتحقيق الت ة والريفية امستدامان، إذ ا مكن إن 

، وتشجيع امزارع الصغر وتوفر معا توفر الغذاء لأجيال امقبلة، دون إعطاء اأولوية للريف والزراعة
 ظروف العيش والعمل امائمن به، ي إطار ااستدامة والتخطيط ااسراتيجي.

مية الزراعية يقتضي ضرورة إدارة وصيانة قا  وتوجيه التغير التق  عدة اموارد الطبيعية،فمفهوم الت
قيق ااحتياجات البش وامؤسسي و يكفل  اضرة وامقبلة، وأعلى  مية مس  نّ رية لأجيال ا هذ الت

يوانية، وا تؤدّ  ي قطاع الزراعة والغاات ومصائد اأماك، وتصون موارد اأرض واميا واموارد الوراثية وا
دية اقتصادا ومقبولة اجتماعياإ تدهور البي ية و احية الف  .113ئة، وهي مائمة من ال

مية الزراعية كما أن مفهوم اأمن الغذائي امستدام، والذي يعتر أحد امكوات اإسرات  يجية للت
طوي على العديد من امستدامة مية ااقتصادية وااجتماعية  امستدامة، والذي ي  والواردة ضمن خطة الت

السياسات والرامج وامشروعات ال من شأها زادة إنتاجية السلع الغذائية اأساسية من خال 
ااستخدام اأمثل للموارد احلية امتاحة والقضاء على كل صور الفقد والتلف لكل السلع الغذائية ابتداء 

تج وانتهاء امستهلك وترشيد ااستهاك ي صور كافة لكل السلع سن شروط  من ام الغذائية، و
التبادل التجاري لتلك السلع ومستلزمات إنتاجها، سواء أكانت تصديرا أم استرادا، مع احافظة على 

قيق أكر قدر من ااستقالية يالتوازن البيئ ع التلوث مختلف صور وأشكاله، وذلك ي ظل  ، وم
ارجية، مستهدفا بذلك توفر هذ ال سلع بكميات ونوعية كافية جموع السكان ي وتقليص التبعية ا

اطق تواجدهم وأسعار موافقة مستوات دخوهم بصورة مستمرة ومستدمة، والذي يتطلب  تلف م
اصر أساسية قيقه توفر ثاثة ع يوي، والزادة 114ضمان  وع ا  : استدامة اموارد الطبيعية، استدامة الت

                                                           

طقة العربية،اجلس ااقتصادي وااجتماعي لأمم امتحدة،  -112 مية الريفية ي ام  .03امرجع السابق، ص الت
 - فاطمة بكدي، رابح مدي اشا، امرجع السابق، ص113.238 

 .37ص ، امرجع السابق،ةبن خزاجي أمي -114
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اسبة  .السكانية ام
ها وامادية( نوضح من خا  ل الشكل اآي تداخل اموارد الطبيعية وامدخات الزراعية )البشرية م

قيق اأمن الغذائي امستدام.  الرامية إ 
 (: التداخل بن اموارد الطبيعية امتجددة وامدخات الزراعية لتحقيق اأمن الغذائي امستدام3-1شكل رقم )

 

مية ال امصدر: زائر، –ريفية امستدامة ي إطار سياسات استخدام اموارد الطبيعية امتجددة طالي راض، الت دراسة مقارنة بن ا
، 2011، رسالة ماجستر ي إطار مدرسة الدكتورا ي العلوم ااقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، -تونس وامغرب

 .89ص

اربة الفقر، وماية ال   بيئة أهم امسائل اإسراتيجية ال تسعىتشكل الثاثية: اأمن الغذائي، 
لقة ااقتصادية وااجتماعية أا وهو اإنسان.إ الدول   قيقها، هذا ارتباطها أهم عامل ي ا
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ظمات  كومات وام على امستوين الوط  فكيف يتم تفعيل اأمن الغذائي امستدام من قبل ا
؟  ذلك؟.  وأية إسراتيجية كفيلة بتحقيق والدو

 .  اول اإجابة عن هذا التساؤل من خال امطلب اموا

 مطلب الثايا
 فعيل اأمن الغذائي امستدام ت

زادت وتضخمت مشكلة انعدام اأمن الغذائي عر العام نتيجة الظروف والعوامل البشرية        
اخية والبيئية، والطبيعية امختلفة، على غرار التوجه السكا امتزايد والتغرات  إضافة إ سوء استخدام ام

ة فيها، لضمان حق  ظر وامعا تاج إ إعادة ال اموارد الزراعية امختلفة، وغرها من اأسباب ال 
ها أو القريبة. تلف الفرات سواء البعيدة م  اأفراد ي الغذاء الكاف هم واستدامته عر 

 الفرع اأول
 ي امستداممرتكزات اأمن الغذائ

يات القرن اماضي، انتشر الفقر بشكل عريض، والاأمن الغذائي، والتدهور البيئي   ي بداية ثاثي
دوث عدم استقرار ي ااقتصادات على ما سبب بؤس وشقاء لسكان الريف بصفة خاصة، وح

 ي اجال اايكولوجي.امستوى العامي ومشاكل 
قيق اأمن الغذائي امستدام، إا بضمان أربعة علماء ااقتصاد على أن فقد أمع  ه ا مكن 

اصر أساسية هي باتية 115ع يوي "اموارد ال وع ا : استدامة اموارد الطبيعية "اماء واأرض"، استدامة الت
ولوجيا أنظف إ جانب ماية البذور  ات الدقيقة"، والتحكم ي الزادة السكانية واستخدام تك والكائ

ها. اأصلية سي  و

 أوا: استدامة اموارد الطبيعية
الة  من الطلب على الغذاء ي كل   إن التزايد ي أعداد السكان عر العام وعر الزمن يرفع ا 

، ونظرا 2050مكان، وسوف يكون من الضروري لإنتاج الزراعي أن يزيد بدرجة من اآن وح عام 
، يكون التكث يف امستدام لإنتاج الزراعي هو الوسيلة الزراعية اأو للوفاء لشح موارد اأراضي واميا

                                                           

 .173بكدي فاطمة، امرجع السابق، ص - 115
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تاج إ التكثيف وا 116الطلب امستقبلي على اأغذية اخ متغر  دث التكثيف ي ظل م . وسوف 
ب أن يكون مستداما وذلك لصيانة ااستخدام امستقبلي للموارد.  التخفيف من حدته، كما 

ما ي ذلك تربية اأحياء امائية والزراعة امختلطة الغاات  فإن الزراعةكي تتحقق ااستدامة، ول 
، وزادة كفاءة الطاقة واستخدام امواد الكيميائية الزراعية، وماية البيئة،  سن إنتاجية اميا تاج إ 

سن وع البيولوجي و هوض واستعادة صحة الربة واحافظة عليها، وماية موارد اميا والت  إدارهما وال
ظام اإيكولوجي  .117استخدامات خدمات ال

يوي وع ا  انيا: استدامة الت
ياة على   وع ا يوي هو مصطلح يطلق على ت وع ا الطبيعية ال تشكلها،  واأماط اأرضالت

يواات  أعداد إوالتا فهو يشر  باات وا وع ال و  إ اإضافةوت ي وت وع ا ات الت ع الكائ
ياة على كوكب  أساس، وهو بذلك يعتر اأنواعالدقيقة، والبيئات واموائل الطبيعية هذ   . 118اأرضا

مل العمليات  اإدارةتتمثل ي حن    يوي ي  وع ا ال من شاها  واإجراءاتامستدامة للت
ي وع ا اصر امشكلة للت تلف الع يواات ماية وضمان استمرارية وبقاء  ديد قائمة ا وي، مثا: 

 السائرة ي طريق اانقراض والعمل على تكاثرها واستدامتها.

ولوجيا أنظف مو السكاي واعتماد تك  الثا: التحكم ي ال
"اانفجار الدمغراي، وتلوث البيئة، وتدمر امواطن البيئية، وزادة اآار البيئية، والتعايش بن  

تشر على وع ام اخية ضارة،   ا ياة غر امستدامة، واحتمال حصول تغرات م نطاق واسع وأساليب ا
 .119كلها أمور هدد مستقبل الغذاء واميا والصحة وأنظمة أمن سبل العيش لإنسانية"

ا جليا أن اأمن الغذائي امستدام له العديد من العوامل ال تعرقل سبل ال يبدو   وصول إليه، ل
                                                           

ظمة اأغذية والزراعة لام امتحدة،  - 116 اخم  25-21، روما، 23، الدورة مستقبل اموارد من اأراضي واميا ي ظل تغر ام
 . 01، ص2012ماي 

ظمة اأغذية والزراعة لأمم امتحدة،  - 117 اخمستقبل اموارد من اأم  .05، صامرجع السابق، راضي واميا ي ظل تغر ام
، معهد التخطيط ادارة اموارد الطبيعية ي ضوء استدامة البيئة وااهداف اامائية لالفيةنفيسة ابو السعود وآخرون،  - 118

وث اقتصادية عربية، العددان 2012القومي ،  مد مر مصطفى،  .236، ص2013، 62-61، قراءة: 
اان - 119 ديد شكل مستقبل اأمن الغذائي ،م.س. سوامي يوية و ظمة اأغذية والزراعة حول التقانة ا ، امؤمر التق الدو م

امية ) يوية الزراعية ي البلدان ال  .2010مارس  ABDC-10)، 01التقاات ا
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إذا ساد  ان عامان يصعب التحكم فيهما إاّ يشكّ  اللذانجار الدمغراي والتلوث البيئي. اانف أوها
تج/الفاح  التفكر ااسراتيجي والتوعية البيئية لدى كافة أطراف سلسلة اإمداد الغذائية )انطاقا من ام

ولوجيا الصديقة هائي(، اإضافة إ اعتماد اأدوات والتك للبيئة ي الزراعة، خاصة ي  إ امستهلك ال
امي  جإطار التكثيف امستدام لإنتاج الزراعي اهادف لرفع اإنتا  واإنتاجية ال تسمح بتلبية الطلب امت

 أعداد كبرة من البشر.

فتلك اأعداد اهائلة من البشر ا تثر امخاوف والقلق الدرجة ال تكون فيها نسبة كبرة من  
وع وسوء التغذية.يعانون هؤاء  رص على وصول الغذاء لكل  من ا فم، أي  ضمان ولذا ابد من ا

 ومستقبا. آنيا أد حق لكل فرد حي

ها سي  رابعا: ماية البذور اأصلية و
باتية من دون وجود البذور، وال هي عبارة عن   ا مكن البدء ي عملية الزراعة للمحاصيل ال

اية وتوفر مدخات أساسية ي العمل تاج إ الع ية الفاحية، فالبذور اختاف أنواعها ها مصادر، و
هات امسؤولة عن  اخ والظروف امائمة ها قبل القيام بزرعها، فكل ا فاظ ام توفرها ها دور ي ا

ها الطريقة الصحيحة فيما بن عملية التسليم والزراعة، فجودة احاصيل الزراع عليها زي ية ها عاقة و
ودة البذور امغروسة.  مباشرة 

 الفرع الثاي
 قيق اأمن الغذائي امستدام على امستوى الوطي والعامي

ظمات  تعدّ   كومات وام اضرة وامقبلة أهم رهان يواجه ا مشكلة توفر الغذاء لأجيال ا
ا امقابل ي حجم امدخات ي قص الدولية، خاصة ي ظل التزايد امستمر ي أعداد السكان، والت

ميع اأفراد، إاّ  ااعتماد على ااسراتيجيات  إذا مّ  الزراعية، ما ا يسمح بتوفر ما يكفي من القوت 
مية  من شأهاال   قيق اأمن الغذائي امستدام.  اموارد الزراعية واستدامتها بغيةت

ية لتحقيق اأمن ا  لغذائي امستدامأوا: اإسراتيجية الوط
ه من سياسات وبرامج لتحقيق اأمن الغذائي   مية الزراعية امستدامة وما تتضم  تب إسراتيجية الت
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موعة من الركائز وامقوّ   :120مات تشمل امستدام على 
ين القطاع  بتضافرمولية وتكامل سياسات وبرامج اأمن الغذائي، وهذا  -1  جهود كل امع
 ي القطاعات ذات الصلة.اقو  الزراعي

مية الزراعية واأمن الغذائي، مع تسهيل فرصه ي  -2  اص ي الت الركيز على دور القطاع ا
صول  ا

 على استثمارات ي القطاع ودعمه. 
تجات الزراعية الغذائية أو دعم  -3  دعم اإنتاج الزراعي والغذائي من خال دعم أسعار بعض ام

 مستلزمات إنتاجها.
 توفر التمويل الكاي والازم بشروط ميسرة. -4 
مية اموارد البشرية من خال إنشاء مراكز البحوث، وكذا إعداد برامج للتدريب واإرشاد  -5  ت
 الزراعي.
ية التحتية وامرافق العامة مثل اأسواق والطرق الزراعية والسدود واآار  –6  إقامة مشروعات الب

 وامخازن.
قيق التكامل اأفقي والرأسي للقطاع الزراعي.العمل عل -7   ى 
ية ال  -8  تجات الوط مركية لبعض ام ماية ا مركية، وا إعفاء مستلزمات اإنتاج من الرسوم ا

ة من اإكتفاء الذاي.  قق مستوات معي
 امستوردة.ماية امستهلك: وذلك عن طريق اعتماد سياسة الدعم على أسعار امواد الغذائية  -9 

اد   قيق اأمن الغذائي امستدام ااست خذ ااعتبار كل الركائز السابقة الذكر، اأ إيتطلب 
، وأمن إليهماسة حاجة حيثما توجد  اإنتاجامتمثل ي نقل السياسات ال تؤثر ي التحدي الثاثي 

فاظ على اموارد  :  121ي، وال تتمثل مصادر الرزق لفقراء الريف، وا
 

                                                           

زائر: واقع وآفاق،رزفة غراب،  - 120 لة العلوم ااقتصادية والتسير والعلوم التجارية،  إشكالية اأمن الغذائي امستدام ي ا
 .58، ص2015، 13جامعة امسيلة، العدد 

ا امشركمد كامل عارف، علي حسن حجاج،  - 121 مية، عام امعرفة، الكويت، مستقبل ة العامية للبيئة والت ، 1989، اللج
 . 168ص
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كومي -1   التدخل ا
اث الزراعية وخدمات التوسع والقروض الزراعية    ويكون ذلك من خال ااستثمار العام ي اأ

دمات التسويقية، وطائفة من أنظمة الدعم اأخرى.  التشجيعية وا

 قاعدة اموارد -2 
ة اموارد للحفاظ على ا مكن إدامة اإنتاج الزراعي إا بتوفر سياسات تصون وتزيد قاعد 

يث تشمل قاعدة اموارد الزراعية  وتوسيعها زادة اعية ومصادر رزق ميع سكان الريف، اإنتاجية الزر 
 اإنتاج واإنتاجية. 

اف وا  ديد أص قاعدة اموارد، ويتم ذلك على  سعة من اأرض أهم أسلوب ي توسيعولعل 
: حو التا  ال

اطق التطوير - قادرة على استدامة زراعة مكثفة، وعدد متزايد من السكان،  ال تكون: م
 ومستوات مرتفعة من ااستهاك.

اطق الوقاية - ويلها  :م بغي أن يقوم اتفاق عام على عدم تطويرها للزراعة امكثفة، أو  ال ي
 حيثما جرى تطويرها إ استخدامات أخرى.

اطق ااستصاح - باي قد فقدت إنتاجيتها ماما دت حيث تكون اأرض ال جرّ  :م من الغطاء ال
 أو جرى تقليلها بصورة حادة.

 بدائل من امواد الكيماوية -3 
بغي للعديد من البلدان أن تزيد الغال بزادة استخدام اأمدة وامبيدات ال   كيماوية مكن بل ي

امي، سن  وخصوصا ي العام ال ن على استخدام امغذات الغال مساعدة الفاح كما اإمكان 
 العضوية استخداما أكثر فاعلية.

  الزراعة امائية -4 
فهي تساعد على تلبية حاجات  ية أمية الغة ي مسألة اأمن الغذائي،للمصايد والزراعة امائ  

اجم امهجورة والرك الصغر  اويف ام ة والعديد امستقبل، إذ مكن مارسة الزراعة امائية ي حقول اأرز و
تلفة، فردية وعائلية وتعاونية أو  ارية  من امساحات ال يوجد فيها قدر من اماء، وعلى أصعدة 

 شركات. 
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ولوجية -5   القاعدة التك
ديثة إمكاات لتحسن التغذية وزادة    ولوجيا ا ولوجيا القدمة والتك مع بن التك تتيح عملية ا

يات زراعة اأنسجةم العمالة ي الريف على أسس ياتية ما فيها تق ولوجيا ا  ستدامة، فالتك
ضر  ولوجيات  تجاتوتك ياتية ذات م واالكرونيات الدقيقة وعلوم  قيمة مضافة إ الكتلة ا

ولوجيا مكن أن  ولوجيا ااتصاات، كلها نواح من التك اعية وتك الكمبيوتر والتصوير اأقمار الص
اصة ها.نتاجية اسن اإ  لزراعية وإدارة اموارد ا

 اموارد البشرية -6 
ولوجيا ي الزراعة يساهم ي  إنّ    تطوير العامل البشري، وتعليمه وتدريبه على كيفية اعتماد التك

 وزادة مستوات اإنتاج واإنتاجية.   رضرفع كفاءته وقدرته على خدمة اأ

 العدالة اإجتماعية -7 
دي ا    رفع ي الزراعة امستدامة ي رفع مستوى اإنتاجية وامداخيل فحسب، بل يتمثل 

تظمة على نشر مبدأ  إنتاجية ومداخيل من هم فقراء ي اموارد أيضا، ويتطلب ذلك العمل بصورة م
 العدالة اإجتماعية ي إنتاج الغذاء وتوزيعه. 

قيق اأمن الغ  ا إ أن الفقر يؤثر على  در اإشارة ه اذائي، سواء و التقليدي أو  مع
 .(4-1)رقم امستدام، ويظهر ذلك ي الشكل 

 (: العاقة بن الأمن الغذائي والفقر4-1شكل رقم)

 
 Introduction aux concepts de la sécurité alimentaire, FAO, Publié par le امصدر:

programme CE-FAO « Sécurité alimentaire l’information pour l’action », 2008 , 

P03. 
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تج  وع وسوء التغذية،  من خال هذا الشكل نست أن الفقر يؤدي إ عدم اأمن الغذائي، ا
دّ  سدي وامعري وال حتما  مو ا  )الفكري( للفرد، والتا تدهور اإنتاجية. من ال

 اإصاحات الزراعية -8 
موعة مناإصاحات الزراعية تتمثل    فيذية ال تقوم ها  ي  اإجراءات التشريعية والت

قوق امتعلقة اأرض الزراعية من حيث ملكيتها وحيازها  ابية ي ا السلطات العامة إحداث تغيرات ا
جم عن هذ التغيرات إلغاء احتكار اأرض الزراعية أو تقليصه وضمان  توزيع أكثر  والتصرف ها، لي

مية الزراعيةعدالة ي الثروة والدخ تائج من شأها خدمة الت  . 122ول، كل هذ ال

 انيا: اإسراتيجية العامية لتحقيق اأمن الغذائي العامي امستدام
قيق اأمن الغذائي امستدام، كان على مستوى الدولة الواحدة،   كل ما سبق اإشارة إليه حول 

تلف الدول أو اإقليم الواحد، غر أن العمل امشرك للوصول   إ هذا اهدف يكون أفضل مشاركة 
ها يكون صداها عاميا. شأ ع  واأقطار اعتبار مسألة الغذاء مسألة دولية، وأية أزمات قد ت

قيق   ديد أسس   ي مؤمر القمة العامي لأغذية أمن غذائي عامي مستداموعليه، فقد م 
عقد بروما ي   :123اور رئيسية هيضمن سبعة  17/11/1996-13ام

اد أفضل الظروف استئصال  -  توفر بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مواتية تستهدف إ
 وإحال السام الدائم. الفقر
سن الفرص  -  فيذ سياسات هدف إ استئصال الفقر والقضاء على انعدام امساواة، وإ  ت

صول  اس كافة ي ا  على أغذية كافية وواقية تغذوا. - ميع اأوقاتي –امادية وااقتصادية لل

اطق، وإتباع سياسات  -   رجية والريفية ي كل ام مية الغذائية والزراعية والسمكية وا قيق الت
 ومارسات مستدامة وقائمة على امشاركة.

امبادات العمل على أن تؤدي السياسات امتعلقة التجارة ي السلع الغذائية والزراعية و  -  
اري عامي عادل.  التجارية عامة إ تعزيز اأمن الغذائي للجميع من خال نظام 

                                                           

من خال الرابط  14:32، 28/12/2015بتاريخ اإطاع عليها م ، البحوث/اإصاح الزراعياموسوعة العربية،  -122
 :   ency.com/ar-http://www.arab االكرو

ظمة اأغذية والزراعة لأمم امتحدة،   -123   ،                 لأغذية ، مؤمر القمة العاميإعان روما بشأن اأمن الغذائيم
 .72ص يي مرم، امرجع السابق،: عر مقتبس عن ، روما.13-17/11/1996

http://www.arab-ency.com/ar
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السعي لتاي الكوارث الطبيعية وحاات الطوارئ ال يتسبب فيها اإنسان، وا التأهب  - 
 مواجهتها.

اص من أجل تعزيز اموا -  صيص واستخدام استثمارات القطاعن العام وا رد البشرية، تشجيع 
اطق. مية الريفية ي كل ام رجية امستدامة، والت ظم الغذائية والزراعية والسمكية وا  وال

 - . فيذ خطة العمل ورصدها ومتابعتها على ميع امستوات التعاون مع اجتمع الدو  ت
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 خاصة الفصل اأول

ليا   تلف أنواع ما يشمل توفر  الغذاء القدر امطلوبودوليا من إن توفر احتياجات السكان 
اسب  اجة إليها-الطعام والشراب ي الوقت ام د ا مع ضمان حصول كل فرد على السعرات  -أي ع

رارية الازمة لطاقته اليومية بصفة مستمرة ومتواصلة  الغذائي. اأمنل هو ما يشكّ  ا

ها العديد من امفكإنسانافمشكلة توفر الغذاء هي مشكلة قدمة قدم   رين ، وقد عا
 قيق التوازن بن اموارد الطبيعية والسكان.  إمكانيةواختلفت آراؤهم حول  ااقتصادين وغرهم

من خال نظرته  روبرت مالتسلة امفكر الريطا الشهر فكان رأي أهم من درس هذ امسأ 
بأ  ة غذاء عامية عاجا أم آجا، من خال وقوع أزم كارثي  العام على وضع إقبالالتشاؤمية، وال تت

يفة اعة  يفة هدّ  حادة و  لبشرية واأمن العامي.اد أمن واضطراات ع

انطاقا من أزمة  أزمات الغذاء ال شهدها العام نوعا ما، من خالمالتس وقد أكدت نظرية  
ة  اأزمات الغذائية أثرا وضررا، مّ  ، وال تعتر أشدّ 1974-1972 الغذاء العامية للفرة أزمة الغذاء س

ت مع اأزمة امالية العامية، وصوا إ أزمة الغذاء للفرة  2008  .2012-2010وال تزام

تها   ث أعمق ي أسباها ومعا تاج إ اهتمام أكثر، و وبذلك أصبحت مشكلة توفر الغذاء 
مشكل الفجوة العرض والطلب على الغذاء، تفادا للوقوع ي هدف بلوغ نقطة التوازن بن كل من 

 الغذائية، أي حالة الأمن غذائي.

تهجة يتحّدد على الغذاء فالطلب   عن طريق عوامل اقتصادية، تشمل السياسات ااقتصادية ام
ارجي، وعوامل غر اقتصادية ها عاقة مباشرة امستهلك )طالب الغذ اء(،  على امستوى احلي وا

فسية وغرها.  كالعادات ااستهاكية والعوامل الثقافية وال

ما يتحدّ   ، كامساحات  إنتاجهد العرض على الغذاء من خال العوامل امؤثرة ي بي ليا وتوفر
ولوجيا وغرها، اإضافة إ العوامل امؤثرة على إمداداته من امصادر  زرعة، والعمالة الزراعية، والتك ام

 ارجية كااستراد وامعوات الغذائية.ا

الك عامل الث ارز وله الدور الكبر ي   إضافة إ عاملي العرض والطلب على الغذاء، ه
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ة، إذ أّن   زين الغذاء وإمداد ي فرات معي إ تاج الغذاء قيق اأمن الغذائي، يتعلق أساسا بعملية 
فاظ على جود تلفة هدف ا ها عملية التخزين والذي عمليات  ته وقيمته الغذائية مدة طويلة، من بي

ميع ال ه  ةيكون اهدف م اخية وصحية معي ة احقة غذاء ي ظروف م  ،بغية استهاكه ي فرات معي
 وتدعى هذ الكميات امخزنة من الغذاء، امخزون ااسراتيجي من الغذاء.

اضا يكفي توفر الغذاء لأجيال و   ع، أو  سواء، رةا عن طريق توفر مباشرة من امزرعة أو امص
 توفر لأجيال امستقبلية أيضا.من الضروري امخزون ااسراتيجي، إما 

ظمات الدولية،   سبة للدولة أو ام  اوإمّ فتحقيق اأمن الغذائي ا يعتر هدفا اسراتيجيا ال
مّثل اهدف ااسراتيجي هو ما  ما يكفي من الغذاء ل امقبلة علىاستدامة حصول اأفراد واأجيا

مية الزراعية والريفية امستدامة، ضمان اأمن  اهادفة اأساس إ  والرئيسي ضمن خطط وسياسات الت
 الغذائي امستدام.

 



 

 

 

ثانيال فصلال  

 مشكلة الفجوة الغذائية في ظل اإمكانيات المتاحة
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 :تمهيد

مة في  مو والمسا " على الفاحة الجزائرية أن ترفع تحديين كبيرين: جعل الفاحة المحرك الحقيقي لل
ي  ".تحسين ملموس لأمن الغذائي للباد. قضية اأمن الغذائي أضحت أكثر فأكثر قضية أمن وط

 .2009124فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بسكرة فبراير  –

زائرية قد أولت   كومة ا مهورية، ناحظ أن ا انطاقا ما جاء ي خطاب السيد رئيس ا
ي تدرك مام اإدراك اأمية ال يتميز ها قطاع الز  زائر ي ظل اإمكاناتو امتاحة سواء   راعة ي ا

اعات الغذائية زراعية كانت إمكانات ذا  . وكذا التحدياتأو خاصة بقطاع الص ال يواجهها 
ميته إذ قامت بتخصيص ميزانية معترة القطاع، هوض بالقطاع الزراعي وت سن وضعية  لل هدف 

 خاصة واأمن القومي بشكل عام.اأمن ااقتصادي ب ذا اأخر مس   للوطن،اأمن الغذائي 

دي  غر أن    داف امرجوة ورفع  قيق اأ هود امبذولة على  اإشكال يرز ي عدم قدرة ا
ذا بالشكل امرجو وامخطط له حوكمة واستدامة اموارد الطبيعية وامدخات الزراعية ، إذ يرز 

الية للقطاع الزراعي ومشكلة الفجوة الغذائية ال  لل من خال الوضعية ا عا تا تزال الضعف وا
زائر.   ها ا  م

قطة  ذ ال ا، ونظرا أمية  قيق اأمن الغذائي  ارتأي ذا الفصل دراسة إمكانات  من خال 
زائر، ووضعية الفجوة الغذائية ها.   با

ذا الفصل إ امباحث التالية:وعليه م    تقسيم 

 امتاحة اإمكانات الزراعيةالمبحث اأول: 
اعات الغذائية واقعالمبحث الثاني:   قطاع الص

زائرالمبحث الثالث:   دراسة الفجوة الغذائية ي ا
 

   
                                                           

124
مية الريفية،  -  زائر، ص2012ماي  ،-عرض وآفاق–التجديد الفاحي والريفي مسار وزارة الفاحية والت  .03، ا
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 المبحث اأول
 المتاحة اإمكانات الزراعية

زائر  م القطاعات ااقتصادية ي ا وال تسعى الدولة ايائها اأمية  ،يعد القطاع الزراعي من أ
مي تاجها لت ةال  مية القطاعات  تها، خاصة ي ظل الظروف الرا ونا بت أين بات اقتصاد الباد مر

تجة والفعالة خارج قطاع احروقا و القطاع البديل اأمثل القادر ام ت، ذلك أن القطاع الزراعي 
ارج ي توفر الغذاء لأفراد  يبها اإعتماد على ا قيق التوازن ي اميزانية العامة للدولة، و على 

ال حاضر  و ا  ا.مثلما 

لها أن تصبح دولة مصد    زائر متلك من اإمكانيات ما يؤ رة للمحاصيل الزراعية خاصة وأن ا
افها، سواء من ناحية اإنتاج الزراعي  )المطلب أو اموارد امائية  )المطلب اأول(مختلف أص

 الثاني(.

 المطلب اأول

 اإنتاج الزراعي 
وعة، قد تكون نباتية   )الفرع صل الفرد ي كل مكان وزمان على غذائه من مصادر مت
وإن عجز عن ذلك فالسبب يعود لعدم كفاية اإنتاج احلي ي  )الفرع الثالث(،أو حيوانية  الثاني(

ب يث  ا يرز دور الدولة ي توفر الغذاء أفراد اجتمع كافة،  أن يتميز  تلبية حاجته اأساسية، و
اسبة وعية والكمية ام ويتم ذلك عن طريق زيادة اإنتاج الزراعي مواجهة اارتفاع  ،ذا القوت بال

 امستمر ي طلب السكان على الغذاء.
تجات الزراعية، وجب    م خصائصها ) إبرازوقبل التطرق مختلف أنواع ام  (.الفرع اأولا
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 الفرع اأول
تجات   الزراعيةخصائص الم

ادر اإشارة إ أن اانتاج الزراعي يتمي     صائص أبرز  :125ز مجموعة من ا
و   -1 تجات الزراعية على سطح اأرض، قد ا تزال فئات   ع:الت ائلة من ام ويقصد به وجود أعداد 

هولة لدى العديد من البشر ي العام، فالت ها  تجات الزراعية يفوق كبرة م سبوع ي ام ة كبرة ب
اعية. تجات الص وع ي ام  جدا الت

تجات الزراعية وبشكلها الطبيعي تعتمد على امومية ي إنتاجها،  الموسمية: -2 العديد من ام
تاج إ مساحات شاسعة ي الزراعة كالقمح مثا، وتصل نسبة  تجات ال  خاصة  تلك ام

تجات امومية إ حدود  مل ام %90ام  تجات الزراعية.من 

تجات الز  التلف: - 3 كم طبيعتها سريعة التلفتعتر ام خاصة إن م تتوفر ها الشروط  راعية و
تلفة ومتقدمة أتاحت  ها من وسائل  ولوجيا وما نتج ع ها، غر أن التك زي فظها و امائمة 
ة )عن  ه أطول فرة مك تج الزراعي وااستفادة م الفرصة أمام امستهلك ي قدرته على إطالة عمر ام

ا مثا(.  ميد  طريق 

موذج أو شكل واحد كما كانت عليه سابقا، بل  ر باإنتاج:التطو   -4 تجات الزراعية ب م تعد ام
تجات الزراعية  د ساات جديدة من ام يا. حيث  ا جي الك تسارع كبر ي تطوير أصبح 

 تلف ي اللون والشكل وح امذاق عما كان متعارفا عليه من قبل.

اخ امائم للعديد على الرغم من التقدم ا التأثير الجغرافي: -5 ولوجي امؤثر ي إنتاج وخلق ام لتك
تجات الزراعية، إا أن   تج  من ام شوء ذلك ام اخ وتربة وطبيعة ل غراي وما يرتبط به من م العامل ا

طقة ما ميز عن باقي امواقع اأخرى، ح وان م  بتة الزراعية إ ذلك اموقع،م مثا نضرب   نقل ال
اما ي قيامها. عن زراعة غراي دورا  خيل، ال يلعب اموقع ا  ال

                                                           

125
ما على تحقيق استدامة اأمن الغذائي،ثامر البكري،  -  املتقى الدو التاسع حول ي ضوء  إنتاج وتسويق الحبوب وأثر

 24-23امتغرات والتحديات ااقتصادية الدولية،  كلية العلوم ااقتصادية، التجارية وعلوم التسير، جامعة الشلف، 
 .04، ص2014نوفمر
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ا ي الفصل السابق من   ا بذكر الك عوامل أخرى قم باإضافة إ العوامل السابقة، 
. ولوجيا..ا زرعة، والتك  الدراسة، وال تتعلق بالعمالة الزراعية، واأرض ام

و   زائر،  زرعة ي ا ام جدا ي اإنتاج الزراعي والتخصص فمثا، عامل اأراضي ام عامل 
دول رقم ) اطق، وناحظ من خال ا ة  (1-2فيه عر ام مثا أن مساحة اأراضي  2013ي س

تجة )امستغلة( تعادل تقريبا  من اما امساحة اإمالية لأراضي امخصصة  %20الزراعية ام
ي نسبة ضئيلة ( للقة)امستعمل سب جداطاع الزراعي، و زائر وال لو بال ة لإمكانات ال ملكها ا

 لتضاعف حجم اإنتاج الوط من اأغذية. استغلت جيدا

 (: اأراضي المستعملة للزراعة1-2جدول رقم)

ة  2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 التعيين/ الس
 8.461.880 8.454.630 8.445.490 8.435.028 المساحة الزراعية الصالحة

 32.969.435 32.943.690 32.942.086 32.938.300 أراضي رعوية ومروج
تجة التابعة للمزارع  1.458.095 1.101.110 1.056.284 1.071.022 أراضي غير م
مجموع اأراضي المستعملة 

 (3-2-1للزراعة )
42.444.350 42.443.860 42.449.430 42.889.410 

 ,L’Algérie en quelques chiffres, resultats :2011-2013, ONS, Alger, N°44: المصدر

édition 2014,P36 

زائر، فهي ت  سبة لليد العاملة ي القطاع الزراعي ي ا قسم إ نوعن، اليد العاملة من وبال
اشطن ي القطاع س ضر واليد العاملة من سكان اأرياف، حيث ناحظ أن إما ال كان ا

اشطن ي ذات القطاع من  سبة لل ا بال الزراعي من سكان اأرياف تتجاوز أكثر من ضعفي عدد
ضر، وامقدرة ب  وفق ما تشر إليه  مليون نسمة على التوا 245مليون نسمة مقارنة ب  672ا

.إحصائي دول التا  ات ا
اشطين السكان تقسيم(: 2-2) رقم جدول  واأرياف للحضر الزراعي بالقطاع)العاملين(  ال

 المجموع اأرياف الحضر 
 917 672 245 )بالمايين( العدد

سبة  8,7 19,8 3,4 (%) ال
  Office National des statistiques, (activité, emploi et chômage en :المصدر

  septembre 2015), N°726 ,P04. 
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 لفرع الثانيا
باتي في الجزائر  واقع اإنتاج الفاحي ال

باي مكانة مهمة ي الزراعة عمو  اإنتاجتل        الركيزة اأساسية ي توفر الغذاء، باعتبار ما ال
دير بالذكر اإنتاج علىبدرجة كبرة يعتمد ق اأمن الغذائي يتحقف باي. وا ذا الفرع من  ال أن 

بوب أمهاموعة كبرة من الراكيب احصولية، لعل من  الزراعة يضم    ،)أوا( البقولياتو  موعة ا
ضر والفواكه موعة ا  )ثانيا(. و

 أوا: إنتاج الحبوب والبقوليات
بوب والبقوليات   ةتتصدر قائمة ا رأس قائمة ااحتياجات  باختاف أنواعها وعلى مدار الس

زائري، خاصة ما تعل   وعيه )الصلب واللن( والذي يدخل الغذائية اأساسية للمستهلك ا ق بالقمح ب
ها ي  اصيل البقوليات ال ا غ ع ا من  مص وغر بز، وكذا الفول وا أساسا ضمن تركيبة ا

زائرية.   اموائد ا

هما:حول الوضعية اإنتوفيما يلي تفصيل    اجية لكل م

 إنتاج الحبوب -1
ح الدولة اأمية  بوب بأنواعها وي مقدمتها القمح سلعا إسراتيجية ولذا م تشكل ا
ذا بتخصيص نسبة كبرة من اأراضي الزراعية وال  ذا الفرع من احاصيل، و واأولوية ي زراعة 

كتار خا 5793,45 ما يعادل اإمالية تهابلغت مساح  2005ل الفرة اممتدة ما بن س ألف 
دول  على سبيل امثال، 2009و ظر ي ا واتأنه و التا واملفت لل ت كميات ظل   خال كل الس

بوب وا حيث قد   ،إنتاج القمح تعادل تقريبا ثلثي الكمية اإمالية من إنتاج ا  2554,93رت 
ة ألف طن    .ألف طن 3727,99ر ب مقابل إنتاج إما للحبوب مقد   2011س
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وات 3-2رقم) جدول  2013-2005(: إنتاج الحبوب في الجزائر للفترة الممتدة بين س
 كجم/هكتار                            اإنتاج: ألف طنامساحة: ألف هكتار                 اإنتاجية: 

 

 2009-2005متوسط الفترة  2011 2012 2013

   المساحة اإنتاجية اإنتاج المساحة اإنتاجية اإنتاج المساحة اإنتاجية اإنتاج المساحة اإنتاجية اإنتاج  

 الحبوب
 القمح 1780,34 1309 2330,69 1672,43 1528 2554,93 1945,78 1764 3432,23 1727,24 1910 3299,05

 الشعير 914,33 1322 1209,2 852,38 1295 1104,21 1030,48 1545 1591,72 897,72 1669 1498,64

 الذرة الشامية 0,26 5269 1,37 0,25 2320 0,58 0,69 2536 1,75 0,37 3351 1,24

 المجموع 2694,93 7900 3541,26 2525,06 5143 3659,72 2976,95 5845 5025,7 2625,33 6930 4798,93

 جملة الحبوب 2773,31 1305 3620,46 2584,54 1442 3727,99 3063,03 1677 5137,15 2699,25 1820 4912,23

 الفول الجاف 32,57 854 27,83 37,09 1024 37,98 36,84 1100 40,51 37,67 1125 42,38

 البقوليات

 الفاصوليا الجافة 1,35 622 0,84 1,22 779 0,95 1,57 650 1,02 1,43 951 1,36

 البازاء الجافة 8,54 622 5,31 9,94 748 7,44 9,89 928 9,18 10,81 980 10,59

 العدس 1,43 755 1,08 11,09 741 8,22 6,24 920 5,74 5,54 1141 6,36

 الحمص 21,58 647 13,96 27,73 867 24,05 30,56 906 27,68 29,32 1193 34,98

 المجموع 65,47 3500 49,02 87,07 4159 78,64 85,1 4504 84,13 84,77 5390 95,67

 جملة البقوليات 66,23 775 51,35 87,3 903 78,82 85,3 988 84,29 84,99 1128 95,83

 ، بااعتماد على:ةمن إعداد الباحث المصدر:
مية الزراعية، الخرطوم الكتاب إحصائيات  - ظمة العربية للت وي لإحصاءات الزراعية العربية، ، الم  .2013(،33المجلد رقم ) ،الس

وي لإحصاءات الزراعية العربية - مية الزراعية، الخرطوم،  ،إحصائيات: الكتاب الس ظمة العربية للت  .2014(، 34المجلد رقم)الم
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ذ امادة على معدات إنتاجيتها،  زائر، حافظت  ونظرا أمية ومكانة زراعة القمح ي ا
دول ال عمواصلة ي اارتفا   2,1إ  1,9م  1,8رت ب ، حيث قد  تاوفق ما تشر إليه معطيات ا

كتار وات  طن/ ذ ي اارتفاع  2014و 2013، 2012لكل من س ، وتعكس الزيادة  على التوا
ديثة وامتطورة وكذا إدخا ولوجيا ا وع من احاصيل )القمح(. ل التك ذا ال  تكثيف الزراعة ي 

 (2014-2012) الجزائر في القمح وإنتاجية إنتاج(: 4-2)رقم جدول

 (كتار)طن/  اإنتاجية (طن مليون)  جاإنتا  الدولة

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
 2,1 1,9 1,8 3,3 3,3 3,4 الجزائر

ظمة :المصدر مية العربية الم وي الكتاب الزراعية، للت  .2014، 34 مجلد العربية، الزراعية لإحصاءات الس

 إنتاج البقوليات  -2    
زائر، فيتصد  ا عن إنتاج البقوليات ي أم    ذ اجموعة معدل إنتاج ا اف  إ  35ر الفول ا

ذ  40 ة ألف طن م ة إ غاية 2005س مص 2013 س من  والذي قفز قفزة نوعية، يليه إنتاج ا
. لتراوح كميات إنتاج 2013-2005ألف طن خال الفرة  35ألف طن إ حوا  14معدل إنتاج 

افة( بن نسب ا تفوق  افة، العدس، الفاصوليا ا  آاف طن 10البقوليات اأخرى )البازاء ا
كتار 10ل مساحة ا تتجاوز معد   ضمن دول رقم  آاف  ذا ما تشر إليه إحصائيات ا  . (3-2)و

 الخضر والفواكه إنتاج ثانيا:
حه  ا  ضر والفواكه، ال م موعة ا اء ي أطباقه اليومية عن  مكن أي فرد ااستغ

ضر والفواكه ضروريا ي كل  احية التغذوية. ولذا يعتر إنتاج ا اسبة من ال رارية ام السعرات ا
 اجتمعات، ح وإن م يكن ذلك ي كل احاصيل واأنواع. 

سبة للجزائر ونظرا   غرافية والبشرية، فإن وبال ا من حيث اإمكانات الطبيعية وا لتميز
قاط  ها، نتعرف عليها ي ال قق اكتفائها الذاي ي البعض م اتن اجموعتن جيدة و اصيلها من 

 .اموالية
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 إنتاج الخضر -1

يث يتصد  سج       ضر مختلف أنواعها،  زائر ارتفاعا ي معدل إنتاج ا  إنتاج الطماطمر لت ا
دول رقم  ذا وفق ما تشر إليه إحصائيات ا سب إ أن (5-2)ذ اجموعة.  ، إذ تشر ال

ضر قد   ليبلغ  (،2009-2005) الفرةآلف طن خال  3717,8ـ ر بـــــاإنتاج اإما جموعة ا
.  (2012 -2011الفرة ) ألف طن خال 6197,63 و  ،ألف طن 5724,81حوا  على التوا

ضر وارتفاع ي اإنتاجية.امسج لة زيادة اإشارة إ الذا مع    ي امساحة امخصصة لزراعة ا
ة كما سج     ا ملحوظا وارتفاعا ي كل  2013لت س من امساحة امخصصة إنتاج س

ضر كتار، واإنتاجية 304,53 امقدرة ب ا اصة ها ألف  كتار،   203711 ال بلغت ا كغ/
ي نسبة معترة جدا  7284,69 رة بامقد   هذ اجموعة باإضافة إ كمية اإنتاج ألف طن، و

تجة.(2009-2005) مقارنة بالفرة  ، إذ مثل تقريبا ضعف الكمية ام
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وات بين الممتدة للفترة الجزائر في الخضر إنتاج(: 5-2) رقم جدول  -20052013 س

كتار                     اإنتاج: ألف طن كتار                  اإنتاجية: كجم/  المساحة: ألف 
 2009-2005متوسط الفترة  2011     2012 2013

 الخضر

 المساحة اإنتاجية اإنتاج المساحة اإنتاجية اإنتاج المساحة اإنتاجية اإنتاج المساحة اإنتاجية اإنتاج

 البطاطس  94,97 22431 2130,3 131,9 29281 3862,19 138,67 30428 4219,48 162,71 30287 4928,03

 الطماطم 27,65 26445 731,21 20,58 37493 771,61 21,54 36999 796,96 22,49 43356 975,07

 الباذنجان 3,72 15376 57,2 4,43 21402 94,81 4,25 21607 91,83 5,1 23267 118,66

 البازاء الخضراء 25,79 3506 90,42 32,64 3912 127,68 34,11 4122 140,59 37,04 5031 186,35

 الملفوف)الكرنب( 2,87 13902 39,9 3,26 18113 59,05 4,12 20235 83,37 3,94 19782 77,94

 الخيار 4,11 23066 94,8 3,96 27775 109,99 4,08 28225 115,16 4,14 34002 140,77

 الفاصوليا الخضراء 8,15 4793 39,06 9,2 5933 54,58 10,71 5676 60,79 11,59 6189 71,73

 الجزر 14,95 15664 234,17 17,89 19127 342,18 18,09 19574 354,1 18,8 21070 396,12

 الثوم 11,38 4752 54,08 9,5 5682 53,98 9,06 8571 77,65 8,55 10884 93,06

 الفول اأخضر 22,09 11166 246,66 27,94 8903 248,74 29,57 8715 257,7 30,17 9843 296,96

 المجموع 215,68 141101 3717,8 261,3 177621 5724,81 274,2 184152 6197,63 304,53 203711 7284,69

 ، بااعتماد على:ةمن إعداد الباحث المصدر:
مية الزراعية، الخرطوم الكتاب إحصائيات  - ظمة العربية للت وي لإحصاءات الزراعية العربية، ، الم  .2013(،33المجلد رقم ) ،الس
وي لإحصاءات الزراعية العربية - مية الزراعية، الخرطوم،  ،إحصائيات: الكتاب الس ظمة العربية للت  .2014(، 34المجلد رقم)الم
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 إنتاج الفواكه -2
وع من          م الدول امصدرة هذا ال سبية ي إنتاج التمور، إذ تعتر من أ زائر باميزة ال تتمتع ا

ة بسكرة امشهورة باسم "دقلة نور"،  ودة العالية عاميا. خاصة مور مدي السلع الغذائية وال تتميز با
ائزة اأو عن كميات ا ذا القطاعوال أخذت الواية ا   .126إنتاج ال أحرزها ي 

دول أدنا ذلك،        نسبة إنتاج التمور حوا ثلث نسبة  ث لم حيثوتؤكد اإحصائيات ي ا
ة  زائر، فخال س تجة قيمة  2011اإنتاج اإما للفواكه ي ا  724,89بلغت كمية التمور ام

. 2605,9ألف طن مقابل   ألف طن من اإنتاج اإما

در اإشارة إ أن  ليا من ف إنتاج الرتقال، مثل أكر نسبة و تجة  هو يتصدر قائمة الفواكه ام
وا  ألف طن  890و ،(2012-2011)ألف طن خال س  800حيث الكمية،  وال قدرت 

ة  ة  850، فيما بلغت أعلى نسبة ي إنتاج التمور تقريبا 2013س  .2013ألف طن س
فضت من   كما ناحظ تراجع ي نسبة امساحة امخصصة لزراعة أشجار الفواكه، حيث ا

ة  375,45 كتار س ة  369,63، إ 2011ألف  كتار س ع من  ،2012ألف  غر أن ذلك م م
ة على التوا معدل  دول رقم  1000زيادة عدد اأشجار امثمرة ي كل س  (.6-2شجرة )ا

                                                           

126
زائرية،  -  مية الريفية ا  .61سابق، ص(، امرجع المسار التجديد الفاحي والريفي )عرض وآفاقوزارة الفاحة والت
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وات بين الممتدة للفترة الجزائر في الفواكه إنتاج(: 6-2) رقم جدول  .2013و 2005 س

كتار                    اإنتاج: ألف طن                     شجرة ألف: اأشجارالمساحة: ألف 

2013 2012 2011 

 الفاكهة

 اإنتاج المساحة المثمرة اأشجار المثمرة اإنتاج المثمرةالمساحة  اأشجار المثمرة اإنتاج
اأشجار 
 المثمرة

 المساحة المثمرة

 التفاح 40,98 0 404,1 40,86 0 397,53 41,03 0 455,94

 التين 46,33 4973,25 120,18 45,13 5015,19 110,06 44,61 5039,36 117,10

ب 72,42 - 402,59 68,67 - 543,17 68,56 - 570,84  الع

 البرتقال 39,45 0 814,74 40,9 0 802,52 41,38 0 890,67

 الليمون 3,79 0 71,94 3,9 0 76,08 3,9 0 81,00

 الرمان 9,56 0 67,46 9,16 0 71,71 9,69 0 76,52

 التمور 0 12983 724,89 0 13791,9 789,36 0 14652,38 848,20

 المجموع 212,53 17956,25 2605,9 208,62 18807,09 2790,43 208,62 19691,74 3040,27

 اجمالي الفاكهة 375,45 17956,25 3708,31 369,63 18807,1 3856,74 372,58 19691,74 4231,63

 

 ، بااعتماد على:ةمن إعداد الباحث المصدر:
مية الزراعية، الخرطوم الكتاب إحصائيات  - ظمة العربية للت وي لإحصاءات الزراعية العربية، ، الم  .2013(،33المجلد رقم ) ،الس
وي لإحصاءات الزراعية العربية - مية الزراعية، الخرطوم،  ،إحصائيات: الكتاب الس ظمة العربية للت  .2014(، 34المجلد رقم)الم
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 الثالث الفرع
 واقع اإنتاج الفاحي الحيواني في الجزائر  

يوا جزءا مهما من  اإنتاجيشكل  اتج  اإنتاجا الفاحي سواء من حيث مسامته ي ال
تجات  احلي الفاحي، أو من حيث مسامته ي تغطية ااحتياجات ااستهاكية للسكان من ام

يوانية امختلفة ه الثروة  اإنتاجوتزداد أميته أكثر نظرا لثقله ي تركيبة  .ا م ما تتكون م الفاحي، وأ
يوانية ي زائر ا ام واماعز : إنتاج اا ، باإضافة إ ) أوا(الدواجن  إ باإضافة، واإبلأبقار واأغ

 .)ثانيا(إنتاج اأماك 

 أوا: الثروة الحيوانية
ي  ابيا، فاارتفاع متواصل ي عدد رؤوس كل من يشهد إنتاج الثروة ا زائر تطورا ا وانية ي ا

ة  ذ س مال م ام واماعز وا ة  2005اأغ دول رقم  2012إ غاية س (، 7-2)وفق إحصائيات ا
زائر على إنتاجها احلي فيما يتعلق باأبقار، وال  دول اعتماد ا ا من خال نفس ا ويتضح ل

ا بن الفرة   .(2012-2010)والفرة ( 2009-2005)تضاعف عدد
دول  يوانية )احددة ي ا تتزايد  (7-2)رقم  كما ناحظ أن اجموع اإما إنتاج الثروة ا

ة  ة انطاقا من س وا مليون رأس كل س سبة تقدر   .2012إ  2010ب

وات بين الممتدة للفترة الجزائر في الحيواني اإنتاج(: 7-2)رقم جدول  2012-2005 س

 رأ ألفاأعداد: 
 متوسط الفترة   2010 2011 2012

2005 -2009 

  

 النوع

 اأعداد محلي أجنبي  محلي أجنبي  محلي أجنبي 

 أبقار 854,44 1747,7 - 1790 - 1843,94 -

 أغنام 20006,1 22668,8 23989,33 25194

 ماع 3779,19 4287,3 4411,02 4595

 جمال 288,57 313,99 318,76 340

 امجموع 24928,3 29017,79 30509,11 31972,94

وي لإحصاءات الزراعية العربية، المجلد رقم ) الكتاب إحصائيات، بااعتماد على ةمن إعداد الباحث :المصدر (، 33الس
مية الزراعية ، الخرطوم، ظمة العربية للت  2013الم
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دول السابق، أن ا  تج من اإحصائيات امشار إليها ي ا زائر متلك ثروة حيوانية نست
ميتها،  معترة ذ الثروة وت ي ي تزايد متواصل بفعل ااستثمارات واجهودات اهادفة للحفاظ على  و

ة  ذ س يث ارتفع اإنتاج اإما للحوم م إ غاية  2009خاصة ي ظل تزايد الطلب عليها، 
سبة للحو  80رة تقريبا ب ما فيها نسبة زيادة مقد   ألف طن 130وا  2015 م ألف طن بال
.   أ 50و البيضاء دول التا ذا ما تشر إليه معطيات ا مراء، و  لف طن للحوم ا

 2009-2015(: إنتاج اللحوم )البيضاء/الحمراء( خال الفترة 8-2رقم) جدول

 الوحدة: ألف طن 
 2015-2014 2014-2013 2013-2009 الفترة متوسط اإنتاج

 248,5 238,7 202,9 مراء وم
 232,7 217,9 150,5 بيضاء وم

 481,2 456,6 353,4 اجموع
 Evaluation de la mise en œuvre de la consolidation du programme :المصدر

de développement agricole, ministère de l’agriculture et du développement 
rurale, Algérie, Mai 2015, P10-11 

زائر، ما فيها   يوانية ي ا تلف اإحصائيات امتعلقة بالثروة ا ا فيما سبق إ  تطرق
مراء والبيضاء،  فيها ا ا، م إ إنتاج اللحوم بص وابد من التطرق أيضا أعداد رؤوس امواشي وغر

يوانية كاألبان والبيض. تجه تلك الثروات ا  إ ما ت
اذ  و اآخر، ين الصفقد شهد إنتاج  يوانية ارتفاعا ي كميات اإنتاج  فن من امشتقات ا

سبة لألبان و بلغ (2012-2005) خال الفرة سبة للبيض. 100حوا مليون طن بال  ألف طن بال

                                                                                                                                                    2012-2005(: اإنتاج الحيواني في الجزائر )األبان/ البيض( للفترة 9-2جدول رقم)
                                          : ألف طن                                                                                               وحدةال

 اإنتاج 2009-  2005 الفترة متوسط 2010 2011 2012

 األبان 1912,6 2854,07 3165,66 3063,84

 البيض 184,88 224,53 229,1 266,33

مية الزراعية إحصائيات، بااعتماد على ةمن إعداد الباحث: المصدر ظمة العربية للت وي لإحصاءات  الكتاب ،الم الس
 .2013(، الخرطوم،33الزراعية العربية، المجلد رقم )
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 ثانيا: الثروة السمكية
سبة لإنسانتعتر اأماك من امصادر         ل مصدرا مهما للروتن إذ تشك   الغذائية اهامة بال

يوا الضروري، ففي بعض الدول يعتمد امستهلكون على حوا  من بروتن اأماك من  %50ا
خفضة مقارنة  ذا اأخر ام يوا بصفة عامة. وتساعد أسعار  موع اإمدادات الغذائية للروتن ا

يوانية اأخرى على ذلك. توجات ا  بباقي ام
زائرية    ائلة ي السواحل ا زائر، فبالرغم من وجود ثروة مكية  تلف ي ا غر أن اأمر 

ا اإما  1280ال يبلغ طوها   43469 واكيلومر، واليد العامة ي القطاع ال يقدر عدد
ارنة عامل، غر أن اإنتاج ضعيف وا يسد حاجيات السكان باإضافة إ ارتفاع اأسعار مق

127بقدرهم الشرائية
ظر الملحق رقم)   (.01ي

ا تقل     دول التا يوضح ل زائر خال الفرةوا             بات إنتاج الثروة السمكية ي ا
 عن طريق امصايد وامزارع.  (2005-2013)

 2013-2005 الفترة خال الجزائر في السمكية الثروة إنتاج(: 10-2) رقم جدول

 (طن: )ألف الكمية
 الفترة متوسط الدولة

2005-
2009 

2010  2011 2012 2013 

 ااستزراع مصايد ااستزراع مصايد ااستزراع مصايد ااستزراع مصايد

 2,19 101,80 2,65 105,56 2,25 101,76 2,16 127,96 144,00 الجزائر

 103,99 108,21 104,01 130,12 144,00 المجموع
ادا إلى إحصائيات:من إعداد الباحثة  :المصدر  است

ظمة - مية العربية الم وي الكتاب الزراعية، للت  الخرطوم،، 08 رقم المجلد العربي، الوطن في السمكية لإحصائيات الس
 .41 ص، 2014

ظمة - مية العربية الم وي الكتاب الزراعية، للت (، 33) رقم المجلد العربية، الزراعية لإحصاءات الس
 .107،ص2013الخرطوم،

                                                           

127
ة  -  مية الزراعية حول الثروة السمكية ي الوطن العر لس ظمة العربية للت  .2014وفق إحصائيات ام
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دول رقم )  وات  (10-2ناحظ من خال ا فض ي الس أن إنتاج الثروة السمكية قد ا
مقارنة ما كان عليه خال الفرة         (2013-2010)ألف طن( للفرة  40اأخرة )معدل 

وا ، حيث قد  (2005-2009) ذ الفرة  ألف طن، مقابل حوا  144ر إما متوسط إنتاج 
. 2013و 2011 س ألف طن خال 104  على التوا

 المطلب الثاني
 الموارد المائية 

ن أكثر من أي وقت مضى وذلك    يتعاظم دور اميا كمحدد لأمن الغذائي ي الوقت الرا
اقص كميات اميا امتاحة من جراء ااستهاك امتزايد للقطاع الزراعي  للميا ي كل بلدان بسبب ت

 من اميا امتاحة %71حيث تبلغ نسبة اميا امستخدمة ي الزراعة على مستوى العام حوا  ،العام
و مية الزراعية %86 و ظمة العربية للت  (. 2001) عام ي الوطن العر وفق إحصائيات ام

م أسباب اإ  تظم وبالكميات امطلوبة من أ ديثة وباعتبار الري ام نتاجية العالية للزراعة ا
ة للري  ،ميا الري تعد أكثر اموارد الطبيعية الزراعية شحا وندرة وأن   فبالتا يعتر توفر اميا الصا

م العوام احددة لأمن الغذائي على مستوى العام، وما أن معظم اأراضي الزراعية تروى  لأ
فاف  د أن إنتاج الغذاء يتذبذب من عام آخر وفقا لتذبذب اأمطار، ي حن يلعب ا باأمطار 

اء العام ديد حجم امعروض من السلع الغذائية ي كثر من أ  .128دورا أساسيا ي 

زائر كباقي  وعة وا ملزمة برشيد استغاها ضمانا )الفرع اأول(، الدول ها موارد مائية مت
 )الفرع الثاني(.استدامتها 

 الفرع اأول
 عرض عام حول ظروف الموارد المائية بالجزائر 

انا إسراتيجيايشك   سبة للجزائر ال  ل اماء ر اما تصعب إدارته، خاصة بال  تتميزوموردا 
اطق، ما يهد  اخ يراوح م اف على معظم ام اف وشبه ا ها الغذائي بن ا ها امائي وبالتا أم د أم

                                                           

128
ر،  -  ، صديق الطيب م را اأمن الغذائي والمائي في المملكة العربية السعودية )الواقع خضران بن مدان الز

 . 27-26امرجع السابق، ص والتطلعات(،
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امي القطاعات امستهلكة امياي الوقت الذي يزداد فيه تعداد السكان وتزداد أيضا حاجتهم إ  ، وت
اعة والفاحة.  يوي كالص  هذا امورد ا

زائري امشكلة من مصادر 129وفيما يلي نستعرض مكونات اميزان امائي )أوا(، ا
زائر  )ثانيا(.واستخدامات اموارد امائية ي ا

 مصادر الموارد المائيةأوا: 
اخ الذي يراوح ما بن   زائر بطبيعة نظام اأمطار امرتبط بطبيعة ام تتعلق اموارد امائية ي ا

علها ا تتميز بالوفرة، وعليه ا اف، ما  اف وشبه ا  يتم ااكتفاء بتحصيل اميا بالطرق ا
ها، نتطرق إ ذلك فيما يلي: زي  التقليدية وإما البحث عن طرق أخرى لتجميعها و

 Les eaux conventionnellesالموارد المائية التقليدية: -1
قيقية من اميا ب   ها فقط قابلة للتجديد، حصة% 3،75 م مليار 19,4تقدر اموارد ا  م

سبة للميا السطحية 60% ها بال وفية %15و 130م ظر املحق رقم 131ص اميا ا  .(02)ي

 الموارد السطحية -1-1
موعات، (17)اموارد السطحية  تضم    اأو اأحواض  حوضا مائيا تقع ضمن ثاث 

الصحراوية، وتضم والثالثة اأحواض  التابعة للبحر اأبيض امتوسط، والثانية أحواض السهول العليا،
ويا. 12,7ض ذ اأحوا  مليار مر مكعب س

                                                           

129
الية وامستقبلية، "بالميزان المائي: يقصد -   اموارد امتاحة حاليا، واموارد امطلوبة والقابلة لاستثمار ي مقابل ااحتياجات ا

موية القائمة وامتوقعة مستقبا ات الت ا حرب الميا على ضفاف عمر فضل اه،  انظر: ."على ضوء التزايد السكا واا
يل موعة هال شر، مصر، ضة مصر ،   .04، ص2013لل

 130
ابيع واأمطار والثلوج" الميا السطحية: -   ة عن الي ا . "تتمثل ي ميا اأهار، والبحرات العذبة، واحيطات والبحار ال

افة واأراضي القاحلة انظر: اطق ا اليونسكو ، ، مكتب ، تقييم الموارد المائية في الوطن العربيامركز العر لدراسات ام
دسة اهيدروليكا والبيئة، باريس دلفست، دمشق،  ولوجيا للدول العربية، امعهد الدو ه ، 1988اإقليمي للعلوم والتك

 .127ص
ي إحدى امصادر الرئيسية للميا الطبيعية، ويعتقد بأن الميا الجوفية: - 131 ت سطح اأرض و ي تلك اميا امخزونة  "

ات جيولوجية طبيعية كبرة ويطلق عليها بـــــ "من اميا العذب 97% وفية ي تكوي زن اميا ا ي ميا جوفية، و  ."المكامن"ة 
ظر: ظام البيئيحسو جدوع عبد اه ي ور ال شر، عمان، اأردن، ، التصحر: تد  .99، ص2010، دار دجلة لل
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 الموارد الجوفية -1-2

ذ اأحواض    ويا. 9,3تضم  زائر امتجددة مليار مر مكعب س  وذلك ي خزانات مال ا
اطق الصحراوية ضعيفة التغذية  .وأحواض ام

( 3م.مليار 4,36)132ااحتياجات امائية من (3م.مليار 17,25) للجزائر تغطي اموارد امائية  
و اأمطار ال يشكل جرياها السطحي ما  ،(3م.مليار 13,50) ومصدر اميا الرئيسي للجزائر  بي

وفية امركز الثا كمصدر مائي للجزائ  .رتل اميا ا

 Les eaux non conventionnelles  الموارد المائية غير التقليدية:-2

 :اميا ال يتم استخراجها باعتماد إحدى الطرق التاليةتتمثل اموارد امائية غر التقليدية ي      

  133(Dessalement de l’eau de mer)تحلية ميا البحر -2-1
والبحث عن موارد مائية جديدة لن يأي بزيادة ميا اأهار واأمطار   إن زيادة ميا البحر

لية  ا إ  ذ اموارد تعتمد على عوامل جغرافية عديدة ا مكن التحكم فيها، لذا كان اا أن 
زائر تقع على ساحل البحر اأبيض امتوسط وعلى طول  ميا البحر حا عمليا خاصة وأن ا

اك كلم، ومن بن الطرق امستعملة ي عملية 1200لذي يبلغ الشريط الساحلي ا  :134التحلية 
اضح العكسيمتعدد امراحل وطريقة  135التبخير الوميضيطريقة  ي الطريقة امستعملة  136الت و

صائص وامميزات ال تتمتع ها.  زائر نظرا لبعض ا  ي ا

                                                           

132
: كمية اميا امطلوبة ي وقت معن معدل معن لتغطية ما يتطلبه غرض ما كالزراعة أو بااحتياجات المائيةيقصد  -  

اعة.  مشروع -، جامعة اأمم امتحدةصور المستقبل العربي،  وآخرونإماعيل صري عبد اه انظر:الشرب أو اماحة أو الص
 .23ص ،02 الطبعة دراسات الوحدة العربية، بروت، امستقبات العربية البديلة، مركز

خفض نسبة اأماح اموجودة ي ميا البحار واحيطات واآبار، يستخدم هذا الغرض  :"بتحلية ميا البحر يقصد - 133
عل اماء  ذ الطرق  الطاقة الشمسية أو أي صورة من صور الطاقة، وكذلك عملية انتقال الكتلة خال اأغشية ، تستخدم 

فض نسبة ا للشرب،   ."أو أقل %0,5 إ%3,5اأماح به من  صا
134

يمر وخالد حجازي، مرجع سابق، ص -   .160سامر 
رارية ال مثل قراي إحدى طرق ا": Flash Evaporation التبخير الوميضي - 135 طات % 60بة لتحلية ا من 

ظر:". التحلية بالعام، حيث تعتمد على عمليات التحلية بالتبخر والتكثيف ويت وآخرون،  ي يم العلوم بول.ج.  مفا
شر، الرياض، امملكة العربية السعودية، الفيزيائية   .401، ص2014، شركة العببيكان لل
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  (La réutilisation des eaux usées épurées) معالجة الميا المستعملة -2-2

موعة من امعاير والضوابط البيئية والزراعية ال  اح إعادة استخدام اميا على  يتوقف 
ري ي إطار يكفل ماية  ب أن  ذ اميا واهدف من إعادة استخدامها، والذي  ترتبط بطبيعة 

ب متابعة اآثار البيئة واأفراد مع اأخذ ي ااعتبار اموقف ااقتصادي، وا  ا أنه  فى علي
ظومة البيئية، وذلك من خال وضع برامج  ذ اميا على مكونات ام البيئية إعادة استخدام 

ة ا  .137متكاملة للرصد البيئي للملوثات واآثار الزراعية على اأرض واحاصيل ال
    La déminéralisation des eaux)نزع أماح الميا الجوفية شديدة الملوحة-2-3

saumâtres)  وفية ليس فقط على صحة البشر، وإما أيضا على اجتمع تؤثر نوعية اميا ا
اعة  يوان وي الص ، فهي تستخدم ي الزراعة وي توفر ميا الشرب لإنسان وا وااقتصاد الوط
اعية، كما تستخدم ي  فايات الص ي عمليات كثرة مثل التريد والتخلص من امخلفات وال

فط  عمليات إنتاج قيب عن ال ا من ااستخدامات إالطاقة والت ، ولذا يتم نزع اأماح 138غر
ها وتعديلها وفق كل استخدام.  الشديدة الركيز م

2-4- : اطق اأقل وفرة، ولزيادة  نقل الميا اطق اأكثر وفرة إ ام يتم نقل اميا من ام
، فقد م إطاق امشاريع الكرى أو أعيد بعثها ابتداء من عام  إمكانيات تعبئة ونقل موارد اميا

اء الوطن وبشكل متوازن ويتعلق اأمر اسيما مشاريع:  2004  وذلك ي ميع أ
 ارون لتح وايات ميا  (06) سن وماية تزويد أربعة ماين نسمة ي ستةمركب سد ب 

  .2007طات كرى بدا تشغيله ي سبتمر  (04)كتار ي  4000الشرب وسقي
  ران  –مركب مستغام اطق لتأمن تزويد ، 2009: بدأ تشغيله ي أوائل MAOأرزيو و م

  .ذا الرواق ميا الشرب

                                                                                                                                                                                     

136
اضح العكسي-  ة، ويستخدم ي إزالة املوحة من ":Reverse Osmosis الت و آلية انتاج ميا عذبة من اميا اما

يات واقلها كلفة املوحة"، ويعتر منميا البحر أو اميا القليلة  ح التق ظر:، أحدث طرق التحلية وال تعد من أ بول.ج.  ي
  ويت وآخرون ، نفس امرجع السابق.

137
يات ميا الصرف الصحي وإعادة استخدامها لأغراض الزراعية،مدوح فتحي عبد الصبور،  -  لة أسيوط للدراسات  تق

 .34، ص2000يوليو  ،19العدد  ،البيئية، مصر
138

مد سعيد امصري،  -  يئة الطاقة الذرية، سوريا، أيلول مصادر تلوث الميا الجوفيدى عساف،   .06، ص2007ة، 
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 المائيةاستخدامات الموارد ثانيا: 
ا الزيادة   تلعب العديد من العوامل دورا كبرا ي تزايد نسب استخدامات اموارد امائية أبرز
وية ة للشرب، إضافة إ  الس ي عدد السكان وال تؤثر مباشرة على تزايد استهاك اميا الصا

اعية امرتبطة  مية.توسيع امساحات الفاحية امسقية، وتطور اأنشطة الص ركة الت  مباشرة 

 .الميا الموجهة للشرب1
دول       زائر ( 11-02 )رقمتشر اإحصائيات اموضحة ي ا إ أن تعداد السكان امتزايد ي ا
ة  يؤدي ة للشرب، ففي س ا نسبة سج   1990مباشرة إ زيادة الطلب على اميا الصا      ل
وا  3م.مليار1,37 سبة إ  25من احتياجات اميا  ة  3م.مليار 2,6مليون نسمة، م ارتفعت ال س
ة 33مع ارتفاع عدد السكان حيث بلغ  2000  مليون نسمة، ومن امتوقع مواصلة اارتفاع س
من الطلب على ميا الشرب ليصل  3م.مليار 5,67مليون نسمة ما يقابله  52 ليبلغ حوا 2025

د نسبة ة  3م.مليار  8,36 ع  مليون نسمة. 78مع تزايد ي عدد السكان يقارب  2047س

ية العمل ليس فقط على توفر اميا       ا أنه على السلطات امع تعكس اأرقام السابقة حقيقة مفاد
يوي لدى   اهاو إما الركيز على ترشيد استعم ،الازمة للسكان ذا امورد ا و زرع ثقافة عدم تبذير 

ن لضمان  ها حصةكافة امواط فاض ي متوسط نصيب اأجيال القادمة م ا ناحظ ا ، خاصة وأن
، حيث تشر التقديرات إ أنه سيبلغ حوا  ة للفرد الواحد، ي حن كانت 3م220الفرد للميا /س

وا  ة للفرد. وي3م600تقدر  مو الدمغراي والثروة عدم التوازن بن ا أساسا إ ك إذل رجع/س ل
 امائية.

2)  .الري )حصة القطاع الفاحي من الميا
 ، إ % 70إذ يستهلك ما يقارب  يعد القطاع الفاحي من أكثر القطاعات استهاكا للميا

امائية امستغلة ي الوطن من اموارد  %92إ  %85من موارد اميا العذبة ي العام، وما بن  80%
، وحوا زائر %50 العر ذا ما توضحه اإحصائيات 139من إما الثروة امائية امتاحة ي ا ، و
دول   .(11-2 )رقمي ا

                                                           

139
  -  ، ظور اإساميمد بلغا ، جامعة حسيبة بن بوعلي، ااستهاك المائي في الجزائر وآليات ترشيد وفق الم

زائر،  .02ص ،2010 الشلف، ا
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ةل فالطلب على اميا اموجهة للري قد قد ر   سبة  1990 س أي ما يعادل  3مليار م 2,73ب
62,6%  ، ةمن إما الطلب على اميا خفض س ما يعادل ، أي 3م.مليار 03ـ بليقدر  2000 لي

، ومن امتوقع أن يبلغ نسبة  49,18% من إما احتياجات  %35,15من إما الطلب على اميا
ة  ة 3مليار م 3,65أي ما يعادل  2025اميا س ما يتوقع أن يقدر س الطلب على ميا  2047، بي

  .%29,84ما يعادل  3مليار م 4,25بـ الري 

اءا على اإحصائيات السابقة، نستخلص     أن نسبة الطلب على اميا اموجهة لاستخدام ي  ب
سب قليلة مقارنة مع ارتفاع الطلب عليها ي القطاعات اأخرى ما  هقطاع الفاحة ترتفع ب تج ع  ي

زائر، وقد يرجع ذلك إ عدة  تقليص نسبة الطلب على ميا الري من إما اميا امتواجدة ي ا
ثة ي حدي اد أساليبتقليص امساحات امخصصة للزراعة وكذا اعتمنذكر على سبيل امثال:  عوامل

قيط 140)كالري بالرشترشيد استهاك اميا اموجه للري   (.141والري بالت

اعة3                                      .الص
اعة  اما ي الص صرا  م يشكل اماء ع السلع الوسيطة ي عمليات اإنتاج  باعتبار من أ
اع فايات، وقد يدخل كمادة خام ي  ي، حيث يستخدم ي عمليات التريدالص والتخلص من ال

اعة اميا الغازية وامشروبات واأدوية الطبية. وكلما زاد اعتماد الدولة على  اعات كص بعض الص
اعة زادت حاجتها إ اميا هذا الغرض.  الص

سبة للجزائر ف  اعي من اموار ن اإحصائيات تشر إ أن إوبال د امائية احتياجات القطاع الص
ة خال ، بدليل زيادة الطلب على اميا اموجهة هذا القطاع، إذ ناحظ أنه سوف تتضاعف س

اعة بقد   2000 ا بلتقدر ب 3مليار م 0,5 ـرت نسبة الطلب على اميا اموجهة للص   3م.مليار 1,1ـعد

                                                           

140
وعيات  نظام الري بالرشانتشر  -  افة لري معظم احاصيل ي ال افة و شبه ا اطق ا ذا القرن ي ام صف اأخر من  ي ال

امختلفة من الربة، وي اأراضي الصحراوية امستصلحة، وله عدة أساليب تشمل: الرش الثابت، الرش نصف الثابت، الرش 
قل، الرش احوري. ةيمر،خالد حجازي، سامر ظر:ي امت طقة العربية:الحقائق والبدائل الممك اجلس  ،أزمة الميا في الم

ون واآداب  .122، ص1996الكويت، ماي-الوط للثقافة والف
141

ذ أكثر من مسمائة عام ي اأندلس -  "ابن العوام" م قيطلقد استخدم العام العر ية بسيطة للغاية تعتمد  الري بالت بتق
د كل ت اأرض بأنابيب ها فتحات ع زين اماء ي جرار م توزيعه  اسب احتياجاها. على  يمر، :ظري شجرة ومقدار ي سامر 

 .123حجازي، نفس امرجع السابق، ص خالد
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ة ة  3م مليار 0,25ـ بة مقارن 2025 س  .1990س
وع من       مية ب انب ااقتصادي والت ا ي ا ذا اارتفاع اا غر أنه من الضروري مقابلة 

اطق اإسراتيجية واحاذية ال اعية امقامة بام انب البيئي والبيولوجي، فاأنشطة الص صرامة من ا
ور البيئة بفعل ال  فاتفايات والسوائل وامخل  للمواقع امائية، تؤدي إ ارتفاع نسب تلوث اميا وتد

اعية، عكس سلبا على الص طقة ما ي .اأمن امائي امستدام بام
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 (: مصادر واستخدامات الموارد المائية الحالية والمستقبلية في الجزائر11-2 جدول)رقم

ة                                                                                                                                     الوحدة: مليار متر مكعب/ س
تعداد  العام

السكان 
)مليون 
 نسمة(

 الموارد المائية
 ) المصادر(

 ااحتياجات المائية
 ) ااستخدامات(

الفرد  نصيب
من الموارد  

ة3م  /س

 فجوة الموارد المائية

اعة شرب %متجددة  إجمالي غير تقليدية تقليدية  إجمالي ري ص
 ب أ معالجة تحلية جوفية سطحية

1990 25 13,5 3,7 0,05  17 16 1,37 0,26 2,73 4,36 690 +12,89 -7,75 

2000 33 13,5 3,7 0,1  17,3 16 2,6 0,5 03 6,1 524 +11,2 -15,7 

2025 52 13,5 3,7 0,15  17,35 16 5,67 1,1 3,67 10,44 334 +6,91 -34,65 

2047 78 13,5 3,7 0,2  17,4 16 8,36 1,63 4,25 14,24 223 +3,16 -60,6 

طقة العربية: سامر مخيمر، المصدر: ة، خالد حجازي، أزمة الميا في الم ون واآدابالمجلس  الحقائق والبدائل الممك ي للثقافة والف  .72ً، ص1996ماي الكويت،-الوط
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 فرع الثانيال
 اأمن المائي ودور في تحقيق اأمن الغذائي  

اميا يرفع من قيق اأمن الغذائي، وذلك أن ضمان ي قيق اأمن امائي أمرا أساسيا  يعد    
فاف يهد   اإنتاج الزراعي قص اموارد امائية وا وانعدام اأمن باجاعة  يةد البشر والعكس صحيح. ف

اخها بقلة التساقطات امطرية. ال ي الدول ال يتميز م و ا  الغذائي، مثلما 
قيق اأمن و   شر إ  مدى التأثر الذي يلعبه اأمن امائي على  ذا الفرع س من خال 

هما، وا مكن توفر الغذائي، باعتبار   صرين ا غ لإنسان ع حدما دون أكل من اماء والغذاء ع
 وجود آخر.

 أوا: مفهوم اأمن المائي 
لق السماوات واأرض حيث   قوله  ي القرآن الكرم وردخلق اه سبحانه وتعا اماء قبل أن 

و الذي خلق السموات واأرض في ستة أيام وكان عرش:"تعا ه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن و
ادا لقوله 142..."عما  ا على اأرض است ياة ومصدر . م بعد ذلك أصبح اماء أصل ا

ا من الماء كل شيء حيا..."تعا  .143:"...وجعل

ا إذ ا حياة       ا بوجود اميا وتوفر ا وتطور ضارات القدمة وبقاؤ ولذا ارتبطت نشأة اجتمعات وا
يوي بإنتاج الغذاء ي القرآن الكرم، ي قوله عز وجل  صر ا ذا الع :"... وأنزل بدون اماء، وقد ارتبط 

  .144من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم..."

:"احافظة على اموارد امائية امتوفرة واستخدامها بالشكل وعلي      ه يصبح مفهوم اأمن امائي يع
اعة والشرب والسعي بكل السبل للبحث عن ثها وترشيد استخدامها ي الر  اأفضل وعدم تلو   ي والص

ا ورفع طاقات استغاها"  . 145مصادر مائية جديدة وتطوير
                                                           

142
ود، اآية  -   .07سورة 

143
 .30سورة اأنبياء، اآية  - 

144
يم، اآية  -   . 32سورة ابرا

145
، أطروحة دكتورا ي العلوم السياسية والعاقات انعكاسات اأمن المائي العربي على اأمن القومي العربيبيان العساف،  - 

زائر،جويلية ذر خدام،  :عن مقتبس، 93ص ،2005 الدولية، جامعة ا ، مركز دراسات الواقع والتحديات-اأمن المائي العربيم
 .45الوحدة العربية، سوريا، ص
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ها يرتكزامائي اأمن م مفهو  اضاف إ ذلك، فإن        :146على عدد من اأسس نذكر م
در اميا أو عدم ترشيد  -1 انية وبالتا  اعتبار اميا سلعة اقتصادية أي أها ليست سلعة 

اق أضرار بالبيئة.  استخدامها سيؤدي إ إ
مية ي  -2 مية إذ أنه من دون اميا ا مكن القيام بعمليات الت اميا إحدى امتطلبات اأساسية للت

 القطاعات ااقتصادية امختلفة.
يوية ذريعة حرب ي بعض  -3 ذ السلعة ا عل من  افس على مصادر اميا بن الدول  إن الت

ا بعض البلدان تريرا لشن   هم أو للحصول حرو  اأحيان وقد تتخذ ب ضد جراها لاستياء على ميا
طقة.   على حصة كافية من اموارد امائية امتاحة ي ام

 ثانيا: انعكاسات اأمن المائي على اأمن الغذائي
زلية للسكان، غر   تتمثل ندرة اميا أساسا ي عدم وجود الكميات الازمة لسد ااحتياجات ام

د اأد احتياجات الفرد ي نصيب الزراعة من اموارد امائية، حيث يقد  أن التحدي اأكر يكمن  ر ا
ما تصل نسبة احتياج الزراعة إ معدل  50-20من اميا يوميا من   ل.3500لر، بي

تج أن اإنتاج   ز واإنتاج الزراعي نست بامقارنة بن معدل الطلب اليومي من اميا لاستهاك ام
زلية 70تهلك من اميا ما مقدار الغذائي يس  .147ضعفا من الكميات امستخدمة لأغراض ام

قيق اأمن   ولذا بات من الضروري اعتماد اإدارة امتكاملة للموارد امائية ي الزراعة بغية 
 :148الغذائي، ويتطلب ذلك

1- : يات استخدام اميا أفضل استخدام ي الزراعة. تفعيل استخدام الميا بغي ااستعانة بتق  ي
ميتها: -2 خفضة وت يل اأراضي الم ويع اجدية ي اأراضي تأ  حيث تكثر إمكانات التكثيف والت

                                                           

146
 .95بيان العساف، نفس امرجع السابق، ص - 

147
مية البشرية،  -  درة القوة والفقر واأزمة العالمية،تقرير الت و أبعد من ال اشر  ما   ،MERICبرنامج امم امتحدة اإمائي، ال

 .135، ص2006مصر، 
148

للموارد المائية في الدول العربية ومتطلبات التسيير المتكامل المستدام اإدارة المتكاملة حبيبة عامر، فتيحة قشرو،  - 
قيق اأمن الغذائي -دول شمال افريقيا -لتحقيق اأمن الغذائي ، املتقى العلمي الدو الثالث حول القطاع الفاحي ومتطلبات 

ى فارس بالدول العربية، كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة -08، ص2014أكتوبر 29-28امدية،  الدكتور 
09. 
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خفضة ي إطار اإدارة   مية اأراضي ام درج ت ب أن ت خفضة بفعل توافر اميا بسهولة أكر. و ام
.  امتكاملة مستجمعات اميا

افظ اإدارة امتكاملة  اإدارة المتكاملة لأراضي والميا في مستجمعات الميا وحمايتها: -3
ظم اايكولوجية من خال اإدارة امستدامة وامتكاملة للموارد من اميا  للموارد امائية على استدامة ال
ور واميا من التلوث، كما  باي من التد واأراضي، وتساعد بالتا على ماية اأراضي والغطاء ال

د من عملية توحيل خزانات ا م ي ا  ر.اميا وردم اأهتسا
اأمر الذي يتيح  :والجوفية وإعادة استخدام ميا الصرف الصحي ةاستخدام الميا السطحي -4

مية مشروعات الري الصغرة.  إمكانات كبرة لت

زائر على غرار باقي دول العام وعليه،   ، خاصة ي ظل ندرها  إهدف ا ترشيد استهاك اميا
ذا اإطار اسراتيجية لتحقيق اأمن امائي ي أفقوزيادة الطلب عليها  تهج ي  ة حاليا ومستقبا، وت  س

م خطوطها العريضة ي ،2030  :149تتمثل أ
از  3مليار.م 02تعبئة موارد سطحية وجوفية إضافية تقدر ب  -1 ة، وذلك با سد كبر  13ي الس
. 3.ممليار 0,5(، وسحب كمية 3.ممليار 1,5) و وي ا زان ا  من ا
ة حوا أكثر من  -2 وفية اما لية  13من خال  3.ممليار 01لية ميا البحر واميا ا طة 

ة من بن  تجة ي أفق  3ر.ممليا 01إضافة إ إعادة استعمال ميا الصرف الصحي امعا  .2025م
قل اميا من الشما – 3 وات وشبكات الربط ل وب على طول آاف الكيلومرات.إنشاء ق  ل إ ا
 ماية السكان واممتلكات من الفياضات وماية اموارد امائية واجال الطبيعي من التلوث. -4
ة للزراعة. -5 كتار من اأراضي الصا  ري مليون 

ذ ااسراتيجيات   فيذ مثل  تاج إ اموجهة لتحقيق اأمن امائي وكذا اأمن الغذائي ويبقى ت
ية هات امع تلف القطاعات وامؤسسات وا اعات  تكامل بن  اء. ولعل قطاع الص من دون استث

 . قطة من خال امبحث اموا ذ ال  الغذائية من أبرز القطاعات ال ها دور فعال ي ذلك، نعا 

                                                           

149
مية المستدامةعبد القادر العرا -  ، املتقى ، المصادر المائية في المغرب العربي وإمكانية تطوير استغالها بما يخدم الت

ية، الرياض،  ، جامعة نايف العربية للعلوم اأم ، 2011ديسمر 21-19السعودية، العلمي حول اسراتيجية اأمن امائي العر
 . 19ص
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 الثانيالمبحث 
اعات الغذائية دور   ئرفي تحقيق اأمن الغذائي بالجزا الص

س    اعات الغذائية من القطاعات ا اسة ي ااقتصاد الوط نظرا للدور الفعال يعتر قطاع الص
ن من السلع وامواد الغذائية، وباأخص   الذي يلعبه ي سد   ها أي ذات  حاجيات امواط الضرورية م

ال ف الواسع.ااستهاك  اعي خاصة ي  مية القطاع الص ديث عن ت اعات الغذائية ا مكن ا الص
تجات الزراعية مية القطاع الفاحي، نظرا إ كون القطاعن متشابكن، فام تعد مدخات ي  دون ت

اعة الغذائية اعية الغذائية تستعمل كمدخات ي الزراعة الص تجات الص )المطلب  وكذا بعض ام
 .اأول(

ططات ي إطار   زائرية على  كومة ا مية امستدامة تعمل على تطوير وتوسيع وهذا تعتمد ا الت
اع قيق اإكتفاء اإنتاج ي القطاع الزراعي والص ذا سعيا إ  ها، و ات الغذائية خاصة التحويلية م

م السلع الغذائية واأمن الغذائي للوطن    )المطلب الثاني(.الذاي من أ

 المطلب اأول
ميتها  اعة الغذائية وأ  الص

اميكية ي        اعات الغذائية من القطاعات اأكثر حيوية ودي تلف دول العام، فهي تعد الص
لقها امبادات التجارية القوية امرتكزة على تشارك ي تكوين الثروة وتشكيل القوة ااقتصادية ال 

قيق اإ  ا، وذلك بعض  ارجية وغزو تجات الغذائية إ اأسواق ا ها ي تصدير ام كتفاء الذاي م
 )الفرع اأول(.اأسواق احلية 

تاج إ امزيد   اعات الغذائية به  زائر، فقطاع الص طبق على وضع ا ذ الصورة ا ت غر أن 
بية  افسة ي اأسواق اأج ليا وام قيق اإكتفاء الذاي  عله قادرا على  من الدعم والتسهيات 

 )الفرع الثاني(.

 ع اأولالفر 
اعة الغذائية ومكانتها في ااقتصاد   مفهوم الص

اعة الغذائية، غر أها تتفق ي نقاط، على سبيل امثال    ية الص يم امفسرة ما تتعدد التعاريف وامفا
افها، سواء  تجات واحاصيل الزراعية مختلف أص ويل أو حفظ ام اعة الغذائية هدف إ  كون الص
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باتية أو  يوانيةال ما فيها الثروة السمكية، وذلك أغراض ااستهاك امباشر لأفراد أو استخدامها ي  ا
اعات.   قطاعات أخرى كالزراعة وبعض الص

اصب   م ي خلق الثروة وتوفر م يث تسا  ، ام ي ااقتصاد الوط اعات الغذائية ها دور  فالص
عةاجات اأفراد من اأالعمل، وكذا توفر احتي  وتسهيل مط حياهم. غذية امص

اعات الغذائية  أوا: تعريف الص
اعات الغذائية على أه  تعر         ا: ف الص

يوانية "التعريف اأول:  باتية وا امات ال يع ا ي القطاع الذي يقوم بتص اعة الغذائية  الص
تجات ا ويلها إ صورة أخرى من ام لغذائية وإمكانية حفظها من الزائدة عن ااستهاك الطازج و

ا أو استهاكها ي أماكن غر  ة، استخدامها ي مواسم غر مواسم ظهور الفساد أطول مدة مك
يوية" ة ااستعمال من الوجهة الصحية وا  .150أماكن إنتاجها، حيث تبقى صا

يع وحفظ التعريف الثاني:"ا  ولوجيا هدف إعداد وتص وتسويق امواد لتطبيق العملي للعمل والتك
ا التخزي واحافظة على  يع اأغذية لزيادة عمر الغذائية باستخدام نتائج وأسس العلوم اأخرى ي تص

 .151قيمتها وجودها"
امات الزراعية وفقا مواصفات التعريف الثالث:  اعي الذي يقوم بتحويل ا "أها الفرع الص

ت اعات على بقاء ام ذ الص ة ددة، هذا تعمل  ة لاستعمال أطول مدة مك جات الغذائية صا
ديدة  . وااستعمال ماشيا مع الشروط ا فظ والتصبر والتكييف...ا بفضل طرق التحويل وا

ضاري"  .152للمستهلك وال يفرضها التطور ا

ا  اعات الغذا من خال التعريفات ال م ذكر تج أن الص قسم إ نوعن من نست ئية ت
اعات: امات الزراعية الزائدة عن ااستهاك الطازج إ  تحويلية،اأو  الص ويل ا وال يتم فيها 

تجات غذائية، والثانية  ا من العمليات الحفظيةم  ، وتشمل كل من التعليب والتريد والتجميد وغر

                                                           

150
ازل والمدارسعز الدين فراج،  -  اعات الغذائية في المصانع والم رة، مصر، الص ، القا  .04، ص1997، دار الفكر العر

151
اعات الغذائية بدولة اإمارات بين الواقع وتحقيق اأمن الغذائيعام قرشي، نإ -  لة آفاق اقتصادية،الص ، اإمارات  ،   د

 . 17، ص2007، 109، العدد 28لد العربية امتحدة،
152

زائر، جغرافيا الغذاء في الجزائرعيون عبد الكرم،  -  ية للكتاب با  .212، ص1985، امؤسسة الوط
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ة، بغية استعماها أو استهاكها  تجات الزراعية أطول مدة مك ية متباعدة.  فظ ام  ي فرات زم

جاح عملية الت  الك ثاثة ركائزول يع الغذائي   :153تتمثل ي ص

ام  الحصول على المادة الخام: -1 يع الغذائيإذ مثل امادة ا وا مكن القيام  اأساس ي عملية التص
ا، وإن كانت متواجدة على امستوى احلي )السوق احلية(، فذلك سبة أمر  بذلك دون توفر ا بال ا

اعية تج الغذائي. للمؤسسة الص فيض التكلفة اإمالية للم م ي   يث تسا

يع: -2 ولوجية امتطورة ي خطوط اإنتاج، وال تفيد ي  التص والذي يقصد به استخدام الطرق التك
يع. وعة عر عملية التص تجات مت ليب أن تتحول إ م ويع اإنتاج، فمثا: مكن مادة ا  ت

هائي: -3 تج ال اعات الغذائية يعتر التسويق وباأخص وظيفة الت تسويق وتوزيع الم وزيع ي قطاع الص
تجة الغذائية. وات توزيع امواد ام  ضروريا وابد من وجود احرافية وجودة كبرة ي تسير وإدارة ق

اصر الثاثة امكونة   اعة الغذائية امذكورة أعابتواجد الع تج للص ات يصبح من السهل توفر ام
اصة بالصخاصة إذا م   الغذائية وإيصاها للمستهلكن جاح.ت الوظائف ا ذ  اعة الغذائية ب حيث أن 

ي تشمل أساس ا أدوار ووظائف عديدة تقوم هااأخرة ه  :154او

اشك أن لسامة الغذاء أمية كبرة لذلك ابد من توفر غذاء سليم وظيفة السامة الغذائية:  -1
زين أو  هيز و ا خال إنتاج و اذ توزيع الغذاء للتأكد وآمن تتوافر فيه الشروط واإجراءات الواجب ا

ا من املوثات وامخاطر  و الغذاء ا من سامته أو صاحيته لاستهاك البشري، فالغذاء اآمن 
 .155ب أذى أو ضرر أو مرض لإنسان على امدى البعيد أو القريببوالذي ا يس

                                                           

153
ولوجيا اأغذيةعبد الباسط آدم مريود،  -  شر والطباعة والتوزيمقدمة في علوم وتك ع، جامعة السودان ، دار جامعة السودان لل

ولوجيا، الطبعة   .17، ص2010، 01للعلوم والتك
ر،  - 154 ،ميلود زيد ا فاذ وبعد اعة الغذائية البديل المأمول قبل ال افسة  وااسراتيجيات  الص املتقى الدو الرابع حول ام

اعية خارج قطاع احروقات ي الدول العربية  افسية للمؤسسات الص ، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم 2010نوفمر  09-08الت
زائر، صحسيبة بن بوعلي، التسير، جامعة   .11الشلف، ا

155
مد عبد امالك، -  ظام الحديث أشرف  مركز الدراسات لة أسيوط للدراسات البيئية،  لسامة الغذاء )الهاسب(، ال

اير 32العددوالبحوث البيئية، جامعة اسيوط، مصر،   .40، ص2008، ي
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ا، تعبئتها أو تغلوظيفة الحفظ:  -2 ميد ذ العمليات ثيفها، حيث ميتم حفظ اأغذية عن طريق  ل 
ري على الغ اما من العمليات ال  يع الغذائي جزءا  فبيعه  ذاء، وذلك لتسهيل نقله م توزيعهي التص

ع والتغليف  ظة الص بشكل مريح، وللمحافظة على طبيعة الغذاء ومواصفاته طيلة الفرة الفاصلة بن 
ليا أو بعد التص افظة على  دون أن تفسد ديرح البيع وااستهاك  امادة الغذائية، أي تبقى 

 .156مواصفاها

تجات، بل وقد ترفع من  وظيفة التغذية: -3 اصر الغذائية الطبيعية للم ية التحويل على الع افظ تق
ات"، ومن جهة أخرى يتضمن  مل عبارة "غ بالفيتامي تجات  د كثرا من ام القيمة الغذائية، حيث 

ققه عملية الطبخ مثا.التحويل جعل الغذاء أك و ما   ثر قابلية للهضم، و

زة ي وظيفة المائمة لاستخدام: -4 ا اجة ملحة إ اأطعمة ا رة امرأة أصبحت ا  ظل تزايد ظا
 وضيق الوقت، نظرا للسهولة والسرعة ي التحضر واإعداد. العاملة والعائلة امصغرة

ويع: -5 تلف متطلبات امستهلكن وفق أذواقهم ورغباهم،  الت اعات التحويلية إ تلبية  هدف الص
تلف الفئات العمرية والطبقات  اسب  وعة ت تلفة ومكونات مت وذلك بتوفر أشكال وأحجام 

 اإجتماعية.
اعة الغذائية مكن امستهلك من إشباع أكر  مراعاة القدرة الشرائية: -6 حاجاته،  قدر مناول الص

تجات امطلوبة لذلك، لكن بأسعار تدخل ضمن القدرة الشرائية،  و ما ا يتأتى إا بتوفر  ام و
 .157البيت استيعاها ميزانيةوتستطيع 

ي  ا في ااقتصاد الوط اعة الغذائية ودور مية الص  ثانيا: أ
اعات الغذائية ي القيمة امضافة ال  م هيرز دور وأمية قطاع الص وقدرته على استيعاب  ا يسا

مية الصادرات خارج احروقات، إ غر ذلك من اأدوار ال يلعبها  أعداد معترة من اليد العاملة، وت

                                                           

156
ربيد،  -  مد أبو  امعة اإسامية للدراسات اإسامية، غزة،  القواعد الشرعية لسامة إنتاج وحفظ الغذاء،عاطف  لة ا

اير 01، العدد 20لد فلسطن، اج  .183، ص2012، ي
157

 - Fevia.Alimentation-info. Rôle de l’industrie Alimentaire : 

http://www.voedingsinfo.org/fra/chainealimentaire/chaineB2.htm . Page consultée le : 

24-01-2016. 
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ان  يوي ي ا  :158ااقتصادي وكذا ااجتماعي، وال نلخصها فيما يلي بذا القطاع ا
ي:  -1 اعات الغذائية في اإنتاج الوط مة قطاع الص اعي الغذائي من مسا يعتر القطاع الص

مو امطلوب ي ميع  القطاعات اإنتاجية الرئيسية ي اقتصاد أي بلد، ما له من دور ميز ي إحداث ال
وريا لل دفا  ذا القطاع يشكل  دول لغرض اجاات ااقتصادية وااجتماعية، حيث أصبح تطوير 

ق اعات الغذائية يع  مية وتطوير الص مية ااقتصادية وااجتماعية امرجوة، ذلك أن ت يق قيق الت
مو ااقتصادي وع ااقتصادي الضروري  معدات عالية لل وخلق فرص عمل واسعة، وبالتا زيادة الت

مو ااجتماعي والتق ي تلك الدول.   لتحسن ال

مة قطاع ال -2 اعات الغذائية في التجارة الخارجية: مسا تجات ص إن تزايد الطلب العامي على ام
قيق ااكتفاء الذاي  اعات الغذائية بغية  عة يدفع الدول إ ااستثمار أكثر ي قطاع الص الغذائية امص

و التصدير للخارج، خاصة تلك البلدان ال تتوفر لديها الركائز اأساس ومن م   ية إقامة التوجه 
اعة الغذائية، وتشج   ر.الص افسة والتبادل التجاري ا  ع على حرية ام

اعات الغذائية في معالجة مشكلة البطالة:  -3 مة قطاع الص تكمن أمية أي قطاع اقتصادي مسا
د من البطالة أو تقليصها، ويظهر  فعة ال يقدمها لاقتصاد واجتمع، وأمها امسامة ي ا ذلك ي ام

هم.  اصب العمل ال يتيحها للسكان خاصة الشباب م  من خال عدد م
اعات الغذائية مختلف فروعه يوف    اصب شغل دول عديدةر ي وقطاع الص حه  ة،معتر  م ما م

كومات والتشجيع على ااستثمار فيه.   امزيد من اأمية من قبل ا

اعات الغذائية في التشابك القطاعي:  -4 مة قطاع الص اعات مسا اعة ترابط أمامي مع ص لكل ص
سب امرتفعة للرابط  اعات ذات ال اعات الغذائية تعتر من الص تلفة، والص سب  أخرى متصلة ها ب

اعة التعليب بش أنوا اعات اأخرى، كص توجات الص صل على م لفي واأمامي، كوها  عها، ا
. اعات الكيماوية...ا اعة الورق، الص اعة التعدين، ص  ص

                                                           

158
اعات الغذائية في الجزائر،إشكالية ااستثمار في قطاع  عبود زرقن، فوزي عبد الرزاق،  -   املتقى العلمي الدو الثالث  الص

زائر، قيق اأمن الغذائي بالدول العربية، جامعة امدية، ا  ،2014أكتوبر  29و28يومي  حول القطاع الفاحي ومتطلبات 
 .07ص
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اعات الغذائية في تكوين القيمة المضافة:  -5 مة قطاع الص اعات الغذائية مسا  أثرلقطاع الص
، فهو  سبة مباشر ي تكوين قيمة مضافة لإقتصاد الوط زائر مثا ب )أي ما يعادل  %36,5ي ا

ار(، مقابل حوا  266تقريبا  اعة خارج قطاع  728مليار دي ار من القيمة امضافة للص مليار دي
 . 159احروقات

اصب    اعات الغذائية دور كبر ي كل ااقتصادات العامية، من ناحية خلق م ما أن لقطاع الص
ذا القطاع ي ااقتصاد  ابية، فما مكانة  ا من امسامات اإ العمل والثروة والقيمة امضافة وغر

زائري،  مية ااقتصادية للوطنا  ؟.وما مدى اسهامه ي الت

ذا التساؤل   . يب عن   من خال الفرع التا

 الفرع الثاني
اعات الغذائية في ااقتصاد الجزائري   مكانة الص

اعات   زائر مكانة ميزةتل قطاع الص عكس ي مدى مسامة الدولة ي تشجيع  الغذائية ي ا ت
حهم تسهيات ي  ذا م ذا القطاع، و تلف الفاعلن ااقتصادين واأفراد على ااستثمار ي 
تصة ي  صول على رؤوس اأموال الازمة والتحفيزات امختلفة إنشاء مؤسسات صغرة أو متوسطة  ا

ويلها، غر أن اماحظ يع اأغذية أو  قيق ااكتفاء الذاي ي  تص أنه بالرغم من كل اجهودات يبقى 
 . غر كافالعديد من السلع الغذائية باأخص الواسعة ااستهاك 

زائر، ونرز الدور الذي يلعبه ي أداء فيما يلي نستعرض مؤشرات   اعات الغذائية ي ا قطاع الص
مية ااقتصادية.ااقتصاد الوط   ودفع عجلة الت

اعات الغذائية الجزائريةأو   ا: مؤشرات أداء قطاع الص
زائر ارتباطا وثيقا باإنتاج الزراعي، فيؤثر ويتأثر به سلبيا أو   اعي الغذائي ي ا يرتبط اإنتاج الص

ابي ة عن  ، حيث أن  اا فظية نا اعات الغذائية التحويلية أو ا ام امستعملة ي قطاعات الص امواد ا
. القطاع الز   راعي باأساس، والتغرات ال تطرأ على أحد القطاعن مس بالثا

                                                           

159
 -L’activité Industrielle –Année 2012-, ONS, Alger, juillet 2013,  p45. 
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اعات الغذائية،   ففي أغلب اأحيان تشكل التذبذبات ي اإنتاج الزراعي عائقا أمام الص
ا فيما يلي إ العديد من الصعوبات وامشاكلباإضافة   :160وال نوجز

ذا نتيجة زيادة الواردات على حساب الصادرات: - ارج  و رير التجارة اانفتاح ااقتصادي على ا و
تجات ارجية، ما يؤدي إ دخول ام زائرية ا بية إ اأسواق ا تجات احلية على  اأج وعدم قدرة ام

تجات امستوردة، وبالتا  ذ ام افسة  قصه  عرقلةم اعي الغذائي احلي والذي غالبا ت اإنتاج الص
ودة  وا يتسم بامواصفات وامقاييس العامية امطلوبة. ا

زائرية: - ري التهريب واإغراق ي السوق ا هود امكثفة للسلطات مراقبة  اتساع ظا ذا بالرغم من ا و
دود ) مائية امضادة لسياسة اإغراق عن طريق ا مارك( حاربة التهريب، واإجراءات التجارية ا ا

رة.وماية السوق و  ذ الظا تج احلين من آثار   ام
اعية: - مية الص زائري إ إسراتيجية واضحة امعام للت ااسراتيجيات  حيث أن   افتقاد ااقتصاد ا

اعية بالشكل امخطط له، ويرجع ذلك للعديد من اأسباب، كعدم متابعة  مية الص قق الت السابقة م 
داف امخطط ها التطبيق الفعلي مختلف مراحل اإ سراتيجية من بدايتها إ هايتها، وعدم تطابق اأ

 مع الوضع ااقتصادي.
اعية مائمة: - تية ص ية  اعة الغذائية وباقي فر  اافتقار إ ب اعات اأخرى إ تاج الص وع الص

قل والتخزين وامتوفر ب يع، كال تية ضخمة، نظرا لتعدد مراحل وعمليات التص ا، ية  اولة والتريد وغر
اعات الغذائية، ما يرفع من  ميع الص زائر تبقى غر كافية  ية التحتية واهياكل القاعدية ي ا فالب
ياكل  تاج إ مراكز تريد متطورة و اعة حفظ وتعليب اأماك ال  عة، كص تجات امص تكاليف ام

 متخصصة.
تمام بالقطاعات ال مثل  - اعي كالقطاع الزراعي، حيث أن عدم اا ة أساسية لتطوير القطاع الص لب

مية ااقتصادية للبادالتشابك القطاعي له التأثر امبا ووضعية القطاعات ذات الصلة  شر ي الت
اعا اعي الغذائية ت تبالص اعة.د ومو  باعتبار أن الزراعة مور  ؤثر ي مردودية اإنتاج الص  ن للص

تمام م - اعي،عدم اا اث و التطوير الص اعية. راكز اأ  ما له اأثر على كفاءة العمالة الص
اعات اأغذية امختلفة. - اات ص ية امتخصصة ي   عدم توفر العمالة الوط

                                                           

160
لة البحوث ااقتصادية  إشكالية ااستثمار في قطاع الصاناعات الغذائية في الجزائر،زرقن عبود، فوزي عبد الرزاق،  - 

 .155، ص2014، جوان 01وامالية، كلية العلوم ااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير، جامعة أم البواقي،  العدد 
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صول على مصادر التمويل ال  - دودية القدرة أصحاب اأعمال وامؤسسات الصغرة ي ا
اعية ذا لعوامل تتعلق تاجوها ي أنشطتهم الص ، فغالبا ما يكون التمويل من حظ كرى امؤسسات، و

 باإدارة والبروقراطية، من جهة، والقدرة امالية للمؤسسات على تسديد ديوها.

زائر بكثرة امؤسسات امتوسطة والصغرة ي حن يتمي    اعات الغذائية ي ا يكل قطاع الص ز 
ذا ي ميع اص، و شاط وترتكز أساسا على امطاحن، إنتاج القطاعات امكو   ذات الطابع ا نة لل

ضر والفواكه ليب، تعبئة وتغليف امواد الغذائية، امشروبات الغازية وامعدنية، تصبر ا ويل ا  .161و
در اإشارة إ أ  زائر عديدة، تعتمد على استعمال  ن  و اعات الغذائية ي ا فروع الص

افظة....(. مائر، امستخلصات، امواد ا تجات خام )الغلوكوز، ا تج أيضا م  مدخات خام، كما ت
اعات الغذائية في الجزائر12-2جدول رقم)  (: فروع الص

 ليب امعلباأجبان، الياغورت، الكرمات، الكرمة اجمدة، ا الحليب 
فظ والتحضر اللحوم الحمراء/ البيضاء  امذابح، التحويات، ا

 امصرات، التصبر والتحضر اأسماك
. الفواكه افة، العصائر، امصرات وامر  الفواكه ا
ففة( الخضر مدة/   امصرات، التجميد، التحضر )خضر 

 وغر غازيةاميا امعدنية، مشروبات غازية  المشروبات
 زيوت غذائية، زيت زيتون، الزبدة، مواد دمة نباتية وحيوانية. الزيوت والمواد الدسمة

اعي، وبسكويت الحبوب لويات، خبز ص بز، ا  الدقيق، السميد، الكسكس، ا
اعية  مركز الطماطم الطماطم ااصط

لوى، استعماات السكر ي باقي القطاعات السكر اعة السكر، ا  ص

 Horri khelifa et autres, Problématique du developpement des industries المصدر

agroalimentaires en Algérie, European Scientific Journal, January 2015 , édition 

Vol11, P126. 

ليب، السكر، نفص    زائر، وال تشمل إنتاج ا اعات الغذائية ي ا م فروع الص ل أكثر ي أ
قاط التالية:  بوب، وامشروبات، إضافة إ الزيوت بأنواعها، من خال ال  ا

اعة التحويلية للحليب ااحتياجاتفرع إنتاج الحليب ومشتقاته:  -1  تتعدى القدرات الكلية للص
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 .154، صرجع السابقام،زرقن عبود، فوزي عبد الرزاق - 



  فصل الثاني                                           مشكلة الفجوة الغذائية في ظل اإمكانات المتاحةال

 

 

96 

 

الك فائض ي اإنتاج، غر أن نسبة كبرة من الكلية هذ ام  ن، فه ادة ومشتقاها ي الوقت الرا
تجة تعتمد على امواد اأولية امستوردة.  امؤسسات ام

وا قد   (2011-2000) فخال الفرة  ليب  اعة ا وي لص مليار  04ر متوسط اإنتاج الس
سبة  طن من اإنتاج الوط 2.148.660لر: تشمل  طن من  1.906.069مقابل  %53أي ب

سبة   .%47الواردات ب
اعات الغذائية  ذا الفرع كباقي الفروع من الص من مشاكل عديدة، كعدم موقع الشركات  ويعا 

ليب الطازج مثا، وعدم احرام معاير ومقاييس تج فيها ا تجة بالقرب من امراعي ال ي اإنتاج  ام
اصة  تجالعامية ا  .162ودة ام

وعيه الصلب واللن، حيث قدر متوسط فرع إنتاج الحبوب:  -2 ذا الفرع إنتاج القمح ب يشمل 
طن فيما يتعلق بإنتاج القمح الصلب، وكمية  1.376.690ب:  (2012-2000)اإنتاج للفرة 

808.130  :  .163طن 2.184.820طن للقمح اللن، ليكون بذلك اإما
زائر ا  ي غر أن ا بوب، خاصة القمح و ا الذاي من إنتاج ا بذلك تلجأ إ  قق اكتفاء

ارجية اخية  امصادر ا تلف اأقلمة ام بالرغم من اإمكانات ال تتوفر عليها، فإنتاج القمح يتوافق و
ها.  ح الصحراوية م

اعة الغذائية الذي فرع إنتاج السكر:  -3 يتطلب استثمارات كبرة، يعتر فرع السكر من فروع الص
ذ امواد من السوق العامية ال  صوصية امواد اأولية الضرورية إنتاجه، حيث يتم استراد معظم  نظرا 

 .164تعا ي أغلب اأحيان من مشاكل امضاربة ي اأسعار من طرف أكر امؤسسات العامية

                                                           

162
 Abdelhamid Soukehal, communication sur la filière laitière, Colloque sur le thème 

 Sécurité alimentaire : quels programmes pour réduire la dépendance alimentaire  en 

céréales et lait ? », Forum des chefs d’entreprises, Algérie, 08 Avril 2013, P12. 
163

 - Fouad Chehat, La filière Blé : Etat des lieux et perspectives, Communication DG 

INRAA, Colloque sur le thème « Sécurité alimentaire : quels programmes pour réduire la 

dépendance alimentaire  en céréales et lait ? », Forum des chefs d’entreprises, Algérie, 08 

Avril 2013 , P05. 
164

وعة،  -  اعات الغذائية كمدخل لتحقيق اأمن الغذائي في الجزائر الواقع والمأمول،أمد مص املتقى الدو التاسع  الص
حول استدامة اأمن الغذائي ي الوطن العر ي ضوء امتغرات ااقتصادية الدولية، كلية العلوم ااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 

 . 12، ص2014نوفمر  24-23التسير، جامعة الشلف، 
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اص يلعب     بلغحيث  لية،دورا كبرا ي موين السوق احوفيما يتعلق بإنتاج السكر فان القطاع ا
ذ امادة إ  210.000إنتاج مؤسسة سفيتال حوا  زائر من مرحلة استراد  ة، وقد انتقلت ا طن/س

ا  .    165امغرب العر إ أوروبا، الشرق اأوسط و تصدير

ذا الفرع باإنتاج وتوزيع امشروبات الغازية وغر الغازية، حيث عرفت : 166فرع المشروبات -4 يهتم 
ات وذلك نظرا لتزايد الطلب احلي، فبعد أن كان  وات التسعي اعة تطورا ملحوظا خاصة ي س ذ الص

ة  60الطلب على اميا امعدنية يقدر بأقل من  مليار لر  1,5، أصبح يقدر ب1980مليون لر ي س
ة  ي  .2004س

سبة للمشروبات الغازية فقد قد     ة وبال مليون لر، وعرف  750 ب 2004ر الطلب عليها ي س
واص سواء احلين أو  ذا الفرع تقلص ي عدد اجمعات العمومية وإقبال كبر من امستثمرين ا

 من سوق امشروبات. %95اأجانب الذين وصلت نسبة تغطيتهم 

زائر ازالتفرع إنتاج الزيوت:  -5 ، وتوفر  إن زراعة الزيتون ي ا تعرف مشاكل من حيث الدعم اما
ديثة وكذلك عدم تطوير وإعادة تكثيف اأشجار امغروسة، كما أن الزيادات ال كانت  اآات ا

ذ الزراعة ي ا بلية ال تتوفر عليها  اطق ا ا غر كافية مقارنة بام زائر شهدت نسبة زيادة ي تعتر
ا  لة  ،2003 /2002بن س  %10,1عدد اأشجار قدر اطق امؤ سبة للم ذا يعتر غر كاي بال و

وع من اأشجار والذي كان له أثر سلي على زيادة اإنتاج أو من حيث امردودية. ذا ال  لزراعة 

م السلع الغذائية ذات   ا إنتاج أ تجن ااستهاك الواسع،من خال دراست ن قطاع أ ست
ه، خاصة وأنه يعتمد على استراد  داف امرجوة م زائر ا يزال بعيدا عن اأ اعات الغذائية ي ا الص
تجات من خال امصادر  امدخات اأساسية وبكميات كبرة، كما أنه يغطي العجز ي بعض ام

بية(، وترجع بعض أسبا تجات اأج ارجية )ام ذا القطاع إ الصعوبات ال يواجهها ا ب ضعف 
تجون وكذا نقص الكفاءة ي اليد العاملة واإنتاجية.  ام

 

                                                           

 
اعات الغذائية، اموقع الرمي:  -165  .18:40، 2016جانفي  25بتاريخ  ،http://www.cevital.com/arسفيتال للص
166

فيظ،   -  ة عبد ا اعات الغذائية في تحقيق اأمن الغذائي في الجزائركي مة الص  .94، امرجع السابق، صمسا

http://www.cevital.com/ar
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مية ااقتصاد الجزائري  اعات الغذائية في ت  ثانيا: دور الص
اعات الغذائية بالدرجة اأو على اإبداع واابتكار، وبالتا فهو يتميز   يعتمد قطاع الص

تجات ورفع معدات اإنتاجية، ما له اأثر امباشر على بالتجديد امتو  ويع ام م ي ت اصل، ما يسا
مية ااقتصادية.  إ خلق فرص العمل، خاصة ي إطار امؤسسات الصغرة وامتوسطة، فهو  إضافةالت

 يضم أعداد معترة من اأيادي العاملة.
ذا القطاع ي ااقتونظرا لأمية ال يتميز ه  و ااستثمار ي  صاد الوطا  كومة  تتجه ا

اص ع اعات الغذائيةتلف فروعه، وتشجيع القطاع ا و الص ي إطار ااسراتيجيات  لى التوجه 
كومة.  امسطرة من قبل ا

م   اعات الغذائية يسا زائرية أن قطاع الص حيث تشر التقارير الصادرة عن السلطات الرمية ا
اصة هذا القطاع وال تشر إ أنه  ذا ما تؤكد اإحصائيات ا ، و بشكل فعال ي ااقتصاد الوط

ة  زائرية الصغرة وامتوسطة  2012س عدد ي حن بلغ مؤسسة،  23555بلغ عدد امؤسسات ا
اعة، وسامت  %40ما يعادل نسبة  أي 140000 العاملن هذا القطاع من اليد العاملة ي قطاع الص

سبة  اعة الغذائية ب  . 167من القيمة امضافة خارج قطاع احروقات %33الص

تمام ف   يوي يعود إا  :168أسباب التاليةا السلطات هذا القطاع ا
مية  - عكس ت اعات الغذائيةقطاع ت هما، أي   الص قيق اأمن الغذائي للوطن، فالعاقة طردية بي على 

اعات الغذائية جيدة )توفر اإنتاج الكاي مواجهة طلب ات السكان من كلما كانت وضعية قطاع الص
تجات الغذائية( من كلما ارتفعت نسبة ااكتفاء الذاي، وبالتا اابتعاد أكثر عن مستويات الأ  ام

 الغذائي.
ي مقدرة  - ام لاقتصاد الوط مهمة جدا، و اعات الغذائية ي اإنتاج الداخلي ا مشاركة قطاع الص

وا  سبة للجزائر  ار 900بال  .169مليار دي
                                                           

167
 - Organisation des Nations Unies Pour l’Alimentation et l’Agriculture, Cadre 

Programmation par pays (Algerie 2013-2016), décembre 2012, P08. 
168

اعات الغذائية في الجزائر بين الواقع والمأمولاماحي ثريا،  -  افسة واإبداع في مؤسسات الص ، مداخلة  إستراتيجية الم
افسية للمؤسسا افسة وااسراتيجيات الت اعية خارج قطاع احروقات ي الدول العربية، ضمن  املتقى الدو الرابع حول ام ت الص

 .03، ص2010جامعة الشلف، نوفمر
169

 - Les comptes économiques de 2000 à 2014, ONS, Alger, N°709,  juillet 2015. 
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ظمة  - ارتفاع الفاتورة الغذائية ال تستمر ي التزايد ي قيمتها خاصة، حيث تشر إحصائيات ام
مية الز  تجات الغذائية قد بلغت (2013راعية )العربية للت مليون  5515,01 أن فاتورة الواردات من ام

ة   مليون دوار أمريكي. 116,29ي حن أن الصادرات قدرت ب  2012دوار أمريكي س
افسية ي أداء   تم على الدولة وضع إسراتيجية ت ذا الفرق ي اميزان التجاري الغذائي 

قيق التوازن ي ميزان لية كم  امؤسسات الغذائية اح فض من عبء الواردات و ا ونوعا من أجل ا
اعات الغذائية نسبة امدفوعات، إذ مث   اعية الكلية %28ل فرع الص  . 170من الواردات الص

اعة الغذائية  -  اعات اأخرى مسامة الص ، دعم سياسة التوظيفي إ جانب باقي الص
ة  زائر يشغل حوا  2015فاإحصائيات لس اعة ي ا من إما اليد  %13تشر إ أن قطاع الص

هم  1377العاملة اإمالية، أي ما يعادل  مليون عامل من سكان اأرياف،  365مليون عامل، بي
ضر. 1012والبقية أي   من ا

اعي من الحضر واأ13-2جدول ) اشطين )العاملين( في القطاع الص  رياف(: تقسيم السكان ال

سبة ) العدد ) مليون نسمة(   (%ال

 14,1 1012 الحضر

 10,8 365 فاأريا
 13 1377 المجموع

 Office National des statistiques, (activité, emploi et chômage en المصدر:

septembre 2015, N°726 , Alger, decembre 2015 ,P04. 

اعات الغذائية    وط بالص دول السابق، الدور ام ا من خال ا اعات يتضح ل تلف الص و
سبة  اأخرى ي سياسة التشغيل تلف  %13والتصدي مشكلة البطالة، ف من إما اليد العاملة ي 

ي نسبة معترة. زائر،   القطاعات با
اعات  اكما سجلت التقارير اإحصائية ارتفاع  شاط ااقتصادي للص ام لل ي تطور اإنتاج ا

ة  899.318الغذائية، حيث بلغ حوا  ار س ة  824.146مقابل حوا  ،2012مليون دي  .2011س

                                                           

170
تجات ذات ااستهاك الواسع مثل القمح، السكر -  زائرية غالبا من ام  والزيت.تتكون الواردات الغذائية ا
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سبة اأكريسذا و   اص بال م القطاع ا اعي الغذائي،  ا مقارنة بالقطاع العام ي اإنتاج الص
:ويتضح ذلك من خال اإحصائيات امبي دول التا  ة ي ا

اعات الغذائية في الجزائر )14-2جدول رقم)  (2012-2006(: تطور اإنتاج الخام الخاص بقطاع الص
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 150.014,2 143.147,2 118.983,5 112.604,1 107.866,3 99.978,7 96.496,3 القطاع العام

 749.304,6 680.999,5 610.851,6 568.821,4 499.556,9 452.544,1 423.378,3 القطاع الخاص

 899318,8 824.146,6 729.835,1 681.423,1 607.423,1 552.522,8 519.874,6 اإجمالي

 L’activité industrielle –année 2012-,ONS, Algerie, juillet 2013,P44: المصدر
 

اعات الغذائية ي    اإحصائيات واأرقام امشار إليها سابقا تعكس مدى أمية قطاع الص
، وذلك من خال مس ارجيةااقتصاد الوط ية، وكذا  امته ي ترقية التجارة ا وسياسة التشغيل الوط

مية وتعزيز القدرات اإنتاجية.  ت

حصر    واجي  دورو ا ي تلفل أوسع ال ااقتصادي فقط، إما  اجاات اإجتماعية،  يشمل 
ام ي سياسة اأمن الغذائي، وذلك بتوفر اأغذية امطلوبة وكذا البيئية.   والسياسية كما له دور 

 وبالكميات اازمة أفراد اجتمع مثا.
قيق اأمن الغذائي   اعات الغذائية ي   .ومن خال امطلب التا نتعرف على كيفية اسهام الص

 المطلب الثاني
اعات الغذائية في تحقيق اأمن الغذائي   مة قطاع الص  مسا

اناتل إحدى الظلت مشكلة توفر الغذاء تشك    ،  ر تاج إ الرئيسية لاقتصاد الوط وال 
اعة الغذائية،  تجه الزراعة والص البحث عن الطرق الكفيلة مضاعفة اإنتاج احلي من الغذاء الذي ت

وع وتطور رغبات وطلبات اأفراد.خاصة  و  مستهلكأصبح احيث  ي ظل  ت تجات  شراءيتوجه  ام
زة، امعل   ا فة، وذلك ما تتمتع به من ميزات كسرعة وسهولة دة واجف  ة، أو اجم  بة وامصر  الغذائية ا

 التحضر.
ز و  ةعامص   غذيةوبالتا صار من الضروري توفر اأ  ا  لتلبية احتياجات اك امباشر لاسته ةا
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ضرية أين يزيد الطلب عليه ؤاء امستهلكن، اطق ا ا ضمانا إكتفائهم الذاي من الغذاء خاصة ي ام
 )الفرع اأول(.

اف اأغذية   تلف أنواع وأص ا يرز دور امؤسسات الصغرة وامتوسطة امتخصصة ي انتاج  و
زائر اموجهة لاستهاك من قبل اأف اعات الغذائية ي ا راد أو امؤسسات، حيث أن نسيج قطاع الص

قق تقدما معترا وتلي احتياجات السوق احلية من السلع  تغلب عليه مثل تلك امؤسسات، وال 
بية  تجاته إ اأسواق اأج و تصدير م وعة حسب الطلب، كما أن بعضها يتجه  )الفرع الغذائية امت

  الثاني(.

 لالفرع اأو 
اعات الغذائية في تحقيق اأمن الغذائي بالجزائر  دور الص

زائر ي تزايد مستمر، حيث مثل ااستهاك الغذائي  إن    تجات الغذائية ي ا الطلب على ام
وات  %45حوا  ات،من ميزانية العائات الشهرية لس تيجة ارتفاع اأسعار   التسعي ليصبح حاليا ك

 .171من مصاريف العائات %70ااستهاك الغذائي مثل 
كومة التوج    اعاتاأمر الذي يفرض على ا و ااستثمار أكثر ي القطاع الفاحي والص  ه 

عترا حا الغذائية تلبية هذا الطلب امرتفع، وااستثمار عن طريق إنشاء امؤسسات الصغرة وامتوسطة ي
 ناجعا لتحقيق ااكتفاء الذاي.

اعة الغذائية باأمن الغذائي   أوا: عاقة الص
اعة اك مقاربة تفس     اعي لأغذية، وال تفسر انتماء الص ر العاقة بن القطاع الزراعي والص

 الغذائية كفرع لاقتصاد الزراعي، الذي يعتر بدور فرعا من العلوم ااقتصادية.
  : ذ امقاربة عن التساؤل التا يب  اعات الغذائية باإنتاج الزراعي؟ و ي عاقة الص ما 

ا في تحقيق اأمن الغذائي؟.  وما دور

  : ذا التساؤل من خال الشكل التا حاول اإجابة عن   س

                                                           

171
اعات الغذائية في الجزائر بين الواقع والمامول،، اماحي ثريا -  افسة واإبداع في مؤسسات الص امرجع  استراتيجية الم

 .03السابق، ص
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اعة الغذائية باأمن الغذائي1-2شكل رقم)  (: عاقة الص

 
 ةالمصدر: من إعداد الباحث

قاط التالية:  موعة ال بط   من خال الشكل السابق، نست
ه  -  يث يفوق أو يساوي امعروض م لتحقيق اأمن الغذائي ابد من توفر الغذاء الكاي، 

 الطلب عليه.
ه.  -   لق الفجوة الغذائية ي حالة ما إذا فاقت نسبة الطلب على الغذاء امعروض م
صيل الغذاء عن طريق  -  يث تتشابك يتم  يع الغذائي،  إنتاجه ي القطاع الزراعي، أو التص

 ات من ناحية امدخات وامخرجات، فالعاقة تبادلية بن كاما.تلك القطاع
ا أشرنا ي امخطط السابق إ حالة اأمن الغذائي على امستوى احلي،   در اإشارة إ أن

اصر أخرى على امستوى  ما تدخل ع صري التصدير وااستراد.بي ، كع  الدو

اعات Rastoinولتفسر العاقة من وجهة نظر امختصن والعلماء، فقد قدم   يفا للص ، تص
فها إ  :172الفاحية الغذائية حسب مراحل تقدمها يص

د  مرحلة الفاحة: -1 ة ع ا ي ال ترتكز فيها أنشطة الفرع على إنتاج واستهاك امواد الغذائية ال و
 ااستغال الفاحي امباشر.

                                                           

172
 -  ، ود بية المباشرةعبد امليك مز اعات الفاحية الغذائية بدول الميدا وجاذبيتها لاستثمارات اأج ، واقع فرع الص

اث  زائر،  العدد أ مد خيضر، بسكرة، ا ، 2007، ديسمر 02اقتصادية وإدارية، كلية اللوم ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة 
 .114ص
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اعة )المرحلة الحرفية(: -2 وع  مرحلة اانتقال نحو الص ي امرحلة ال توصف بالتقليدية، وتتميز ب و
ضري للمجتمع من تقسيم العمل عن طريق مؤسسات صغرة لتحويل امواد الفا حية، كما أن التوجه ا

توج إ امستهلك. قل وتوزيع ام  فيها يسمح بروز القطاع التجاري الذي يتكفل ب

اعات الغذائية:  -3 اعات الغذائية الفاحية، الذي يقارب أو يفوق مرحلة الص تتميز بأمية قطاع الص
واة قطاع الفاحة نفسه من حيث القيمة امضافة والعمالة، كم انبية احيطة بال ا تتميز بتعدد اأنشطة ا

اعات التزويد الغذائي إ  ال توصف مركز اإنتاج الفاحي الغذائي الذي يضم السلسلة كاملة من ص
دمات.  ا

اعات المرحلة القمة:  -4 ي السائدة حاليا ي الوايات امتحدة اأمريكية، وتسمى أيضا مرحلة الص و
د تج الغذائي.الفاحية ا هائي للم دمات ي السعر ال جم ووزن ا   ماتية، نظرا 

تج الفاحي   ديد وفهم كل اأنشطة ال تتقاطع ي دورة حياة ام ذ امقاربة إ  هدف 
انس وتوافق الكل ي  الغذائي، مع التأكيد أكثر على العاقات بن القطاعات امختلفة لفهم مدى 

 ئي.قيق اأمن الغذا
شاط ااقتصادي  سبة للجزائر فإن ال ة القطاع  وبال اعي والفاحي يتميز هيم خاصة الص

اعي يتشكل من عدد كبر من امؤسسات الصغرة  سيج الص اص على حساب القطاع العام، فال ا
تج دود من امؤسسات الكرى، وال تعمل على توفر ام ات الغذائية وامتوسطة مقابل عدد 

قيق اأمن الغذائي و دخات الزراعية ي إطار متكامل ومتجانسوام  الثروة ي الباد.خلق  يهدف إ 

اعة الغذائية في تحقيق ااكتفاء الذاتي      ثانيا: دور الص
اعات الغذائية يرتكز أساسا   دف الص قيق ااكتفاء الذاي، فإن  من ناحية اأمن الغذائي و

، أو على تلبية ااحتياجات  يوا الغذائية للمستهلكن من سلع قابلة لاستهاك امباشر، ااستهاك ا
اسبن ودة والسعر امطلوبن وام اعة با تلفة كالزراعة أو الص  .173ي شكل مدخات لقطاعات 

احية التغذوية، فتدعيم اأغذية  و الوسيلة اأكثر شيوعا لتحسن  174أما من ال يع  اء التص أث
صائص  عة لتغير ا ودة التغذوية ها، ومكن لشركات اأغذية أيضا أن تعيد تشكيل اأغذية امص ا

                                                           

173
ظمة اأغذية والزراعة لأمم امتحدة -   .145، ص2013روما  ، 2013حالة اأغذية والزراعة ،م



  فصل الثاني                                           مشكلة الفجوة الغذائية في ظل اإمكانات المتاحةال

 

 

104 

 

تجات امعروضة، وكثرا ما تفعل ذلك استجابة ل أغذية  طلب امستهلكن، على سبيل امثال:التغذوية للم
خفضة الك واص التغذوية.قليلة الدسم وم يدرات وخالية من الغلوتن أو غر ذلك من ا  ربو

اعات الغذائية من  وهدف  قيق ااكتفاء الذاي ابد من تطوير الص تقليص الفجوة الغذائية و
وانب التالية  :175خال الركيز على ا

مية اموارد البشري - ولوجيا امستخدمة وت ظيمي وتطوير التك ة، عن طريق إقامة دورات ديث اهيكل الت
ية مسري امؤسسات، والعمالت يات. كوي ولوجيا والتق  وتدريبهم على العمل على أحدث التك

ولوجيا، - ديثة ومتطلبات التك تجات مواصفات نتهدف التمكن من إ إدخال نظم اإدارة ا اج م
ودة افسة ي السوق احلية واأج عالية ا  بية.وقادرة على مواجهة ام

اسب للموارد - وفق مستجدات السوق  البشرية، ويكون ذلك بصورة دورية توفر التدريب الازم وام
 الدولية واحلية.

تجات. - وات التوزيع اأفضل لتصريف ام اسبن، أو ق  تطوير نظم آليات التسويق، واختيار اموزعن ام
ودة الشاملة - يم ا ودة وتطبيق مفا واالتزام بامواصفات العامية ال تتماشى مع صحة  تطوير نظم ا

وات اأخرة، وأصبح امستهلك يبحث دائما ظام التغذوي تطور كثرا ي الس ذا أن ال  عن التغذية، 
تج الصحي والسليم.  ام

ذا ح مكن تشجيع امستثمرين ي  - اعي الغذائي و إعادة ربط القطاع الزراعي بالقطاع الص
واص، من أصحاب امؤسسات الصغرة وامتوسطة، وماك القطاعن ؤاء امستثمرين ا ، خاصة 

يازات الصغرة )اأراضي احدودة امساحة(.  ا

 الفرع الثاني 
اعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة مية مؤسسات الص  تحقيق اأمن الغذائي من خال ت

قيق اأمن الغذائي ي الوطن، و الك العديد من اأدوات والسياسات ال   م ي   لعلتسا
                                                                                                                                                                                           

174
تويها بشكل طبيعي  بتدعيم اأغذيةيقصد  -  تويها أو ا  اصر الغذائية اأساسية لغذاء  صر أو أكثر من الع ا: "إضافة ع

ظمة اأغذية والزراعة  ة من السكان )م ب أو تصحيح نقص بن لواحد أو أكثر من امغذيات لدى السكان أو فئات معي بغرض 
ظمة الصحة العامية.  (.1991وم

175
اعات الغذائية وعاقتها بالقطاع الفاحي فوزي عبد الرزاق،  -  مية ااقتصادية وااجتماعية للص دراسة حالة –اأ

زائر،  ،-الجزائر زائر، أطروحة دكتورا ي العلوم ااقتصادية، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة ا  .70، ص2007 ا
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ا،   مية ااقتصادية إحدا مية امؤسسات ااقتصادية الفاعلة ي الدولة، خاصة الت فهذ اأخرة تتطلب ت
. ا ي ترقية ااقتصاد الوط  تلك ال هدف إ خلق القيم امضافة وتسهم بشكل ا

دم دائما اقتصاد الباد   اجحة وال  فالدولة دائما تسعى إ دعم وتشجيع تلك امؤسسات ال
يع  واجتمع، وأبرز مثال عن ذلك امؤسسات الصغرة وامتوسطة، ما فيها امختصة ي نشاط التص

اجة إ الدعم اما   .الضخمالغذائي، وال تقدم إضافة لاقتصاد دون ا

اعات الغذائية الصغيرة والمتوسطةأوا: مؤسسا  ت الص
اعات الغذائية الصغرة وامتوسطة، من اأجدر الت  عريف بامؤسسة قبل التعريف مؤسسات الص

شأة أها صغرة أو متوسطة. الصغرة وامتوسطة  ومعرفة على أية أساس يتم اعتبار أي م
ك الدو فإن  شآت الصغرة وامتوسطة تقسيم  وفق تعريف الب باستخدام معيار عدد يتم ام

شآت ال توظف أقل من ، حيث وردالعمال والذي يعتر معيارا مبدئيا ف  50:" تلك ام عاما، ويص
ية الصغر، وال ها ما بن  10امشروعات ال يعمل ها أقل من  ا  50-10عمال بامشروعات امت

فة كمؤسسات متوسطة" 100-50بن   عامل تعتر مؤسسات صغرة، وما  .176عامل فهي مص

يع الغذائي، أي   ال نشاطها التص وعليه، فإن امؤسسات الصغرة أو امتوسطة ال يكون 
اعات الغذائية الصغرة أو  تعمل على إنتاج نوع أو عدة أنواع من اأغذية، تدعى مؤسسات الص

 امتوسطة.

ف من امؤسسات )كما  ذا الص ي خلق فعال ( له دور 2-2رقم ل ناحظ من خال الشكو
ويع ااستهاك وزيادة فرص فرص العم ل، أي زيادة امداخيل لدى اأفراد أو اأسر، ما يتيح ها ت
صول ع مية ااقتصادية للباد و وبالتا امساملى الغذاء وفق مداخيلها ورغباها، ا قيق ة ي الت

  .اءاإكتفاء الذاي من الغذ

 

 

                                                           

176
لة اقتصاديات مال إفريقيا، كلية العلوم  ،-آفاق وقيود-الجزائر، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في آيت عيسى عيسى - 

 .273ص، 2009، 06، العدد 01لتسير، جامعة الشلف، السداسي ااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ا
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مو ااقتصادي وزيادة2-2شكل رقم) شآت الصغيرة والمتوسطة في ال مة الم  ااستهاك (: مسا

 

مية ااقتصادية،  المصدر:  اعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الت عبد الرزاق خليل، عادل نقموش، دور الص
مية المستدامة"، كلية العلوم ااقتصادية والعلوم  الملتقى الدولي حول "إستراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة وتحقيق الت

 .188، ص2011نوفمبر16-15جامعة المسيلة،  التجارية وعلوم التسيير،

يشر الشكل أعا إ مسامة امؤسسات الصغرة وامتوسطة ي خلق فرص العمل، ومن م  
رفع مداخيل اأفراد، فزيادة استهاكهم، ما يؤدي إ زيادة مداخيل تلك امؤسسات وبالتا رفع نسبة 

لق  لق امزيد من الثروة لدى الدولة وال تسمح  ذا أرباحها. اأمر الذي  ته امؤسسات، و امزيد من 
مو اإقتصادي. قق امزيد من ال  ما 

كما أن للمؤسسات الصغرة وامتوسطة دور ي اإبتكار، الذي يساعد ي عملية ولوج  
افسية، ما يؤدي بدور إ  تجات جديدة ومبتكرة تتمتع ميزة ت بية، عن طريق تسويق م اأسواق اأج

 ورفع مداخيل الدولة.تعظيم أرباح امؤسسات 
ي مؤسسات بوباعت  زائر،  اعات الغذائية ي ا سبة اأعظم من مؤسسات قطاع الص ار ال

مو  قيق ال صغرة أو متوسطة، فإن ها نفس الدورات السابقة، وبالتا من شأها اإسهام ي 
قيق معدات أعلى من اأمن و  اما ي   اأمان الغذائي.ااقتصادي، الذي بدور يعتر عاما 
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اعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ودور في تحقيق أمن    ثانيا: واقع مؤسسات الص
 الغذائي

امت أكثر ي الفرة ال عرفت فيها    زائر و ت ظهرت امؤسسات الصغرة وامتوسطة ي ا
وع من امؤ ااقتصادي االدولة انفتاح ذا ال ظر إ  اصب ال، حيث أصبح ي ، شغلسسات كوسيلة لتوفر م

قيق ااكتفاء الذاي من الغذاء. ودعم اإنتاج الوط  و

ة   زائر  2013فقد بلغ إما امؤسسات الصغرة وامتوسطة لس مؤسسة، مقابل  747.934با
ة  687.386 تلف اجاات، مثل  ،2012مؤسسة لس شط ي  ة  65.859ت ها س  2012مؤسسة م

ا إ  اعة، وارتفع عدد اشطة ي الص ة  70.840إما امؤسسات ال ظر الملحق ) 2013مؤسسة س ي
 .(03رقم 

موع تلك امؤسسات الصغرة وا  اعةضمن  ال الص اشطة ي  الك ما يقارب  متوسطة ال
ة  20.200 اعات الغذائية وفق اإحصائيات لس تصة بالص وا 2012مؤسسة  ا  ، وال زاد عدد

وا  110 مؤسسة، غلق760مؤسسة )خلق تقريبا  850 شاط  مؤسسة(. 175مؤسسة، وإعادة ال
ة   اعات الغذائية لس اشطة ي قطاع الص فأصبح بذلك عدد امؤسسات الصغرة وامتوسطة ال

  .177مؤسسة 21.022ما يعادل  2013
اعات ، أن عدد (3-2)ناحظ من خال الشكل رقم   ال الص اشطة ي  امؤسسات ال

سيج،  اعة ال اعية، ما فيها ص زائر مثل حوا ثلث إما امؤسسات الصغرة وامتوسطة الص الغذائية با
اعات اأخرى. تلف الص شب، و اعة الورق وا لود، وص  وا
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 - Ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, 

Bulletin d’information statistiques de la PME,direction Générale de la veille 

stratégique, des études économiques et des statistiques, Algérie, données du 1
er

 semestre 

2013, N°23, novembre 2013, P15. 
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اع3-2شكل رقم) اعات الغذائية (: تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الص ات والص
(2012-2013) 

  
اد إلى: ةالمصدر: من إعداد الباحث   بااست

Bulletin d’information statistiques de la PME, direction Générale de la veille 
stratégique, op, cit, P16. 

و   اص، و زائر يغلب عليه القطاع ا اعات الغذائية ي ا يتشكل ي معظمه ما أن قطاع الص
ا احرك  قيق اأمن الغذائي، باعتبار من امؤسسات الصغرة وامتوسطة، وال ها أمية كبرة ي 

اعية والزراعية، وذلك من خال مو ااقتصادي وتفعيل اإسراتيجيات الص  :178اأساسي لل

الصغرة وامتوسطة على تعمل امؤسسات حيث  تلبية الحاجات الحالية والمستقبلية للسكان: -1
اعية امتصاص ااختاات امسجلة على ال تعمل على تلبية حاجيات  صعيد القطاعات والفروع الص

اجيات  ها من تلبية ا ولوجيا عالية مك تاج إ تك ذ امؤسسات ا  السكان بشكل مباشر، فطبيعة 
تلف السلع الغذائية على مستوى ارية وامستقبلية من  ، وإما تتطلب اإبداع واابتكار احليةالسوق  ا

 ي اإنتاج.

                                                           

178
مة في  ،علي عبد الصمد عمر، قمان أنيسة -  تحقيق اأمن الغذائي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة مسا

قيق اأمن الغذائي بالدول العربية"، كلية العلوم الجزائر،  املتقى العلمي الدو الثالث حول " القطاع الفاحي ومتطلبات 
 .16، ص2014أكتوبر  29-28ااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير، جامعة امدية، 
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مية الريفية: -2 ذ  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتحقيق التوازن اإقليمي والت م  تسا
ية التحتية  مية اإقليمية وذلك لقدرها على اانتشار وقلة احتياجاها للب قيق التوازن والت امؤسسات ي 

اطق الريفية عن طريق توزيع ااستثمار، فهي نتيجة صغ سن مداخيل ام دودية نشاطها، و ر حجمها و
اطق امعزولة وتوجيه ااستثمارات إليها مية ام  .179تساعد بذلك على ت

امؤسسات الصغرة وامتوسطة أكثر مرونة من  تعد   :التكيف مع التقلبات واأزمات ااقتصادية -3
 كما أن ها القدرة على  ،ي التأقلم مع التقلبات أو التغرات ي الظروف ااقتصادية امؤسسات الكرى

ذا لصغر حجم ااستثمار ما  ااستجابة متطلبات السوق بصورة سريعة وي أقل وقت مكن، ويعود 
 .180يسهل عملية التحول ااقتصادي
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مية ساري أحام، بوعاق نوال،  -  ، املتقى الوط اأول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ااقتصاد الجزائريأ

زائر، خال الفرة  مية با قيق الت ماي  19-18، بومرداس، يومي 2010-2000دور امؤسسات االصغرة وامتوسطة ي 
 .18، ص2011

180
 .16ساري أحام، بوعاق نوال، نفس امرجع السابق، ص - 
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 المبحث الثالث
 دراسة الفجوة الغذائية في الجزائر

سبة للجزائر،   ات كانت فرة بداية أزمة التبعية الغذائية للخارج بال وتفاقمت فيما بداية السبعي
ي تغطية ت قيمتها ة من ناحية الكمية والقيمة، وزادبعد حيث تسارعت وترة الواردات الغذائي

ية امية ااحتياجات الغذائية الوط تجات الزراعيامت فاضا ة والغذائية ا، وي امقابل عرفت صادرات ام
سبة  حادا من حيث الكمية والقيمة تهجة  الصادرات، إماواأمية بال أسباب تتعلق بالسياسات ام

اعات الغذائية.  ي القطاعن الزراعي والص
ذا ااختال ي اميزان التجاري، ابد وبغية   الواردات والصادرات كف ليل  من  أوادراسة 

زائري للميزان الغذا ديد عمق الفجوة الغذائية  )المطلب اأول(،ئي ا )المطلب وذلك هدف 
 الثاني(.

 المطلب اأول
م السلع الغذائية الجزائرية  الميزان التجاري أ

ارجية   تتأثر وضعية اميزان التجاري أي دولة بوضعية التجارة الدولية، وسياسات التجارة ا
ارجية مثا ها دور مباشر على اميزان التجاري . امطبقة من قبل  تلك الدولة رير التجارة ا فسياسة 

م السلع الغذائية بصفة خاصة ابيا أو سلبيا. بصفة عامة، وعلى اميزان التجاري أ  سواءا ا
ا دولة مستوردة بالدرجة اأو للسلع الغذائية،   زائر باعتبار م السلع وا فميزاها التجاري أ
بالتقلبات واأوضاع امتعلقة بالتجارة الدولية، وبالتا بتحقيق اأمن الغذائي وااكتفاء  يتأثرالغذائية 

ها، وكذا   ها، أو بتعميق فجوة اأمن الغذائي من عدة نواحي الذاي كتوافر اأغذية، واستقرار امعروض م
صيل الغذاء. خاصة وأها انته ي استخداماها الغذائية والتغذوية، وفرص  جت سياسة التحرير التدر

ات ي إطار اإصاحات ااقتصادية ال فرضتها عليها امؤسسات الدولية  ذ الثماني ارجية م للتجارة ا
"FMI"، ابيةما ا ه آثار سلبية وأخرى ا على اميزان التجاري، باأخص الصادرات والواردات  ر ع

 الغذائية. 

ا آثار   دول التا يوضح ل  : بصورة عامة التجارة الدولية على اأمن الغذائيوا
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 : اآثار المحتملة للتجارة الدولية على أبعاد اأمن الغذائي(15-2رقم)جدول 

 اآثار المحتملة السلبية اآثار المحتملة اايجابية 

 التوافر

وع  - ودة والت تعزز التجارة الواردات وترفع درجة ا
 امتوفرة. لأغذية

اميكية على  - دث زيادة  اإنتاجآثار دي احلي: قد 
ات على مستوى  سي ارج  افس ي ا من  اإنتاجيةالت

انبية  خال زيادة ااستثمار والبحث واآثار ا
ولوجيا.  للتك

سبة للبلدان امصدرة الصافية لأغذية، مكن ارتفاع اأسعار  - بال
ول جزءا من  امتاح سابقا لاستهاك  إنتاجاي اأسواق امالية أن 

و التصدير ما مكن أن يقلل من توافر اأغذية اأساسية  احلي 
 ليا.

تجن احلين غر  - سبة للبلدان امستوردة الصافية، فان ام بال
افس مع الواردات من امرجح أن يقلصوا  ما  اإنتاجالقادرين على الت

يع فرص التأثرات امضاعفة لأنشطة احلية ويض اإمداداتيقلل من 
اطق الريفية.  الزراعية ي اقتصادات ام

 الوصول

خفض  - سبة للبلدان امستوردة الصافية لأغذية، ت بال
دود. أسعار دما تقل ماية ا  اأغذية عادة ع

افسية من امرجح أن ترتفع  - ي القطاعات الت
سبة  إنتيجة زيادة الوصول  اإيرادات  إاأسواق بال

 الصادرات.
خفض أسعار امدخات. -  من امرجح أن ت
امة عن انفتاح التجارة  إن - افع ااقتصاد الكلي ال م

ي امباشر  مثل مو الصادرات وتدفقات ااستثمار اأج
ذا بدور يعزز  مو والعمالة و من شأها أن تدعم ال

 .اإيرادات

سبة  - البلدان امصدرة الصافية لأغذية، قد ترتفع أسعار  إبال
تجات القابلة للتصدير.  ام

خفض العمالة  - افسة  واإيراداتقد ت ساسة وامت ي القطاعات ا
 على الواردات.

 ااستخدام

وع اأغذية امتوافرة وجود نظم  - قد تشجع زيادة ت
تلفة  .غذائية أكثر توازنا وتائم تفضيات وأذواق 

قد تتحسن سامة اأغذية وجودها لو كان لدى  -
ية أكثر تطورا أو  كانت   إذاامصدرين نظم مراقبة وط

 امعاير الدولية تطبق بصرامة أشد.

ارتبطت زيادة ااعتماد على اأغذية امستوردة بزيادة استهاك  -
وأسهل توافرا ذات سعرات حرارية عالية/قيمة غذائية  أرخصأغذية 
 متدنية.

ول  - مكن لتحديد أولويات صادرات السلع اأساسية أن 
ي أفضل من   اأراضي واموارد عن اأغذية التقليدية اأصلية 

احية التغذوية.  ال
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 ااستقرار

تقلل الواردات من اأثر امومي على توافر اأغذية  -
 وأسعار امستهلك.

اطر  -  .اإنتاجفف الواردات من 
العامية أقل عرضة للصدمات امتصلة اأسواق  -

اخ.  بالسياسة العامة أو بأحوال ام

سبة  - البلدان امستوردة الصافية لأغذية، فان ااعتماد  إبال
الغذائية وعلى  اإمداداتأساسا على اأسواق العامية من أجل 

فتحة يقلل من امساحة امتوافرة للسياسة العامة  سياسات التجارة ام
ة الصدمات.مع  ا
قد تتأثر البلدان امستوردة الصافية لأغذية بتغرات السياسة  -

 التجارية للمصدرين، مثل تدابر حظر الصادرات.
قد تصبح القطاعات ال تكون ي مراحلها اأو أكثر تأثرا  -

 بصدمات اأسعار و/أو اارتفاعات امفاجئة للواردات.
 .34، نفس المرجع السابق، ص 2015الغذائي في العالم المصدر: حالة انعدام اأمن 

دول ا  زائربو  لسابقبتحليل ما جاء ي ا قاط ، نستخلص عليه إسقاط وضعية ا موعة ال
 التالية:

 اآثار اإيجابية للتجارة الدولية على اأمن الغذائي في الجزائر -1
ودة العالية، كما من ناحية توافر اأغذية: - وعة ذات ا  تساعد التجارة الدولية على توفر اأغذية امت

ارج امستثمرين افس ي ا ولوجيا. احلين تدفع درجة الت  إ تكثيف البحث واعتماد التك
م  من ناحية الوصول: - دوديسا فاض أسعار اأغذية رير التجارة وتقليل ماية ا سبة  ي ا بال

زائر.للدول   امستوردة الصافية على غرار ا
تلفة من ناحية ااستخدام: - تجات غذائية  ويع  استراد م وعة، أي أن ت يع تلبية أذواق ورغبات مت

ظم الغذائية والتغذوية.  اأغذية يساعد على التوازن أكثر ي ال
على توافر اأغذية بات امومية أثر التقلل الواردات من تقل   من ناحية استقرار المعروض من الغذاء: -

ا، عوارتفا  اطر التذبذبات ي اإنتاج احلي للسلع الغذائية.  أسعار فف أيضا من   كما 

 اآثار السلبية للتجارة الدولية على اأمن الغذائي في الجزائر -2
عكس ف سبة للجزائر كوها دولة مستوردةبال من ناحية توافر اأغذية: - افسة الشديدة قد ت ام

تجات الغذائيةللم لةالغر  تجات الدولية على اإنتاج احلي من ام افسةعلى مواجهة  مؤ ، ما ذ ام
و مرحلة اإضمحال أو الزواليدفع  ا   .هذا اأخر إ التد واإ

تجاتتُغ من ناحية الوصول: - القيام ببعض اأنشطة، ما عن  و ليا  الواردات عن إنتاج بعض ام
خفض يؤثر سلبيا على تمل ي اإيرادات أيضا.نسبتها اليد العاملة ال قد ت فاض   ، باإضافة إ ا
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تجات الغذائية الرخيصة،  من ناحية ااستخدام: - يؤدي اانفتاح التجاري إ إغراق السوق احلي بام
ر  ما ارية العالية، وال تتوافق ذات القيمة الغذائية امتدنية والسعرات ا خفضة، بي غالبا والقدرة الشرائية ام

 ا تتوافق والشروط الغذائية والتغذوية السليمة.
سبة  من ناحية استقرار المعروض من الغذاء: - زائر  البلدان امستوردة الصافية لأغذية إبال ، كا
فتحة مداداتاإن ااعتماد أساسا على اأسواق العامية من أجل إف  الغذائية وعلى سياسات التجارة ام

دث على مستوى اأسواق العامية  يؤدي حتما إ التبعية الغذائية وصعوبة مواجهة الصدمات ال قد 
 لأغذية.

ظمة  تتجه  و اانفتاح أكثر، خاصة ي ظل اانضمام للم ارجية للجزائر  سياسات التجارة ا
 .ةاأثر امباشر على وضعية اميزان التجاري للسلع الغذائيلتجارة، ما له لالعامية 

الذي يعا عجزا  اميزان التجاري للسلع الغذائية ومن خال الفرعن اموالين ندرس وضعية 
 . امتاحة بالرغم من كل السياسات واإمكانات امالية وامادية والبشرية

 الفرع اأول
 واردات المواد الغذائية في الجزائر

ات ماحظة مدى تطور واردات   ذ أوائل السبعي زائر م ارجية ي ا يستطيع أي متتبع للتجارة ا
فاض الصادرات ب سب مرتفعة، وي امقابل ا اء  سبامواد الغذائية وب ذا ما أصبح يشكل ع عالية، و

سبة للحكومة،  بحيث عبال افة رفت الكميات امستوردة من امواد الغذائية، وخاصة ا وب والبقول ا
ليب والسكر زيادات مستمرة ومعترة  .181وا

 (2015-2005أوا: تطور الواردات الغذائية الجزائرية )
زائرية شه  ةتشر اإحصائيات إ أن قيمة الواردات ا سب متباي ذ  دت ارتفاعا متواصا ب م

 20.357، حيث بلغ اارتفاع ثاث أضعاف ما كان عليه، أي من قيمة 2014إ غاية  2005الفرة 

ة  ة  58.580إ  2005مليون دوار أمريكي س ظر الملحق رقم) 2014مليون دوار أمريكي س  (.04 ي

                                                           

181
املتقى العلمي الدو الثالث حول  ،-الواقع ومقترحات الحلول–الفجوة الغذائية في الجزائر ر، خالدي رشيدة، عز اأز  - 

زائر، يومي  قيق اأمن الغذائي بالدول العربية، جامعة امدية، ا  .03ص ،2014أكتوبر  29و28القطاع الفاحي ومتطلبات 
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سبة تقريبا، أي  مع اارتفاع ي الواردات الغذائية اارتفاع ي الواردات اإمالية تزامن  فس ال ب
مليون دوار أمريكي  3587حيث قفزت من قيمة  ،(2014-2005)معدل ثاثة أضعاف خال الفرة 

فس الف 11.005إ  دول رقم مليون دوار أمريكي ل ظر ا   (.16-2رة )ي

 2014-2005(:تطور الواردات الجزائرية للفترة 16-2جدول رقم)
 أمريكيالقيمة: مليون دوار 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
 

 الواردات الغذائية 3587 3800 4954 7813 5863 6058 9850 9022 9580 11.005

658 508 330 387 341 233 174 146 96 160 
مستلزمات اإنتاج 

 الزراعي

18961 16194 13604 16050 15776 15139 13093 8534 8528 8452 
مستلزمات اإنتاج 

اعي  الص
 الواردات الكلية 20.357 21.456 27.631 39.479 39.294 40.473 47.247 47.490 55.028 58.580

ادا إلى إحصائيات مصالح الجمارك الجزائرية     http://www.douane.gov.dz  المصدر: من إعداد الباحثة است
 .18:54.2016-01-27تاريخ التصفح:

دول السابق  : من خاللتوضيح مدى التغر ي قيمة الواردات، نرجم إحصائيات ا ح التا  ام

2014-2005(: تطور الواردات الجزائرية الكلية والغذائية للفترة 4-2شكل رقم)

 
ادا إلى إحصائيات الجدول رقم )  (16-2المصدر: من إعداد الباحث است

  ة  فقط.اأو أشهر  09ملت  2015إحصائيات س
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ح السابق أن قيمة الوار   زائرية من السلع الغذائيةناحظ من خال ام  10م تتجاوز  دات ا

ذ القيمة (2013-2005)مليار دوار أمريكي خال الفرة  ة ، لتججاوز  فسر ذلك ، وي2014س
ذا الطلب غذائي احليمع عدم قدرة اإنتاج ال بزيادة الطلب على الغذاء ، إضافة إ عوامل على تغطية 

ا ا وغر  . أخرى، كالتقلبات ي أوضاع امعروض عاميا من اأغذية وأسعار
فاض ي قيمة الواردات الكلية والغذائية   ص اا ة  ي اأشهر اأو منوفيما   ،2015س

دول  (2015-2014رة )فتوضحه اإحصائيات امقارنة للف    .(17-2)رقم امشار إليها ضمن ا

 (2015-2014(: تطور الواردات الغذائية والكلية للفترة )ماي 17-2جدول رقم)

 القيمة بالمليون                                                                                    

 2015ماي  2014ماي  
سبة ) مليون دوار سبة ) مليون دوار (%ال  (%ال

 20,01 907 16,92 938 الواردات الغذائية
 100 4531 100 5541 الواردات الكلية

 ,Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie ( période: mois de mai 2015) المصدر:
ministère des finances, direction générale des douanes, Algérie, P15. 

دول ناحظ   زائرية قد  أن  أعا من خال ا نسبة الواردات الغذائية من إما الواردات ا
ذ اأ ة  %16وا  خرةشهدت ارتفاعا، حيث قدرت   %20 ما يعادل تقريبامقابل  ،2014س

ة  فس الفرة من س  . 2015ل
(، فهذا يع أن 2015ماي/و  2014/مايوما أن إما الواردات قد تراجع خال الفرة ) 

ت من تقليصالدولة قد  مليون  30مقابل  مليار دوار أمريكي 10وا الكلية فاتورة الواردات  مك
 ر أمريكي للواردات الغذائية.دوا

و   ا  ذا مؤشر ا فتقليص حجم الواردات الغذائية يع تقليص نسبة فجوة اأمن الغذائي، و
. قيق اأمن  الغذائي الوط

زائر  خاصة وأن    موعة من امواد الغذائية ااستهاكية اأتقوم ا وال ا  ساسيةباستراد 
ا كما  ليب، السكر، وغر فيه الصلب واللن، وا يستطيع اإنتاج احلي تغطيتها، على رأسها القمح بص

:  و موضح ي الشكل التا
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م السلع 5-2شكل رقم) ة (: أ  2014الغذائية المستوردة لس

 
ية لتطوير ااستثمار، بتاريخ  ادا إلى إحصائيات الوكالة الوط  20:54، 27/01/2016المصدر: من إعداد الباحثة است

exterieur-commerce-du-statistique/bilanhttp://www.andi.dz/index.php/ar/ 

م سلعة غذائي  سبة  مستوردة ةيعتر القمح أ  مليون دوار أمريكي( 2371ما يعادل ) %35ب
سبة  ليب اجفف ب زائر، تليها ي امرتبة الثانية ا موع السلع الغذائية اأساسية امستوردة إ ا من 

سبة تو  ،26% يليه السكر لمليون دوار أمريكي(،  1795ما يعادل ) %14أي الذرة ي امرتبة الثالثة ب
سب ظر شكل رقم  وزيت الصوجا والن غر احمص، ب  .(05-2متفاوتة )ي

 ثانيا: اآثار ااقتصادية المترتبة على زيادة حجم الواردات الغذائية 
و معلوم ف  زائري يتميزكما  فط ي التصدير، امفرط نظرا اعتماد  هشاشته ااقتصاد ا على ال
مية ااقتصادية، بسبب الفجوة مقابل  استراد كميات كبرة من امواد الغذائية، ما يؤثر على عملية الت

د العديخلق وااختال ي اميزان التجاري، وبالتا التأثر السلي على ميزان امدفوعات. باإضافة إ 
ها ل ااقتصادية،من امشاك   :182نذكر م

                                                           

182
 -  ، مد أمد السري  .293-290،امرجع السابق، صااقتصادية )طبيعية وبشرية وغذائية وبيئيةالموارد السيد 
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مية ااقتصادية -1 قق فائضا ي اميزان التجاري الذي : إعاقة عملية الت مكن لبعض الدول أن 
ارجي للدولة يلعب دورا فعاا ي  ابيا على ميزان امدفوعات، لذا مكن القول بأن التوازن ا عكس إ ي

مية اح عمليات الت  .183إ
ي  باعتبار الواردات الغذائية جزء من الواردات الكلية، وال: تزايد العبء على ميزان المدفوعات -2

الذي يعتر بدور جزءا من ميزان امدفوعات، فالعجز ي اميزان التجاري  أيضا جزء من اميزان التجاري
ع السياسات ال هدف إ مع لل ي ميزان يؤدي إ اختال ميزان امدفوعات. ومن أ ة ا ا

ي سياسة إحال الواردات اتج عن ارتفاع الواردات الغذائية   .184امدفوعات ال

حيث أن زيادة الواردات ما فيها الواردات الغذائية عن الصادرات : تزايد قيمة الديون الخارجية -3
ذا ال عجز ابد وأن مول عن تظهر ي صورة عجز ي اميزان التجاري، وميزان امدفوعات للدولة، وأن 

ارجية ي، أي الوقوع ي فخ امديونية ا  .185طريق تدفق لرأمال أج

زائري نتيجة ارت  الك آثار أخرى سلبية على ااقتصاد ا فاع فاتورة باإضافة إ اآثار السابقة، 
زئي أيضا، كاأثر على ا الواردات الغذائية هائية ا مس فقط ااقتصاد الكلي، إما ااقتصاد ا أسعار ال

ياته ونشاطه  تجات الغذائية الضرورية  صيل ام هائي على  للمواد الغذائية، وعدم قدرة امستهلك ال
  اليومي.

 الفرع الثاني
  صادرات المواد الغذائية الجزائرية

زائ  ة قطاع احروقات عليهاريتتميز الصادرات ا يم ويع فيها و سبة كبرة جدا ة بعدم الت  ب
ة  71,79ما يعادل  97%) ارجية عرضة 186(2012مليار دوار أمريكي خال س عل التجارة ا ، ما 

                                                           

183
، معة رضوان،  -  لة الباحث، جامعة  ،2010-1970عاقة الواردات ببعض المتغيرات ااقتصادية العالمية تومي صا

زائر، العدد عمار ثليجي، اأغواط  .70، ص 2013، 12، ا
184

ليا ما كان مكن أن نقوم باستراد لو م نقم ا: " بإحال الوارداتيقصد  -  تج  ا نستورد من قبل أو ن ليا ما ك تج  أن ت
، رسالة ماسر ي العلوم 2012-2005دراسة تحليلية للميزان التجاري في الجزائر للفترة نسيمة ناصر،  ظر:يهذا اإنتاج". 

زائر،   .43، ص2014ااقتصادية، جامعة بسكرة، ا
وحات - 185 مية ااقتصادية في الدول العربية فضيلة ج ا على الت حالة بعض الدول  –، إشكالية الديون الخارجية وآثار

ة زائر،  ،-المدي  .41، ص2006أطروحة دكتورا ي العلوم ااقتصادية، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة ا
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ذ  حيثي الفرة اأخرة  مثلما حدثلأزمات والتقلبات ي أسعار البرول وإنتاجه،  هاوت أسعار 
ام بصورة  ، نظرا اعتماد ي ميزانيا مست باستقرارامادة ا ته على إيرادات قطاع ااقتصاد الوط

 احروقات.
ويع الصادرات خارج قطاع احروقات، بغية اأمر الذي   يفرض على الدولة انتهاج سياسة الت

ربة  فط، وعدم خوض  ارجية.تعويض العجز الذي سببته أزمة ال  جديدة أخرى للمديونية ا

 أوا: مكانة الصادرات الغذائية الجزائرية من إجمالي الصادرات خارج قطاع المحروقات
يوية ال م باعتبار القطاع الزراعي  م القطاعات ا اعات الغذائية من أ اعي ما فيه الص كن والص

مو وا و ال هوض بااقتصاد الوط  لتطور خاصة ي ضوء اأزمات ااقتصادية التعويل عليها ي ال
فاض أسعار ي اأسواق العامية فط وا دول الدولية على غرار أزمة ال )رقم ، نستعرض من خال ا

زائرية مقارنة بالصادرات الزراعية والكلية للفرة( وضعية 2-18 ( 2013-2006) الصادرات الغذائية ا

ا.   ومدى تطور

 2013-2006(:الصادرات الكلية والزراعية والغذائية خال الفترة 18-2رقم)جدول 

 القيمة: مليون دوار أمريكي
 2013 2012 2010-2006متوسط الفترة 

الصادرات 
 الكلية

الصادرات 
 الزراعية

الصادرات 
 الغذائية

الصادرات 
 الكلية

الصادرات 
 الزراعية

الصادرات 
 الغذائية

الصادرات 
 الكلية

الصادرات 
 الزراعية

الصادرات 
 الغذائية

74.514,02 212,98 107,47 71.865,80 840,03 604,33 47.998,49 561,05 403,63 
وي لإحصاءات الزراعية العربية، المجلد رقم  مية الزراعية، الكتاب الس ظمة العربية للت ، الخرطوم، 34المصدر: الم

 .195، ص2014

دول رقم   قاط التالية: (18-2)بتحليل إحصائيات ا موعة ال تج   نست
فاضنسجل  - ذ  اا زائرية الكلية م ة إ غاية  (2010-2006) الفرةي قيمة الصادرات ا  2013س

دم ااقتص 25وا  ي قيمة معترة ا  مية ااقتصادية، إذ أها مليون دوار أمريكي، و اد الوط والت
 .الكلية عموما والغذائية باأخص ارتفاع قيمة الواردات الغذائية خاصة ي ظل من حجم الفجوة قتعم

                                                                                                                                                                                           

186
ار  -  ية لتطوير ااستثمار،  اير 20ة خارجية، اجلة الصحفية، )وأج(، اأحد الوكالة الوط على اموقع  م اإطاع.، 2013ي

commerce-http://www.andi.dz/index.php/ar/presse/717-: 10:39، 28/01/2016الرمي بتاريخ 

douanes-2012-en-usd-mds-27-de-plus-de-commercial-excedent-algerie-l-de-exterieur   

http://www.andi.dz/index.php/ar/presse/717-commerce-exterieur-de-l-algerie-excedent-commercial-de-plus-de-27-mds-usd-en-2012-douanes
http://www.andi.dz/index.php/ar/presse/717-commerce-exterieur-de-l-algerie-excedent-commercial-de-plus-de-27-mds-usd-en-2012-douanes
http://www.andi.dz/index.php/ar/presse/717-commerce-exterieur-de-l-algerie-excedent-commercial-de-plus-de-27-mds-usd-en-2012-douanes
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وا ذ القيمة ، حيث قدرت 2013و 2012قيمة الصادرات الزراعية بن س  ناحظ تراجع -
ي بذلك أعلى من متوسط ما م تصدير خال الفرة  280 ، (2010-2006)مليون دوار أمريكي، و

ال احروقات للجزائر. ارجية باأخص الصادرات خارج  ذا مؤشر سلي على أداء التجارة ا  و
فاضتزامن اا - -2012الصادرات الغذائية بن س قيمة  ي فاض ي قيمة الصادرات الزراعية اا

ة  (2010-2006)الفرة  خال رتفاع امسج ل، بالرغم من اا2013 وا ر والذي قد  ، 2012وس
 مليون دوار أمريكي. 500

عة، وال مثل   زائرية خارج قطاع احروقات أساسا من امواد نصف امص تتشكل الصادرات ا
سبة تمن إما الصادرات،  %80نسبة تفوق  ام  ،%11ليها امواد الغذائية ب ا امواد ا لتشكل بعد

سب. اعية، وكذا السلع ااستهاكية غر الغذائية باقي ال  وامعدات والتجهيزات الص
م  مليار دوار  03ا تتعدى قيمتها  وع الصادرات خارج قطاع احروقاتولإشارة، فإن 

ة  323أمريكي، حيث تبلغ قيمة السلع الغذائية حوا  دول ي) 2014مليون دوار أمريكي لس ظر ا
ي نسبة ضئيلة جدا مقارنة ما يتم تصدير من احروقات. ،(18-2 رقم  و

ة6-2شكل رقم) م السلع الغذائية المصدرة من الجزائر س  2014 (: أ

 
ية لتطوير ااستثمار، بتاريخ  ادا إلى إحصائيات الوكالة الوط  21:33 ،27/01/2016المصدر: من إعداد الباحثة است

exterieur-commerce-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan 

  

11% 4% 

84% 

1% 

0% 

 الغذاء

اد الخ  الم

اد  نصف الم

عي يزا صن تج  معدا 

اكي غير غذائي ع است  س

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
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يكل الصادرات الجزائرية من السلع الغذائية   ثانيا: 
 تلف الصادرات خارج قطاع احروقات، ومكانة الصادرات الغذائية اإحصائيات السابقة ملت   

ذ اجموعة، وفيما يأي زائرية. ضمن  يكل الصادرات الغذائية ا  ندرس تطور 
دول و  ،2014و 2013بامقارنة بن س ف  فيما يتعلق بالصادرات الغذائية، تشر إحصائيات ا

فاض ي قيمة 19-2رقم) مليون  323مليون دوار أمريكي إ  402من  ذ اأخرة( إ حدوث ا
ذ الفرة ظر املحق رقم  دوار أمريكي خال   . (05)ي

 2014-2013(: تطور الصادرات الغذائية الجزائرية للفترة 19-2جدول رقم)

 2013 2014 

القيمة )مليون دوار  الكمية )ألف طن( 
دوار  القيمة )مليون الكمية )ألف طن( أمريكي(

 أمريكي(
 228,14 476,49 272,16 474,61 السكر

 15,43 25,99 33,83 45,41 الميا المعدنية والغازية
 38,35 25,64 29,85 20,79 التمور

 1,47 1,90 1,74 2,31 الكسكس
 39,61  64,42  صادرات أخرى

 323 - 402 - المجموع
ية لتطوير ااستثمار:  المصدر:الوكالة الوط

export/EXPORTATIONar.pdf-http://www.andi.dz/PDF/import 

م مادة مصد   عتر مادة السكرت  زائرية، حيث أ موعة الصادرات الغذائية ا ارج ي  رة إ ا
وا  ي بذلك أعلى قيمة ي مليون دوار أمريكي، و 272,16بقيمة  ألف طن، 475تقدر كميتها 

زائرية. اجموعة، أي أها تشكل  أكثر من نصف قيمة الصادرات الغذائية ا

زائر ف  يث تتمت ع ا سبية ي إنتاج التمور، وال تعتر عاميا من أجود أنواع التمور،  باميزة ال
ليا وتسويقها د ذ فوليا ي أفضل الظروف، يتزايد الطلب عليها ويتم إنتاجها  قيمة الصادرات من 

ة 20,79ب قدرت قد السلعة  ة  25، لرتفع إ أكثر من 2013 ألف طن س ألف طن خال س
هود امبذولة من  ذا ارتفاع الطلب العامي عليها، ويرجع 2014 ها بسبب ا وزيادة اإنتاج احلي م

http://www.andi.dz/PDF/import-export/EXPORTATIONar.pdf
http://www.andi.dz/PDF/import-export/EXPORTATIONar.pdf
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ذا  قبل امستثمرين ي إنتاج التمور، والتشجيع اصيل  من طرف الدولة لرفع اإنتاج واإنتاجية من 
تج.  ام

ذ اجموعة من الصادرات الغذائية بن س   ا نسجل تراجعا ي قيمة   2014و 2013غر أن
عكس سلبامليون دوار أمريكي،  80وا  على اميزان التجاري الذي يعا أصا من تراجع قيمة  ما ي

 .تأثرا سلبيا على ميزان امدفوعات للدولة يؤثر أيضاروقات، ما إيرادات صادرات اح

 المطلب الثاني
 في الجزائر الفجوة الغذائيةمشكلة 

ظروف اإقتصادية بلغت فاتورة الواردات الغذائية مستويات تستدعي القلق، خاصة ي ظل ال 
ة انتاج اأغذية وباقي امواد اأساسية تشهد اأسواق العامية من تغرات وتقلبات ي وما  الدولية الرا

 امتداولة على غرار البرول.

زائري اقتصاد ريعي، يعتمد بالدرجة اأو على إيرادات  وما   ي تغطية  احروقاتأن ااقتصاد ا
ن، فتحقيق اأمن الغذائي للوطن  اميزان التجاري عجز وتقليص وتلبية ااحتياجات الغذائية للمواط

قيقه أنه باأخر مس باأمن القومي للوطن  الغذائية بات يشك لالفجوة  ديا ابد من العمل على 
 .ومستقبل أفراد

قاط التالية  زائر ونسب ااكتفاء الذاي ومن خال ال  اول تقدير حجم الفجوة الغذائية ي ا
 احققة ي بعض السلع الغذائية اأساسية.

 الفرع اأول
 أوضاع الفجوة الغذائية  

ظر إ اأ  ا بعرضها فيما سبقبال ا القول  حول الصادرات والواردات الغذائية رقام ال قم مك
تلف السلع الغذائية زائر تعا من عجز غذائي نسي، أي أنه ا مس  ويعود ذلك إ ارتفاع  ،بأن ا

الغذائية، وكذا استراد كميات ضخمة من بعض السلع  ميزانية قيمة الواردات الغذائية مقارنة بالصادرات
افها. تلف أص ليا على غرار مادة القمح بأ   اأساسية مقابل انتاجها الضئيل 
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 أوا: مفهوم الفجوة الغذائية وااكتفاء الذاتي
ذا لفجوة الغذائية واإكتفاء الذايإن مصطلحي ا   هما عاقة مصطلح اأمن الغذائي، فإن كان 

يث يتم ذلك اأخر كما عر   اسب لكل اأفراد،  اسب ي الوقت ام ا سابقا يقصد به توفر الغذاء ام ف
(، أو مصادر خارجية )ااستراد(.  لية )اإنتاج الوط ا يرز الفرق بن فإما اعتمادا على مصادر  ه

ه، امصطلحن، فاأول )الفجوة الغذائية( تع عدم تلبية اإنتاج اح لي من الغذاء لاحتياجات الكلية م
صي امصطلح الثا )ااكتفاء الذاي(، فهو على  أن   ه من مصادر خارجية، ي حنلما يستدعي 

 العكس من الفجوة الغذائية. 

ي:"تعريف الفجوة الغذائية -1 تعبر عن مدى كفاية اإنتاج احلي من الغذاء : الفجوة الغذائية 
ااستهاك على امستوى احلي، وتوضح مدى حجم امشكلة الغذائية ال يواجهها مواجهة متطلبات 

تجات الغذائية امختلفة وبن الفجوة الغذائية تقاس و . "البلد مقدار الفرق بن إما ااحتياجات من ام
ليا،  ها  تج م  ،تياجات الغذاءذلك على عدم قدرة ااقتصاد الوفاء باح كلما زاد الفرق دل  فإما ام

ذ الفجوة عن طريق ااستراد  . 187لذلك تلجأ الدولة لسد 
تلفة، تتأثر  :188، مابعاملنوللفجوة الغذائية أحجام    

اجيات من السلع الغذائية، ما يؤدي  -1 انكماش حجم الفجوة  إزيادة اإنتاج احلي عن ا
 الغذائية، والعكس صحيح.

اجيات اأساسية من السلع الغذائية، تؤدي  -2  تقليص حجم الفجوة الغذائية. إزيادة ترشيد ا

  أنواع الفجوة الغذائية وطرق قياسها -2
الك نوعن من الفجوة الغذائية، اأو فعلية والثانية معيارية، إذ ابد أن نفرق بن مفهوم  

ة أو لسلع الغذاء عموما الفجوتن. حيث أن اأو )الفعلية( تعر عن م دى الكفاية لسلعة غذائية معي
وعية ضمن طريق زيادة  مقابلة احتياجات سكان البلد، ي حن تعر الثانية عن مدى الكفاية الكمية وال

                                                           

187
شر والتوزيع، عمان،  نظرة اقتصادية لمشكلة الغذاء في العراقعبد الغفور أمد،  -  ران لل  .157، ص2008، دار ز

188
، ص  -  فيظ، مرجع سبق ذكر ة عبد ا ، دار الفجر اأزمة الغذائية العالميةعبد القادر رزيق امخادمي،  نقا عن:، 33كي

رة،  شر والتوزيع، القا  . 216، ص2009لل
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ذ الفجوة )كمية ونوعية( دل   ارج وكلما زادت  ذلك على تراجع أوضاع  اانتاج وااستراد من ا
 .189اأمن الغذائي ي بلد ما

 قياس فجوة اأمن الغذائي الفعلية -2-1
 :190بااعتماد على امؤشرات التاليةفعلية تقاس فجوة اأمن الغذائي ال 

 المؤشر اأول: رصيد الميزان التجاري الغذائي 
ذا امؤشر لقياس فجوة اأمن الغذائي ال  سبية،  فعليةتستخدم بيانات  احية امطلقة وال من ال

احية امطلقة بالفرق بن قيمة الصادرات الغذائية وقيمة الواردات  وتقاس فجوة اأمن الغذائي من ال
ذا الرصيد موجبا أو صفرا، ففإذا   ،الغذائية ذا يع عدم وجود فجوة أمن غذائي، حيث توجد إكان  ن 

ارج، وتظهر لدى الدولة موارد مالية ذاتية تتجاوز أو تك في لسد الفجوة الغذائية الفعلية بااستراد من ا
سبية فان:  احية ال  فجوة اأمن الغذائي الفعلية إذا كان رصيد اميزان التجاري الغذائي سالبا، ومن ال

سبي لفجوة اأمن الغذائي الفعلية  ( الصادرات الغذائية - 1= )  الحجم ال

 الواردات الغذائية                                                                                       

 القيمة اموجبة هذا امقدار عن وجود فجوة أمن غذائي فعلية، أما القيمة الصفرية أو السالبة تعر        
 على عدم وجود فجوة أمن غذائي فعلية. تدل  

 صة استيراد الغذاء للواردات الغذائية  الثاني: نسبة تغطية الموارد الذاتية المخص  المؤشر 
سي مقدار فجوة اأمن الغذائي الفعلية، فمن        جم امطلق وال ذا امؤشر لقياس ا تستخدم بيانات 

احية امطلقة تقاس فجوة اأمن الغذائي الفعلية بالفرق بن قيمة الواردات الغذائ ية واموارد امالية الذاتية ال
امخصصة استراد الغذاء. والقيمة اموجبة هذا امؤشر تدل على وجود فجوة أمن غذائي فعلية، حيث 

صة استراد الغذاء غر كافية لتمويل الواردات الغذائية، أما القيمة الصفرية أن اموارد امالية الذاتية امخص  
ي الفعلية، فتع عدم وجود فجوة أمن غذائي فعلية، حيث أن اموارد امالية أو السالبة لفجوة اأمن الغذائ

سبية فان:  احية ال  الذاتية امخصصة استراد الغذاء كافية لتمويل الواردات الغذائية، ومن ال
                                                           

189
، ااكتفاء الذاتي والعجز الغذائي لمحاصيل الحبوب الرئيسية في بعض اأقطار العربية عبد اه علي مضحي وآخرون - 

 .132لة العلوم الزراعية العراقية، ص  ،2015-2005 للمدة
190

، نفس امرجع السابق، ص  -  مد السري   .61-57السيد 
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سبي لفجوة اأمن الغذائي الفعلية            ( استراد الغذاءاموارد امالية الذاتية امخصصة  – 1= )  الحجم ال
 الواردات الغذائية                                                                                    

 القيمة اموجبة عن وجود فجوة أمن غذائي فعلية، حيث تع تلك القيمة أن اموارد امالية تعر          
ا يتم اللجوء  مويل الواردات  إالذاتية امخصصة استراد الغذاء غر كافية لتمويل الواردات الغذائية، و

لة أمن غذائي، أما القيمة الصفرية أو الغذائية موارد مالية غر ذاتية، وبالتا يعا اجتمع من وجود مشك
ريةالسالبة تدل على عدم وجود فجوة امن غذائي  ، حيث أن اموارد امالية الذاتية امخصصة استراد ظا

 الغذاء كافة لتمويل الواردات الغذائية، وبالتا ا يعا اجتمع من وجود مشكلة امن غذائي.

 رية  قياس فجوة اأمن الغذائي المعيا -2-2
مؤشر متوسط السعرات الحرارية المتاحة للفرد  تقاس الفجوة الغذائية امعيارية بااعتماد على      

 : وال توصي ها امعاير الدولية في اليوم مقارنة بالمتطلبات اأساسية من السعرات الحرارية،
احية        سي للفجوة الغذائية امعيارية، ومن ال جم امطلق وال ذا امؤشر لقياس ا تستخدم بيانات 

رارية امتاحة للفرد ي  امطلقة، فان حجم الفجوة الغذائية امعيارية يقاس بالفرق بن متوسط السعرات ا
رارية ال تو  صي ها امعاير الدولية، فإذا كان اليوم، ومتوسط امتطلبات اأساسية من السعرات ا

رارية امتاحة للفر  ي اليوم أكر أو تساوي متوسط امتطلبات اأساسية من السعرات  دمتوسط السعرات ا
رارية، فان اجتمع ا يعا من وجود فجوة أمن غذائي معيارية، وتظهر الفجوة الغذائية امعيارية إذا   ا

رارية   امتاحة للفرد ي اليوم أقل من متوسط امتطلبات اأساسية. كان متوسط السعرات ا

سبية ف  احية ال  ن: إومن ال

سبي للفجوة الغذائية المعيارية            رارية امتاحة للفرد ي اليوم – 1= )  الحجم ال  (  متوسط السعرات ا
رارية                                                                           متوسط امتطلبات اأساسية من السعرات ا

رارية امتاحة للفرد ي م القيمة اموجبة عن وجود فجوة غذائية معيارية إذا كان تعر       توسط السعرات ا
على عدم وجود فجوة  اليوم أقل من متوسط امتطلبات اأساسية، أما القيمة الصفرية أو السالبة فتدل  

 يارية.غذائية مع
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قيق ااعتماد يعر  تعريف ااكتفاء الذاتي:  -3 ف ااكتفاء الذاي الغذائي على أنه:"قدرة اجتمع على 
ليا" فس وعلى اموارد واإمكانيات الذاتية ي إنتاج كل احتياجاته الغذائية   .191الكامل على ال

ذا التعريفيت    تلف عن اأمن الغذائي، ي كون اأول  ضح من خال  أن ااكتفاء الذاي 
يتطلب ااعتماد على اإمكانيات واموارد الذاتية ي اإنتاج احلي لتلبية كل ااحتياجات من الغذاء 
لسكان بلد ما، ي حن أن اأمن الغذائي قد يتحقق بتلبية ااحتياجات الغذائية من مصادر خارجية 

 ذاتية. عن طريق موارد
 سب درجة ااكتفاء الذاي بالعاقة التالية:  

 / المتاح لاستهاك100 ×درجة ااكتفاء الذاتي = اإنتاج المحلي 
د مساواها ل  نقول أن  %100فدرجة ااكتفاء الذاي تقيس درجة ااعتماد على الذات، فع

دما يزيد امتاح  لاستهاك على اانتاج احلي، ويسمى اك اكتفاء ذاي، ويسمى ااكتفاء الذاي ع
دما يقل اانتاج احلي عن امتاح لاستهاك.  عجزا غذائيا أو فجوة غذائية ع

 ثانيا: وضعية الفجوة الغذائية وااكتفاء الذاتي في الجزائر 
زائر على غرار باقي الدول العربية من عدم التمكن من تلبية الطلب احلي الكلي على   تعا ا

ه، ما يدفعها إ ااستراد لتغطي ذا العجز، أي أها ي وضعية عجز  ةالغذاء عن طريق اإنتاج احلي م
قق ا غذائي،   الذاي، ما يع اقتصاديا وجود فجوة أمن غذائي. اكتفاءوا 

ذ الفجوة الغذائية، حيث تشكل مسامة كل من   تلف مسامة الدول العربية ي قيمة  و
زائر ما يفوق  زائر  ،%63السعودية ومصر واإمارات وا ا حيث تبلغ مسامة ا  %12ما يقارب وحد

 .ي قيمة الفجوة الغذائية للدول العربية

 

 

                                                           

191
مد،  -  ات المستقبلية للفجوة الغذائية في الجزائر آفاق ترقو  مذجة القياسية وااتجا املتقى الدو التاسع ، 2020ال

، ي ضوء امتغرات والتحديات ااقتصادية الدولية، كلية العلوم ااقتصادية والعلوم  حول استدامة اأمن الغذائي ي الوطن العر
زائر،   .03، ص2014نوفمر  24-23التجارية وعلوم التسير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ا
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مة الدول العربية في قيمة الفجوة الغذائية 7-2شكل رقم)  2012/2014متوسط الفترة –(: مسا

 (%القيمة: نسبة مئوية )                                                                       

 
وي لإحصائيات الزراعية العربية،  مية الزراعية، الكتاب الس ظمة العربية للت  .27، ص2014 (،34المجلد )المصدر: الم

 
 الفرع الثاني

 قياس فجوة اأمن الغذائي في الجزائر 
زائر مشكلة تشكل فجوة اأ  دفه الرئيسي من الغذائي ي ا تاج ا حل اسراتيجي،  اقتصادية 

ويع الصادرات خارج قطاع احروقاتالعمل على  ، وتقليص فاتورة ااستراد، خاصة ما يتعق باستراد ت
ذا عن طريق  تجات الغذائية، و يوية ام هوض بالقطاعات ا ، أ ي ااقتصادوالفعالة ال مها الوط

ن مية ااقتصادية ي الوقت الرا ي ظل الظروف والتغرات  ،القطاع الفاحي، كونه احرك الرئيسي للت
 ااقتصادية الدولية.

الية للفجوةومعرفة   زائر و  ةالغذائي الوضعية ا قيق اأ اخطورهمدى ي ا من الغذائي على 
ا. امن القومي عموما، نقوم فيما يلي بقياسهخاصة، واأ  اعتمادا على امؤشرات السابق ذكر

 أوا: قياس وتحليل الفجوة الغذائية في الجزائر 
ا للفجوة الغذائيسوف نعتم  تلف امؤشراتة د ي قياس زائر على  ال تتعلق بالفجوة  ي ا

 الغذائية الفعلية وامعيارية أيضا.
 

دي  السع
19% 

 مصر
19% 

را  اام
13% 

 الجزائر
12% 

 أخرى
37% 
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 قياس فجوة اأمن الغذائي الفعلية  -1
ذ الفجوة الغذائية باعتماد مؤشرين، اأول يتعلق باميزان التجاري، والثا   سبة بيتم قياس 

   .صة استراد الغذاءتغطية اموارد الذاتية امخص  
 حساب الفجوة الغذائية الفعلية عن طريق مؤشر الميزان التجاري  -1-1

، نقوم حول الفجوة الغذائية )صادرات/واردات غذائية(إحصائيات اعتمادا على ما م  تقدمه من  
ة مليون  11005رت نسبة الواردات الغذائية بقيمة ، حيث قد  2014 ساب الفجوة الغذائية الفعلية لس

 مليون دوار أمريكي من الصادرات الغذائية. 323دوار أمريكي، مقابل 
 حساب فجوة اأمن الغذائية الفعلية المطلقة -1-1-1

ا بالفرق بن الصادرات الغذائية والواردات الغذائية، وفق امعادلة التالية:  دد كما أسلف  وال 
 الواردات الغذائية –ات الغذائية فجوة اأمن الغذائي الفعلية المطلقة = الصادر 

زائر من الصادرات والواردات الغذائية، تصبح العاقة كما يلي:    باسقاط احصائيات ا
 11005 -323فجوة اأمن الغذائية الفعلية امطلقة = 

                                 ( =-10682 ) 
ة   بقيمة عجز تقدر  2014تشر القيمة امتحصل عليها إ وجود فجوة أمن غذائية مطلقة لس

ة دوار أمريكي،  مليار 10أكثر من ب ي بذلك شهدت ارتفاعا مقارنة ما كانت عليه خال س و
ة  8,70مليار دوار مقابل  09حيث قدرت بأكثر من  2013 ، وحوا 2012مليار دوار خال س

ة ملي 3,5  .2005ار دوار س
زائر تضاعف   تج أن قيمة العجز الغذائي با -2005)مرات خال الفرة  03وا  توعليه نست
2014). 

سبية  -1-1-2  حساب فجوة اأمن الغذائي الفعلية ال
ا وفق امعادلة التالية:    وال يتم تقدير

سبي لفجوة اأمن الغذائي الفعلية  ( الصادرات الغذائية - 1= )  الحجم ال

 الواردات الغذائية                                                                                          

: ل   تصبح العاقة كالتا
سبي لفجوة اأمن الغذائي الفعلية  (11005/ 323)  – 1=  الحجم ال
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                 =1- (0,03( = )0.97) 
ي مقدرة ب ) ما  تيجة امتحصل عليها موجبة و ذا يدل على وجود فجوة  (0,97أن ال فإن 

م قدرة الصادرات الغذائية على ميزان التجاري سالب، ما يعكس عدأمن غذائي فعلية، أي أن رصيد ا
 تغطية قيمة ما يتم استراد من الغذاء.

الموارد الذاتية المخصصة استيراد نسبة تغطية حساب الفجوة الغذائية عن طريق تحديد  -1-2
 الغذاء للواردات الغذائية

سبي لفجوة اأمن الغذائي الفعلية            ( اموارد امالية الذاتية امخصصة استراد الغذاء – 1= )  الحجم ال
 الواردات الغذائية                                                                                    

 قياس فجوة اأمن الغذائي المعيارية  -2
سبة للجزائر، نعتمد امعادلة التالية:   لقياس حجم فجوة الغذاء امعيارية بال

سبي للفجوة الغذائية              رارية امتاحة للفرد ي اليوم – 1= )  المعياريةالحجم ال  (  متوسط السعرات ا
رارية                                                                                 متوسط امتطلبات اأساسية من السعرات ا

زائر إن وجدت،  سي للفجوة الغذائية امعيارية ي ا جم ال  باحصائيات عنتنس ساب ا
دول رقم) راية مقارنة بامتوسط العامي.20-2ا  (، لتقدير متوسط نصيب الفرد اليومي من السعرات ا

ون20-2جدول رقم )  (: متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية والبروتين والد
ون/غرام/اليوم بروتين/غرام/اليوم كيلو كالوري/يوم الدولة  د

 76,6 92 3296 الجزائر

ادا إلى احصائيات: المصدر:  من اعداد الباحثة است

وي لإحصائيات الزراعية العربية، المجلد  -  مية الزراعية، الكتاب الس ظمة العربية للت  .2014، 34الم
ظمة على الشبكة الدولية. -  ظمة اأغذية والزراعة لأمم المتحدة، موقع الم  م

و   رارية  زائري من السعرات ا صيب الفرد ا كيلو كالوري، مقابل  3296بلغ امتوسط اليومي ل
ما يقدر امتوسط اليومي من الروتن ب  2870حوا  غرام  92كيلو كالوري على امستوى العامي، بي

ون، مقابل  76,6غرام على امستوى العامي، ومتوسط  80,5للفرد، مقابل   82غرام/ اليوم للفرد من الد
ون على امستوى العامي.  غرام من الد
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 تصبح العاقة: وعليه،  
سي للفجوة الغذائية امعيارية جم ال  (2870/ 3296) -1=  ا
                                          =1-1,15  ( =- 0,15) 

ج عدم وجود فجوة أمن غذائية  ا أن القيمة امتحصل عليها سالبةم  ، نست وتبعا ما سبق ذكر
تاجه من سعرات حرارية كافية لطاقته اليومية. زائري يستهلك ما   معيارية، أي أن الفرد ا

الك مؤشرات   زائر،  باإضافة إ امؤشرات السابقة ال تعكس وضعية الفجوة الغذائية ي ا
قيق اإكتفاء ا  لذاي الغذائي من جهة، ونسبة التبعية الغذائية من جهة ثانية.أخرى تقيس نسبة 

 سب درجة ااكتفاء الذاي وفق العاقة التالية:  
 / المتاح لاستهاك100 ×درجة ااكتفاء الذاتي = اإنتاج المحلي 

  
تلفة تعكس وضعية ااكتفاء الذاي لبعض احاصيل الزراعية   دول التا أرقام  تجة مع ا ام

ارج ي معظمها. تجات الغذائية ال تستورد من ا  ليا، والتبعية الغذائية لبعض ام
 (2012(: الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية )21-2جدول رقم)

 القيمة: ألف طن                                                                                             
المجموعة 

 الغذائية
المتاح  الواردات الصادرات اإنتاج المحلي

 لإستهاك
نسبة اإكتفاء 

 (%الذاتي )
 39,3 13075 7946 8,3 5137,2 الحبوب
 99,8 10428 30,8 5,2 10402,3 الخضر
 91,8 4202,5 354,8 9,0 3857 الفواكه
 90,6 669 62,8 0,0 606,3 اللحوم

تجاتها  52,1 5879 2832 16,8 3064 األبان وم
مية الزراعية  ظمة العربية للت ادا إلى احصائيات الم  المصدر: من إعداد الباحث است

وي لإحصاءات الزراعية العربية، المجلد   .2013، 33الكتاب الس
 .ة من السلع الغذائية فقط موعات معي  م انتقاء 

تج من  دول رقم نست قاط التالية:(21-2)خال ا موعة ال  ، 
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زائر اكتفاءا ذاتيا نسبيا فيما يتعلق مجموعة السلع الغذائية الرئيسية، أي ذات  -  قق ا
سبة  ضر والفواكه واللحوم، ب مووعة ا ة   %91,8و %99,8ااستهاك الواسع والضروري، وامتضم

. %90,6و  على التوا
بوب، حيث مثل نسبة العجز أكثر من  -  ص انتاج ا زائر اكتفاءا ذاتيا فيما  قق ا ا 

وا 60% يث تقدر  تجات األبان ومشتقاها،  ص م ي أقل من ذلك فيما   .%48، و
ها  -  بوب، حيث أن نسبة الواردات م زائر من التبعية الغذائية فيما يتعلق بانتاج ا تعا ا

ليا، حيث يقدر الفرق تقريبا بتفوق   ألف طن. 2800 بكثر ما يتم انتاجه 
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الثاني خاصة الفصل  

تجات  ااكتفاء الذاي زائر بإمكانات زراعية جد معترة تسمح ها بتحقيقتتمتع ا  م ام من أ
ارج، إن أحكمت إدارها. و ا إ أن عوامل اإنتاج تشر اأرقام واإحصائيات ف الغذائية والتصدير 

تمام. اعي اأساسية متوفرة والزر  مية واا  تاج فقط إ الت
ضر و   باي، امتضمن ا تشر اإحصائيات أيضا إ ارتفاع ملحوظ ي إما اإنتاج الزراعي ال

بوب، وكذا ارتفاع ي اإنتاج  يواوالفواكه وا والذي شهد تراجعا ي  -ج اأماكما عدا إنتا  -ا
وات القليلة اماضية. تجة خال الس  الكميات ام

ا ي اإنتاج الزراعي ذا   سن ي أداء القطاع الفاحي، الذي ابد وأن  إ يشرالتطور اإ
و اآخر يرافقه التطو   تلف القطاعات ذات الصلة باأمن الغذائي، كقطاع اموارد امائية، والذي  ر ي 
وكمة وحسن ااستغالتاج إ   .ا

ية بشح    زائر على غرار باقي دول العام مع فاظ عليها  وابد ها من درها، ناموارد امائية و  فا ا
تفمن ضمان اأمن الغذائي.  والعمل على استدامتها، فضمان اأمن امائي هج اسراتيجيات هي بذلك ت

ولوجيا ي اإدارة امتكاملة هذا امورد. على اأفق البعيد  وتعتمد على أحدث التك

و اآخر قطاعا فاعا وفعاا ي ااقتصاد   اعات الغذائية، باعتبار  كما هتم أيضا بقطاع الص
ذا ع اصب العملن طريق خالوط واأمن الغذائي، و ارجية. لقه للثروة وم مية قطاع التجارة ا  وت

تمام  حيث  اص، هتو الدولة اا ، خاصة القطاع ا و ذا القطاع عن طريق توجيه ااستثمار 
اشطة امختصة  اعة الغذائية وما والتشجيع على خلق امزيد من امؤسسات الصغرة وامتوسطة ال بالص

زائر. يرتبط ها، كوها اأكثر اعات الغذائية با ة ي نسيج قطاع الص  يم

صة لتطوير القطاع غر أنه، وبالرغم من كل اجهودات امبذولة وضخامة اميزانيات امخص   
اعات الغذائية،  علها دائما تابعة  أن   إا  الفاحي والص زائر ا تزال تعا من فجوة أمن غذائي، ما  ا

 اقتصاديا وغذائيا للخارج.
وات اأخرةحيث أن نسبة الواردات الغذائ  مقارنة بالصادرات من السلع  ية قد تضاعفت ي الس

ا سوى نسبة ضئيلة جداالغذائية، وال ا  ومسامتها ضعيفة ضمن حصيلة اإيرادات الكلية.  مثل مو
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، خاصة ي ظل امتغرات ا ا وخطورةوما يزيد الوضع سوء  شاشة ااقتصاد الوط اقتصادية و 
فط ي السوق العاميةالدولية واأزمات الغر متوقعة، كأزمة هاو  وما ها من آثار سلبية على  ي أسعار ال

  أخص.ااقتصاد الوط بصفة عامة، واأمن الغذائي با
شر إليه ي الفصل   اموا من الرسالة. ذا ما س
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 تمهيد:
ارج  تأمن احت  زائر على ا ها ياجات شعبها من الغذاء بات اعتماد ا يشكل خطرا على أم

روج من وضعية ااقتصادي والقومي،  ديد اإسراتيجيات الكفيلة با هود و ما يستدعي تكثيف ا
ا الزراعية الذاتية وترشيد استالتبعية الغذائية،  ا على موارد ذا إما باعتماد مية اإنتاج، أو عن و غاها لت

من امزايا  لاستفادةطريق تعاوها الدو  شكل تكامل اقتصادي مع الدول اجاورة أو دول أخرى 
ذا اإ اصر اإنتاج الزراعي امتبادلة   سبية لع ولوجيا، امدخات  كاليد العاملة الزراعية،  طار،ال التك

ا.  الزراعية أو غر
ذا ال  زائر إ اانقسياو  ظمة التجارة العامية، تسعى ا ا  ضمام إ م حها باعتبار وال م

ارية خاصة، تسمح ها بتسهيل امبادات التجارية مع الدول اأعض اء، دولة نامية مزايا اقتصادية و
اصر اإنتاج   ما فيها اإنتاج الزراعي. وحرية انتقال ع

ظومة التجارة الدولية ونظرا أمية القطاع الزراعي  ظمة التجارة العامية  م قامت، فقد  م
يوي لكل الدول اأعضاء بإنشاء ذا القطاع ا مية  بدون  اتفاقية الزراعة، وال هدف أساسا إ ت

اء، ة و خاصة  ظل الظروف ااقتصادية والتجارية ال استث ة اأزمات       امتميزة بعدم ااستقرار، وحد  را
ها ذوتقلبات اأسعار العامية للسلع الغ صة اأزمات الغذائية(،)خا عكس ع من آثار سلبية ائية وما ي

زائري بصفة عامة واأمن الغذائي امستوردة باأخص، الدول  تعلى اقتصاديا على غرار ااقتصاد ا
 .بصفة خاصة

ذا الفصل إ امب  ا بتقسيم  قاط، والبحث فيها قم ذ ال ة   احث التالية:ومعا

  قيق اأمن الغذائي  إطار التكامل ااقتصاديالمبحث اأول:
ظمة العامية للتجارةالمبحث الثاني:   اأمن الغذائي  ظل اانضمام إ ام
 اأمن الغذائي  ظل تقلبات اأسعار العامية للمواد الغذائية اأساسيةالمبحث الثالث: 
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 المبحث اأول
 ن الغذائي في إطار التكامل ااقتصادي تحقيق اأم

تماما وتركيزا من قبل الدول  ااقتصادية يعتر اأمن الغذائي من أو القضايا  امعاصرة ا
نظام عامي ا مكان به قتصادية وسياسية غر مستقرة، و وامؤسسات الدولية واإقليمية،  ظل ظروف ا

 .)المطلب اأول( قةللكيانات والتكتات ااقتصادية العما إا  
اخ والبيئة ونوعية اموارد(، و متغر   فاأمن الغذائي   اقتصادية )أسعار أخرى كمه قيود طبيعية )ام

ليا وعاميا(، وال شهدت وازالت تشهد تقلبات  تلفةالسلع واموارد   وعدم استقرار نتيجة عوامل 
امية على عكس ا  الغالب مصاح الدول امتقدمة دم زائروامستوردة الصافية لأغذية كلدول ال  ا
 .مثا

ا، ذ اأ  مية اقتصاد  إطار العمل وذلك خاصة القطاع الزراعي، خرة صارت ملزمة بت
بالتكامل ااقتصادي صطلح عليه اقتصاديا ، والذي ي اجال الزراعي اون الدو واإقليميامشرك والتع

 .()المطلب الثاني الزراعي

 المطلب اأول
 التكامل ااقتصادي 

تلف اجاات   ها  إطار إن حاجة الدول لبعضها البعض   علها تسعى إ التعاون فيما بي
يث تستفيد كل دولة من خرات  ظيمي وقانو مشرك،  فس القدرت وتقدم   ومزايا الدول اأعضاء ب

ا، ح ي ذا ما يطلق عليه اصطاحا كل دولة ما لديها تكملة ما لدى غر صبح الكل واحدا، و
 التكامل.

يث يتم تبادل امقومات   موعة من الدول،  و اجال ااقتصادي أيضا مكن إقامة تكامل بن 
داف مشركة، م تكن  قيق أ  )الفرع اأول(.كل دولة على حدى بلوغها   علتستطيواموارد  سبيل 

داف   تلف القطاعات ااقتصادية للدول اأعضاء، وللتكامل ااقتصادي أ مية  ا ت عديدة، أبرز
تلف اجاات والفروع، أمها اجال الزراعي  قيق أكر امزايا امشركة   و  ا    )الفرع الثاني(.واإ
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 الفرع اأول
 التكامل ااقتصادي مفهوم 

يث يتم إزالة يهدف التكامل ااقتصادي إ جعل الدول اأعضاء فيه م  وحدة اقتصاديا، 
ها، وكذا توحيد السياسات ااقتصادية والتجارية  مركية  التعامات التجارية بي واجز والقيود ا ا

فيذ. داف اإسراتيجية مشركة من حيث التخطيط والت    وجعل اأ

 أوا: تعريف التكامل ااقتصادي 
و:"العملية ال يتم   ا إزالة كافة العقبات ال تعرض وجه التجارة التكامل ااقتصادي  مقتضا

موعة الدول اأعضاء  مشروع التكامل ااقتصادي، وال  مقدمتها إزالة القيود  القائمة بن 
مركية وكذلك العقبات ال تعرقل انسياب حركة رؤوس اأموال وانتقاات العمالة بن  مركية وغر ا ا

سيق وخلق التجانس بن السياسات  الدول اأعضاء مضافا ذ الدول من ت إليها ما تتجه إليه 
ذ الدول  اأخر كا واحدا"  .192ااقتصادية امختلفة لتصبح بذلك 

از   داف قيام أي تكامل اقتصادي، وامتمثلة بإ يتضح من خال امفهوم السابق أمية وأ
193: 

صول على مزايا اإنتاج الكبر. -  ا
ين واأيدي العاملة بصورة أفضل على نطاق واسع.تيس -  ر ااستفادة من مهارات الف
مية ااقتصادية. -  تسهيل عملية الت
ويع  - مي اقتصاديات الدول اأعضاء من بعض اانتكاسات  اإنتاجت ذا قد  بطريقة اقتصادية، و

بية.  والتقلبات اأج
ن. - ية امواط  رفع مستوى رفا
دودية التأثر بالتقلبات ااقتصادية والسياسية التقليل م - ذا ما يؤدي إ  ارج، و  ن ااعتماد على ا

                                                           

، رسالة  حركة التجارة الدولية في إطار التكامل ااقتصادي في ضوء التغيرات ااقتصادية الحديثةعبد الرمن روابح،  - 192
مد خيضر بسك  .05 ، ص2013رة، ماجستر  العلوم ااقتصادية، كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة 

وث اقتصادية عربية، مركز  (،بالتكامل ااقتصادي العربي بين الواقع والمأمول )عرض لبعض التجار مهدي ميلود،  - 193
التحديات المستقبلية للتكتل عبد امطلب عبد اجيد،  مقتبس عن:. 37، ص2009، 45 دراسات الوحدة العربية، العدد

رة، مصر، ، العربية للطااقتصادي العربي شر، القا  .54-52 ، ص2003باعة وال
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طقة، خصوصا إذا كان التكامل قد وصل إ مرحلة متقدمة. ذ ام دث  اجتمعات خارج   ال 

 ثانيا: أشكال التكامل ااقتصادي
يث مثل كل  شكل مرحلة من مراحل عملية  يأخذ التكامل ااقتصادي أشكاا عديدة، 

ي كما يلي  :194التكامل، و
 اتفاقية التجارة التفضيلية -1 

ها من الض   فيضها قدر اإوهتم بإعفاء السلع امتبادلة أو أنواع م مركية أو  مكان وكذا رائب ا
ا من القيود ال تعوق حركة التجارة بال ميع اإعفاء أو التخفيف من القيود ااسترادية وغر سبة 

ا وتتفق عليها الدول اموقعة على ااتفاقية،  ها( وذلك وفق قوائم سلعية تعد السلع امتبادلة )أو أنواع م
ذ ااتفاقيات   .195درجات التكامل ااقتصادي وتشجيع التبادل التجاري بن الدول أووتعتر 

طقة التجارة الحرة -2   م

ذا الشكل )امرحلة( تلتزم كل    دولة عضو بإلغاء كافة القيود على الواردات من الدول  
اأطراف  ااتفاقية، وبالتا تتمتع صادرات كل دولة بإعفاء مركي تام  الدول اأعضاء اأخرى، 
طقة  مركية على ما تستورد من الدول اأخرى غر اأعضاء  ام ق  فرض الرسوم ا ولكل دولة ا

رة أمريكا  دون االتزام بتعريفة طقة التجارة ا رة م اطق التجارية ا م صور ام مركية موحدة، ومن أ
 .NAFTA"196الشمالية "

 ااتحاد الجمركي -3 

مركية والقيود الكمية واإدارية على    ويتفق مع الشكل السابق من حيث إلغائه الرسوم ا
االواردات فيما بن الدول اأعضاء فضا عن توحيد التعريفة ا اصة باا  مواجهة  دمركية ا

ية اد، السوق امشركة لدول أمريكا الاتي ذا اا م صور  ارج.ومن أ  .Mercosur "197"        ا

                                                           

194
زائرية  ،-اتحاد المغرب العربي نموذجا –التكتات ااقتصادية كآلية لتعزيز فرص التسويق الدولي الياس سام،  -  اجلة ا

زائر  . 170 ، ص2012، 03 ، العدد3 للعومة والسياسات ااقتصادية، جامعة ا
ظم افتحي حسن سامة،  - 195 درية، مصر، لجمركية وااستيراد والتصديرال  .105 ص ،1990، مركز الدلتا للطباعة، اإسك
196

تجات الزراعية على القطاع الزراعي في الدول العربيةبن عمر اأخضر،  -  ، رسالة ماجستر آثار تحرير التجارة العالمية للم
زائر، جامع كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير،    علوم التسير،  .34 ، ص2007ة ا

197
 نفس امرجع السابق، نفس الصفحة. - 
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 السوق المشتركة -4 

رة، وتوحيد    ظمة التجارة ا مركية واإدارية كما  م واجز ا وع إلغاء الرسوم وا ذا ال يتم  
مركية كم رك اأشخاص ورؤوس اأموال الرسوم ا مركي، ويتم كذلك إلغاء القيود أمام  اد ا ا  اا

بن الدول اأعضاء، أي أنه  ظل السوق امشركة ا يتم دمج أسواق السلع للدول اأعضاء بل يتم 
قل السلع والعمال ورؤوس اأموال اك حرية لت  .198أيضا دمج أسواق عوامل اإنتاج، وبالتا تصبح 

 ااتحاد ااقتصادي -5 

ماذج السابقة، حيث وباإضافة إ حرية حركة السلع    ي أكثر تكاما من ال ذ امرحلة 
مركية  اصر اإنتاج كالعمل ورأس امال بن الدول اأعضاء، والتعريفة ا دمات وحرية انتقال ع وا

ذ امرحلة تشمل أيضا اإ ارجي، فإن  ا العام ا سيق السياسات اموحدة  جراءات امتعلقة بت
ذا إ جانب السياسات ااجتماعية والضريبية اأخرى ال تتجسد   قدية،  ااقتصادية وامالية وال

ا  .199تشريعات العمل والضرائب وغر

 ااتحاد ااقتصادي التام -6 

اأعضاء كاقتصاد ويعتر أرقى درجات التكامل ااقتصادي، ومقتضا تصبح اقتصاديات الدول   
فيذ تلك  ية تراقب ت اد بإنشاء سلطة فوق وط واحد، وفيه يتم توحيد السياسات ااقتصادية، ويقوم اا

اد اأوروي ربة اا ذا التكامل   .200السياسات اموحدة. وأوضح مثال على 

 الفرع الثاني
 التكامل ااقتصادي وأثر على القطاع الزراعي

 إطار التكامل ااقتصادي  الشراكة مع دول أخرى إقامةل إ تسعى العديد من الدو  
يث تكون ها نفس اإقليمي  ، داف  أو الدو  ال تسعى لتحقيقها، وال يصعبااقتصادية اأ

                                                           

198
 .84 سايح بوزيد، امرجع السابق، ص - 

ظمة العالمية للتجارةسليمان ناصر - 199 ، ، التكتات ااقتصادية اإقليمية كإستراتيجية لمواجهة تحديات اانضمام إلى الم
 .87 ، ص2002، 02جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد  لة الباحث،

200
مد وآخرون -    حول، املتقى الدو الثا ، تحرير التجارة الدولية وأثر على مسيرة التكامل ااقتصادي العربيعجيلة 

 .94 ، ص2007أفريل  19-17 ،"التكامل ااقتصادي العري الواقع واآفاق"، جامعة اأغواط
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ا.   عليها الوصول إليها مفرد
سبة للجزائر، فهي هدف من وراء التكا  ضم إليهاوبال مي مات ااقتصادية ال ت ة إ ت

ا، ما فيها اإمكانات الزراعية.  إمكاناها ااقتصادية وااجتماعية وغر

م تجارب التكامل ااقتصادي للجزائرأوا:   أ
غرا وعاقاها التجارية   كم موقعها ا زائر دولة نامية، مغاربية، عربية، إسامية، و باعتبار ا
لة إقامة العديد من التكامات االدولية، ف تلفة، هي مؤ ذا اقتصادية مع دول وتكتات اقتصادية  و

تلف اجاات،  ظل التحديات ال فرضتها العومة، واإطار  بدافع التعاون والعمل امشرك  
ا دوليا  ة التكتات العامية على اأنشطة ااقتصادية وغر ديد، الذي يتميز هيم  .وإقليمياااقتصادي ا

زائرت ال التكتا ومن أبرز    :201ي  إطار اقتصادي انضمت إليها ا
202اتحاد المغرب العربي -1 

 

ا، جاءت   داف واسراتيجيات سياسية واقتصادية واجتماعية وغر اد مغاري أ كان لقيام ا
ذا  ح مشروع  موعة من امقومات ال تتمتع ها الدول امغاربية وال إن أحسن استغاها  نظرا لتوفر 

اخية اإسراتيجية  اد، على غرار امقومات الزراعية وام تحقيق اأمن الغذائي  بلدان امغرب لاا
 العري.

اد امغرب العري أن السياسة امشركة بن دول  نصت إذ  دة إنشاء ا امادة الثالثة من معا
اعية والزراعية والتجارية وااج مية الص قيق الت اد هدف إ  اذ ما يلزم اا تماعية للدول اأعضاء، وا

ذا  اذ من وسائل هذ الغاية، خصوصا بإنشاء مشروعات مشركة وإعداد برامج عامة ونوعية    ا

                                                           

201
ظمة العالمية للتجارة التكتات ااقتصادية اإقليمية كسليمان ناصر،  -   –إستراتيجية لمواجهة تحديات اانضمام إلى الم

لة الباحث،  -دراسة حالة الجزائر  .91-90 ،ص، 2002، 01 عددال جامعة قاصدي مرباح ورقلة،، 
202

زائر، تونس، ليبيا، موريتانيا(  فراير  اتحاد المغرب العربيأنشئ  -  مس )امغرب، ا اولة ، و 1989بن الدول ا ذلك  
لس التعاون  ادات العربية آنذاك، حيث م إنشاء  ها، على غرار موجة اا اد إقليمي فيما بي مس لتكوين ا من جانب الدول ا
ادية  اء التجربة اا ذا السياق انطلق ب ات العومة، وما يتطلبه ذلك من تكتل. وضمن  العري، باإضافة إ ضرورة ااستجابة إكرا

ادا إ عدد من امقومات السياسية وااقتصادية والثقافية. ا ظر:مغاربية، است المغرب عادل مساوي، عبد العلي حامي الدين،  ي
 الرياض، امملكة العربية السعودية،  لة البيان، مركز البحوث والدراسات، ،العربي التفاعات المحلية واإقليمية واإسامية

 .378 ص ، 2010
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 .203الصدد"

در اإشارة إ   ا  دودية مساحتها مقارنة  اجاورةأن الدول امغاربية  و للجزائر وبالرغم من 
زائر وإمكاناها، قيق نوع من  مساحة ا الذاي لسكاها وكذا السياح  ااكتفاءإا أها استطاعت 

تجات الزراعية إ بلداهم  إطار  اأجانب القادمن إليها، والذين يعملون على تصدير بعض ام
ة  ي زائر  امقابل ر  العجز الغذائي لعدم وضوح إسراتيجيتها الزراعية وبالتاشراكات دولية، وتبقى ا

ذا القطاع مية وتطوير      .204عدم ت
تجها غر أن   تجات الزراعية ال ت قيق اأمن الغذائي  تلك الدول، فح ام ذلك ا يع 

ذ احاصيل،  الوقت الذي وحققت إكتفاءا ذاتيا فيها ا تراعى فيها  ودة وسامة  امقاييس العامية 
( إ سوء التسير وااستغال الغر رشيد وامتمثل  التوسع تتعرض فيه اموارد الطبيعية )اأرض و  اميا

الزراعي والزحف العمرا اأفقي العشوائي على حساب البيئات الطبيعية ال تشكل مراعي والغابات، 
زاف اموارد امائية وتلوث البيئة  وتكثيف استغال اموارد البيئية ما يؤدي إ إهاك الربة وسرعة است

ها القطاع الزراعي  بلدان امغرب العري ا من امشاكل ال يعا م  .205وغر

 مل ااقتصادي مع البلدان العربيةالتكا -2 
خاصة بإمكاها أن تزيد من فاعلية التكامل طبيعية ومالية وبشرية قومات متتمتع الدول العربية  

ا فيما يأي  :206ااقتصادي، نوجز
يعية من أراضي زراعية وغابات وثروة حيوانية، وثورة برولية، وثورة مائية، وثورة توفر اموارد الطب - 

حو معدنية. حيث تقدر  كتار، أي ما يعادل  72,1امساحة ال تزرع  الدول العربية ب مليون 
غرافية للوطن العري 5,4%  .207من إما امساحة ا

                                                           

203
دة إنشاء اتحاد المغرب العربيظمة العامية للملكية الفكرية، ام -   .04 ، ص1989 فراير 17، معا

204 - MERABBI  Houari, Programme pour une nouvelle Algérie, édition Dar EL 

Gharb, Oran, Algérie, 2001,P 67. 
205

 -  ، مدا لة  (،2007-2000العربي بين عامي ) مشكلة إنتاج الغذاء في دول المغربكفاح عباس رمضان ا
  .02 ص، 2011جامعة اموصل، العراق، مركز الدراسات اإقليمية، الدراسات اإقليمية، 

206
وزي ميلة -   لة اقتصاديات مال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ، التكامل ااقتصادي العربي واقع وآفاق،ا

 .26 ، ص2008، جانفي 05 العدد
207

مية الزراعية  -  ظمة العربية للت رطوم، السودان،  ،2014،  أوضاع اأمن الغذائي العربي ام  .01 ص ا
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ائل نتيجة ضخامة ع -  مية توفر رؤوس اأموال بشكل  ائدات البرول، غر أها م تسهم  ت
ارج. و ااستثمار  ا  الدول العربية، وإما تتجه 

مليون  385,6 الوطن العريتوفر اموارد البشرية  الوطن العري، حيث بلغ عدد سكان  - 
ة  نسمة  .2014208س

ليج العري إ اح -  يط اأطلسي والذي يضم اتساع السوق ففي الوطن العري الذي متد من ا
 مستهلك. مليون 385أكثر من 
تل مركزا متوسطا  -  موقع الدول العربية موقع اسراتيجي له أميته ااقتصادية خاصة، حيث 

ي آسيا، إفريقيا وأوروبا، وتطل   يطات العام ما  بن ثاث قارات  ار و معظم الدول العربية على 
ية والدولية، وبالتا يسمح ها بربط دول العام بب تيسر عضها البعض ما يسهل التبادات التجارية البي

و البلدان العربية. ا   تدفق السلع الغذائية وغر

تلف  اإمكاناتبالرغم من و   امتاحة  الوطن العري، وال من شأها تعزيز التعاون  
ا ناحظ أن الوطن العري ا يزال يعا من فجوة اجاات، خاصة ااقتصادية ما فيها الزراعية، إا أن

ة  34امن غذائي تقدر بأكثر من  سبة 2014209مليار دوار  س زائر ب م ا من  %11,39، تسا
ذ الفجوة، أي ما قيمته   مليار دوار. 3,87قيمة 

 تفاق الشراكة اأورومتوسطيةا -3 
مل مباداها ال  زائر دولة متوسطية، و اد ما أن ا تجارية من استراد وتصدير تقام مع دول اإ
سبة للصادرات، و %64,21) اأوري ة  %50,67بال سبة للواردات لس ، فكان عليها 210(2014بال

درج اتفاق  ذ الدول، وال تسمى بالشراكة اأورومتوسطية، حيث ي العمل على إقامة شراكة مع 

                                                           

17-  ، ك الدو : 14:49 ،2016 جانفي 01 اإطاع على اموقع الرمي، بتاريخم وفق إحصائيات الب
bankaldawli.org/region/ARBhttp://data.al  

209
مية الزراعية، امرجع السابق، ص -  ظمة العربية للت  .27 ام

210 - D.G.D, Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie, (période 2005-2014), 

ministère des finances, Algérie, 2014, P 12. 

http://data.albankaldawli.org/region/ARB
http://data.albankaldawli.org/region/ARB
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اد اأوروي زائر واا ة  ضمن الشراكة بن ا طقة 1995إعان برشلونة لس ، والذي يهدف إ إقامة م
اد اأوروي ودول البحر اأبيض امتوسط  .211تبادل حر بن اا

اد اأوروي، ال تسعى   و باأكيد دول اا ذا  غر أن الطرف امستفيد من اتفاق الشراكة 
ققه قيق مكاسب اقتصادية،  زائر إ  تجاها إ من خال اتفاقها مع ا ا من خال تصريف م

 ، مية اإنتاج الوط افستها، ما يؤثر سلبا على ت ية م تجات الوط زائرية، وال ا تستطيع ام اأسواق ا
زائري، وا تضيف قيمة إ القطاع الزراعي  دم ااقتصاد ا ا من السياسات واإجراءات ال ا  وغر

اعي.  وا الص
زائر باانضمام السابق اإشارة إليها متصادية إن التكامات ااق  ن أبرز التكامات ال قامت ا

ح ، غر أن التعهدات حداعلى  ا كل تكاملهإليها  سبيل ااستفادة من امزايا والفرص ال م
 وااتفاقيات تبقى حرا على ورق، فالواقع يعكس وضعا آخر.

قاطو    ذ التكامإ انعكنشر اموالية  من خال ال ات على القطاع الزراعي واأمن اسات 
زائر.  الغذائي  ا

  انعكاس التكامل ااقتصادي على القطاع الزراعي ثانيا: 
زائر واأطراف اأخرى، سواء اإقليمية أو الدولية   دات امقامة بن ا  كان لاتفاقيات وامعا

ابية أو سلبية.إطار التكامل ااقتصادي اأثر على القطاع الزرا  عي، سواء كان ذلك بصورة ا

مس لة انعدام اأمن الت مسأشك   ففي إطار التكامل ااقتصادي امغاري،  لغذائي  الدول ا
اعات الغذائية، مكو   امغاربية موية، خاصة امتعلقة بالقطاع الفاحي والص نا رئيسيا  السياسات الت

حيث يتوقع تزايد الطلب  ،ومستقبا آنيا واد الغذائية لأفرادمن ام وال هدف إ ضمان حجم كاف
وا  ة  90على الغذاء مع تزايد عدد سكان امغرب العري )يتوقع أن يقدر  لول س مليون نسمة 

ية، مع ضمان  ، 212(2020 واستقرار  امخزون ااسراتيجي الغذائي على مستوى اأسواق الوط

                                                           

211
ميد،  -  ا على ااقتصاد الجزائري،الشراكة اأورومتوسطيزعباط عبد ا لة اقتصاديات مال إفريقيا، جامعة حسيبة  ة وأثر

 .53 ، ص2004، 01 بن بوعلي، الشلف، العدد
212

 - M.Chabane, l’Agriculture de conservation : Voie de sécurité alimentaire dans les 

pays du Maghreb ?, Option Méditerranéennes, A n° 96, 2010, P 199. 
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اطق الشرائية للجميع، خاصة الفئات ارة أسعار مقبولة، توافق القد لفقرة ) امتواجدة خصوصا بام
تج .213الريفية(  ات الزراعية بن الدول امغاربيةحيث تب رؤساء الدول امغاربية اتفاقية متعلقة بتبادل ام

ظر الملحق رقم   .(06)ي
ة   الزراعية وتسهيل تصريف  ، نص اتفاق الزراعة على ترقية اإمكانيات1990 و لقاء القمة لس

مركية،  قوق ا تجات الزراعية، وتعهدت موجب ااتفاقية إعفاء امواد الزراعية احلية من الرسوم وا ام
تجات امستوردة وامدعمة،وكذا توحيد التشريعات  افسة ام ماية اإنتاج الفاحي امغاري من م والتزمت 

  .214عاروتدعيم امراقبة الصحية وسياسة اأس
ذ التعهدات ضمن نصوص ااتفاقية التالية   :215وجاءت 
اد مركي استعدادا لتحقيق سوق مغاربية زراعية مشركة. -   التعجيل بإقامة ا
مركية والضرائب -  قوق ا شأ احلي، من ا تجات الزراعية امتبادلة ذات امصدر وام إعفاء ام

د ااستر  اء الضرائب والرسوم على اإنتاج احلي  كل بلد من والرسوم امماثلة امفروضة ع اد، باستث
اد.  بلدان اا

ويل ذات اأصل  -  عة من  تجات الفاحية، وامص ة اأمن الغذائي إعداد قائمة للم تتو 
 امغاري.
شأ احلي امصدرة من قطر أحد اأطراف إ أقطار اأطراف اأ -  تجات ذات ام خرى ترفق ام

شأ.  بشهادة م
تجات  -  تجات الفاحية امغاربية من مزامة ام ماية ام تتعهد الدول بوضع نظام مشرك 

اد.  الواردة من خارج أقطار اا
يا على توحيد قوانن الرقابة الصحية ومواصفات السلع الغذائية، وكذلك سياسات  -  العمل تدر

 اأسعار.
 تعلقة بامبادات التجارية بن اأقطار امغاربية، طبقا أحكام ري تسوية امعامات ام - 

                                                           
213

 - Housssem Eddine CHEBBI, Lassad LACHAAL, l’agriculture et la sécurité 
Alimentaire : une étude comparative des pays du maghreb, New MEDIT, N 03, 2004, 

P 09. 
214

، اإقليمية والدولية اتااندماج  ااقتصادي واستراتيجيات اأمن الغذائي العربي في ظل التحديتواي بن علي فاطمة،  - 
زائر،  ،جامعة الشلف ،أطروحة دكتورا  العلوم ااقتصادية، كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير  .141 ، ص2014ا

215
ة، امرجع السابق، صبن خز  -   .112 ناجي أمي
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ائية أو طبقا لقوانن الصرف امعمول ها  كل قطر.  اتفاقيات الصرف امغاربية، أو الث

اد اأورويأما   آثار سلبية  ها العديد من ااختصاصين أن ، فرى اتفاقية الشراكة مع اا
هاعديدة على القطاع الفا ابية، ومن بي ظر عن اآثار اا  :216حي بغض ال

 - . توج الوط توج اأوروي مقابل ام ادة ال يتمتع ها ام افسة الامتكافئة وا  ام

تجات الفاحية اأوروبية بدعم  -  ظى ام ااختاف الكبر  نسبة الدعم الفاحي، حيث 
زائري  حن م يتعدى  ،%70 إ %40بن  يراوح ما يؤثر على ، %4,5الدعم الفاحي ا

 الفاحية. اإنتاجيةامردودية 

زائرية بام 217إغراق -  رير التجارة تجات الزراعية اأوروبية امدعمة: السوق ا فقد أدى 
ت كثر من  ات، حيث مك اعة والتجارة احلية، خاصة  إطار اتفاقية ا ارجية إ أضرار بالغة بالص ا

ودة ورخيصة السعر تجات عالية ا امية، م بية بإغراق أسواق الدول ال  .218الدول اأج

تجات الزراعية  -  رير استراد ام زائر نتيجة  تضرر العديد من الفاحن وامزارعن  ا
 اأوروبية.

تجات الزراعية ما يعيق -  ية والصحية للم اد اأوروي  امواصفات الف  إوصوها  تشدد اا
 أسواق اأوروبية.ا

اد اأوروي  -  اصة من طرف اا اوزت الكميات امستوردة إاستخدام التدابر الوقائية ا  ذا ما 
ع زيادة  و ما م تجن احلين و ذا من أجل ماية ام تج زراعي معن الكميات امرجعية احددة،  من م

 لتجاري.الصادرات وبالتا اختال اميزان ا

مية الزراعيةأما  إطار التكامل ااقتصادي العري، فقد م إنشاء ا  ظمة العربية للت ا  م  مقر

                                                           

216
ا على تطو رابح زبري،  -  ، أطروحة دكتورا دولة  العلوم ااقتصادية،  راإصاحات في القطاع الزراعي في الجزائر وآثار

زائر،  .26 ، ص1996 كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة ا
217

فس السلعة أو للسلع الشبيهة داخل الباد أو  اإغراقيعرف  -  على أنه:"بيع أو تصدير السلعة بأقل من السعر امعتاد البيع به ل
ظر:للتصدير".  انية،سياسات وتخطيط التجارة الخارجيةمد عز العرب، مصطفى  ي رة،  مصر، ، الدار امصرية اللب الطبعة  القا

 .155 ، ص1988، 01
218

مية ااقتصادية، دراسة فقهية مقارنةمد على عكاز،  -  ا في الت ، دار القيود الشرعية الواردة على حرية التجارة وأثر
درية، مصر، ال امعي، اإسك  .475 ، ص2008، 01 طبعةالفكر ا
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رطوم،  ة ا ة مدي ظمة عملها س ة 1972 وباشرت ام ما اكتملت عضويتها س بانضمام  1980، بي
ظر الملحق رقم  219ميع الدول العربية إليها  .(07)ي

ظمة دفوه   اد امسامة  إ ذ ام مية الروابط بن الدول والباد  إ سيق وت العربية وت
شاطات الزراعية والسمكية وعلى اأخص ها  ش اجاات وال  :220التعاون فيما بي

سن وسائل  -  مية اموارد الطبيعية والبشرية امتوفرة  قطاعي الزراعة والثروة السمكية، و ت
ا على أ  سس علمية.وطرق استثمار

باتي -  يوانية وااستغال اأمثل للموارد السمكية وبلوغ  ةرفع الكفاءة اإنتاجية الزراعية ال وا
قيقا لأمن الغذائي العري. شود بن الدول العربية   التكامل الزراعي ام

تجات الزراعية والسمكية بن الدول العربية. -   تسهيل تبادل ام
 إنتاج الزراعي والسمكي لتحقيق ااكتفاء الذاي مع مراعاة ااستدامة.العمل على زيادة ا - 
هوض بامستويات امعيشية للعاملن  قطاعي الزراعة والصيد البحري. -   ال

ومؤشرات أداء الزراعة العربية عامة، والعمل الزراعي العري  عطيات البيئة ااقتصادية العربيةوفقا م 
ارجية، امشرك بصفة خاصة، و مية الزراعية امستدامة الداخلية وا  ضوء التحديات امستقبلية للت

مية الزراعية  الدول العربية، وتعظيما  واحددات وامشاكل وامعوقات ال تواجه برامج وخطط الت
ارا للزراعة العربية، دفعا م سارات لاستفادة من امقومات والفرص امتاحة استشراف مستقبل أكثر ازد

، وامواكبة مع التطورات وامستجدات  و امزيد من التطوير والتحديث التق مية الزراعية العربية  الت
تلف اأصعدة تلف اإقليمية والدولية امعاصرة وامستقبلية على  سيق والتكامل   ، وتعزيزا للت

ة امشركة خال اأفق الزم احدد اجاات الزراعية بن الدول العربية، وصوا إ السوق العربي
مية الزراعية )الدورة ظمة العربية للت فيذي للم ة 28 لإسراتيجية، فقد اعتمد اجلس الت  2005(، س

مية الزراعية العربية امستدامة   .2025-2005القادمن  للعقديناموجهات الرئيسية إعداد إسراتيجية الت

ذ اإسراتيجية تمدةيث تتضمن التوجهات امع    :221احاور الرئيسية التالية ضمن 

                                                           

219
مية الزراعية،  -  ظمة العربية للت مية الزراعيةام ظمة العربية للت ة نشر، صاتفاقية إنشاء الم  .05 ، بدون س

220
ادات العربية -  ظمات واا ظمات العربية المتخصصة، معلومات أساسية ،إدارة ام اير  ،دليل الم رة، مصر، ي ، 2015القا

 .57 ص
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مية الزراعية امستدامة. -1 : احدد الرئيسي للت  اميا
مية وماية اأراضي الزراعية. -2  ت
ظور تكاملي. -3  استغال اموارد الزراعية العربية من م
 التطوير والتحديث التق للزراعة. -4
مية الزراعي -5 مية على أولويات الت ذا احور وضع معاير لتحديد اأولوية القطاعية للت ة: ويتضمن 

ها: الكفاءة ااقتصادية، برامج الزراعة امستدامة، البعد  امستوين القطري والعري، وال من بي
ا. ااجتماعي مية وغر  للت

مية اموارد البشرية. -6 اء القدرات وت  ب
 .ااستثمار الزراعي امشرك -7
مية. – 8 شيط التجارة الزراعية العربية كمحرك للت  ت
 التكيف مع امتغرات اإقليمية والدولية امعاصرة وامستقبلية. -9

ار الريف. -10  امسامة  ازد
اص. -11  مشاركة اجتمع امد والقطاع ا

طيط لسياسات واسراتيجيات زراعية، يغر أنه   قيق اأمن بقى وبالرغم من كل ما بذل من 
ة بعيد امدواقعيا الغذائي العري  للوضع  إطار امسارات طويلة اأمد لتأمن ى، ويتطلب  ذلك معا

ظر إليها وفقا للمستويات  بغي ال ، وذلك من اإقليميةمستويات مرضية من اأمن الغذائي، حيث ي
صيص  اموارد الزراعية، إذ أن أمرا أسواقخال العمل على تكامل  وع سيؤدي إ إعادة  ذا ال من 

ا من السلع الغذائية، واعتماد سياسات اقتصادية زراعية تعمل على  ا تعظيم عوائد اموارد الزراعية با
فيز  اجات اأساسية أفراد اجتمع العري، و ا السلع امرتبطة با يكلة القطاع الزراعي با إعادة 

يارات الت و ا ات  إطار إسراتيجية ااستثمار  ذ امعا ال إنتاج الغذاء، وأن تضم  ولوجية   ك
ية بعيدة تزيد عن ربع قرن من الزمن فراتلأمن الغذائي، وتأخذ بااعتبار   .222زم

                                                                                                                                                                                           

221
ظ -  مية الزراعية، ام مية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين مة العربية للت جامعة  ،2025-2005إستراتيجية الت

 .13 ، ص2007الدول العربية، أوت 
222

جفي،  -  ان، الطبعة اأمن الغذائي العربيسام توفيق ال  .32 ، ص2011، 01، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، لب
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 المطلب الثاني
 اأمن الغذائي والتكامل ااقتصادي الزراعي 

سبة للدول اأعضاء    فيه لتبادل امزايا ااقتصادية بعضها يشكل التكامل ااقتصادي فرصة بال
سبية ال قد تتميز ها كل دولة، مكن  سبة للقطاع الزراعي، فتعدد عوامل اإنتاج وامزايا ال لبعض، وبال
ها  إطار التكامل ااقتصادي لتعظيم الفوائد ورفع إنتاجية احاصيل، واستغاها أفضل استغال،  د

)الفرع  إطار ما يسمى بالتكامل ااقتصادي الزراعي  يا الطرف الثايث يستفيد كل طرف من مزا
 .اأول(

قيق ااكتفاء الذا  للدول اأعضاء  للعديد من احاصيل الزراعيةواأمن الغذائي ي وبالتا مكن 
ها  ال ــــــــ اجواموارد عن طريق تقسيم العمل ضمن التكامل ااقتصادي الزراعي، إن م التعاون بي

 .)الفرع الثاني( الزراعي

 الفرع اأول
 التكامل ااقتصادي الزراعي 

موعة من   مية اموارد وامقومات اإنتاجية بن  يهدف التكامل ااقتصادي عموما إ تبادل وت
دم مصاح كافة اأطراف. ها  إطار اتفاقية اقتصادية،  يث يتم التعاون فيما بي  الدول، 

مية اموارد الزراعية بن فالتكام  و اآخر، أيضا يهدف إ تبادل وت ل ااقتصادي الزراعي 
ها الغذائي احلي وامشرك أيضا. قيق أم  موعة من الدول تسعى كلها غلى 

 التكامل ااقتصادي الزراعي مقوماتأوا: 
بغي    البقاءويضمن له  أن تتوفر ح يتعزز قيام تكامل اقتصادي زراعي،اك عدة مقومات ي

اصر اإنتاج الزراعي،  تلف ع م امقومات الزراعية، تلك امتعلقة باموارد الطبيعية، و وااستمرارية، ومن أ
ية   :223اأساسية الازمة للعملية اإنتاجية، نفصل فيها فيما يليوكذا الب

 توفر الموارد الطبيعية -1 
اح التكامل ااقتصاد   و عامل أساسي   ، حيث أن عدم توفر اموارد الطبيعية ي الزراعيو

ا من الدول ال تتوفر  بشكل كاف لدى بعض الدول قد يعتر حافزا على دخوها  تكامل مع غر
                                                           

223
 .28 دي ميلود، امرجع السابق، صمه - 
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جم عن التكامل ااقتصادي  اولة ااستفادة من وفرة اموارد الطبيعية ال قد ت على مثل تلك اموارد، 
 الزراعي.
اصر اإن -2   تاج الازمة لإنتاج الزراعيتوفر ع
اعات    انب أمية الدور الذي يلعبه العامون  القطاع الفاحي أو الصيد، أو الص ذا ا ويرز 

قيق الكفاءة فيها.  الغذائية، من اختصاص ومهارة، تسهم  رفع اإنتاجية و
ية اأساسية -3   توفر الب
قل، واا   ذا ويقصد ها شبكات الطرق ووسائل ال تصال، ومعدات وآات الزراعة...، إذ يرز 

اح أي تكامل اقتصادي، أنه ح  ظل توفر حرية انتقال احاصيل الزراعية  ام   صر  امقوم كع
دودين ما دامت الدول امتكاملة تفتقر إ طرق  تجات الغذائية، فإن مدى التكامل وفاعليته  وام

ها.  ووسائل نقل بي
اسب والكافي للدراسات والبحوث الزراعيةإعطاء  -4   الوقت الم
على دراسات غر جادة غالبا ما يكون مصر الفشل والتفكك بعد  قيام التكامل الزراعي إن    

ديد امشاكل  القطاع الزراعي و  لول فوقت قصر، حيث أن الدراسات والبحوث هدف إ  رض ا
ة، والتوصل   .224ات السليمة وامثلى  ظل الظروف والعوامل احيطة القرار إوالبدائل اممك

موعة امقومات السابقة، مقوما آخر ضروريا  إمام العمليات الزراعية ،   و  أا و ونضيف إ 
اح الزراعة يقوم على است ولوجيا، حيث أن  ولوجي ولوجياأحدث التك خدامالتك يوية ما فيها التك ا ا

ذا اج ديثة   الدول ال تتمتع هذا امقوم من شأها التأثر أكثر على بقية الدول ال تفتقر ف ال.ا
 إليها.

 التكامل ااقتصادي الزراعي  دافثانيا: أ
موية الزراعية للدول اأعضاء، ودعم   طط والسياسات الت سيق ا يعمل التكامل الزراعي على ت

تص كل دولة  ها )حيث   إنتاج امواد ال تتمتع فيها ميزات نسبية وتستورد التخصص اإنتاجي بي
صيص  اي  إعادة توزيع و سبية من الدول اأخرى(، وهذا أثر ا تلك ال ا تتمتع فيها باميزة ال
توج الزراعي  مية الزراعية لكافة الدول. كما أنه يؤدي إ جعل ام دم الت اموارد اإنتاجية بالشكل الذي 

                                                           

224
ة، امرجع السابق، ص -   .90 بن خزناجي أمي
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تيجة عن التخصص اإنتاجي من خفض التكاليف داخل  افسة خارجه، ك التكامل أكثر قدرة على ام
 واستفادة من مزايا اإنتاج امتسع.

دم بدرجة كبرة مسألة اأمن الغذائي، وهدف اأقطار بوجه ف وعليه  ال الزراعة  التكامل  
د قيق ملة من اأ  :225اف أمهاعام من وراء التكامل ااقتصادي إ 

إمكانية ااستعمال اأمثل للموارد الزراعية امتاحة والذي يؤدي إ رفع اإنتاجية  مستوى  - 
 اإنتاج على نطاق واسع.

قيق مبدأ التخصص اإنتاجي والتقسيم ااجتماعي الدو للعمل، ما يؤدي إ رفع  - 
 اإنتاجية وخفض التكاليف.

ارجية، نظرا أن ااستفادة من مزايا اإن -  سبة للوفرات الداخلية أو ا تاج الكبر سواء بال
 التكامل يؤدي إ توسيع السوق.

مو امرتفعة،  -  ذا التكامل من معدات ال ققه  ية ااقتصادية للسكان، نظرا ما  زيادة الرفا
 ؤدي إ زيادة امداخيل.ي والذي

 الفرع الثاني
 في الجزائرتحقيق اأمن الغذائي  ور فيودالتكامل ااقتصادي الزراعي  

افع ااقتصادية   صول على ام دمج الدول  إطار التكامات ااقتصادية أساسا هدف ا ت
سبة إقامة تكامل اقتصادي  ذا اإطار، واأمر ذاته بال وامزايا التجارية من وراء ااتفاقيات امرمة  

ه يث يكون اهدف اأساسي م اصر إنتاجها بطريقة  زراعي،  و توفر ااحتياجات الزراعية أو ع
تلف ذلك بن تكامل وآخر.  أفضل. و

ذا عن   فالتكامل ااقتصادي الزراعي يسهم  توفر الغذاء لكافة سكان الدول اأعضاء فيه، و
تصب  مصلحة إضافية من الغذاء،  تطريق اإدارة امتكاملة للموارد الزراعية امتاحة، وتوفر إمدادا

دف اأمن الغذائي  .الدولة من ناحية بلوغ 
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 .173 لرقام ميلة، امرجع السابق، ص - 
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 دور استراتيجيات التكامل الزراعي في دعم اأمن الغذائي : أوا
ا    ا تطرق اما أن اد امغا دراست ري، والتكامل ته إ التكامل ااقتصادي للجزائر ضمن اا

ا باختيار إسراتيجيتن م، ااقتصادي العري تعلقن مسألة اأمن الغذائي لكل من التكامل فقد قم
 امغاري والعري.

  المغاربي اأمن الغذائي الداعمة لمسألةإستراتيجية اتحاد المغرب العربي  -1 
لس الرئاسة امغاري   قيق اأمن الغذائي لشعوبه، ومن أجل ذلك قام  يسعى امغرب العري إ 
ظرة اأمن الغذائي  بإنشاء  .(08الملحق رقم  )ي

 :226إذ اإسراتيجية وهدف   
قيق اكتفاء ذاي على الصعيد امغاري  -  وضع سياسات وخطط مغاربية مشركة هدف 

الية وضمان حق اأجيال امستقبلية.  لأجيال ا
اسبة لذلك مع وضع -   قيق التكامل  ميدان اإنتاج الفاحي وإنشاء اآليات واهياكل ام

اعات  اسراتيجيات مشركة للرفع من إنتاج امواد الغذائية اأساسية لتحقيق اأمن الغذائي وتدعيم الص
مية الريفية. دمات امرتبطة بالفاحة والت  والبحوث وا

ماية السوق امغاربية من مزامة الواردات من خارج دول  -  وضع سياسات فاحية مشركة 
اد  .اا

مية الزراعية الداعمة لمسألة اأمن الغذائي العربيإستراتيجية ا -2 ظمة العربية للت   لم
مية الزراعية "إعان الرياض لتعزيز التعاون العري   ظمة العربية للت معية العامة للم أصدرت ا

ها "2008مواجهة أزمة الغذاء العامية"  أفريل  مج الطارئ لأمن البرنا، والذي تضمن عدة تدابر م
ظر الملحق رقم ) لغذائي العربي"ا  (.09ي

داف صم   وقد(، 2031-2011مدة عشرين عاما ) ذا الرنامج متد يث   ذا لتحقيق اأ م 
 :227التالية

                                                           

226
زائرية -  ارجية ا ة الوزارية المتخصصة المكلفة باأمن الغذائي ونظامها الداخلي  ،وزارة الشؤون ا محاضر اجتماعات اللج
اد امغرب العري، و  ة العامة للبلدان العربيةمديريامشاركة  (،1989-2006) زائر، ص2006مديرية امغرب العري وا  .75 ، ا

227
مية الزراعية،  -  ظمة العربية للت رطوم، السودان، ، 2014أوضاع اأمن الغذائي العربي ام  .31 صا
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 زيادة قدرة الدول العربية على ااعتماد على الذات  توفر احتياجاها من السلع الغذائية الرئيسية. -
 واصل  قيمة فاتورة واردات السلع الغذائية.التخفيف من حدة التزايد امت -
اص. -  إتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للقطاع ا
تجة تسهم  مواجهة مشكات الفقر والبطالة، وتساعد على استقرار  - توفر فرص عمل جديدة وم

  .اأوضاع السياسية وااجتماعية

 ف التكامل على تحقيق اأمن الغذائيأثر مبادات السلع الغذائية بين أطراثانيا: 
قيق اأمن الغذائي أوا من خال امبادات التجارية للسلع   يرز أثر التكامل الزراعي  

 ذلك.لح يوضتالغذائية بن أطراف التكامل، و ما يلي 

ة  (: استيراد السلع الغذائية وفق المجموعات الدولية1-3جدول رقم)  2013لس

ار جزائريالقيمة: مليون   دي
طقة سبة ) السلع الغذائية المستوردة الم  (%ال

 43,19 328.508,4 ااتحاد اأوروبي
 0,74 5685,0 المغرب العربي
 1,43 10.929,1 الدول العربية

 45,38 345.122,5 المجموع الفرعي
 54,62 415.395,2 بقية دول العالم
 100 760.514,7 المجموع الكلي

اد إلى:من إعد المصدر:  اد الباحثة بااست

Evolution des échanges extérieurs de marchandises de 2003 à 2013, la 

direction Technique chargée de la comptabilité nationale, ONS, Algérie, 

Novembre 2014, PP 83-84.  

دول    قاط التالية:(1-3)رقم بتحليل بيانات ا موعة ال تج   ، نست
اد اأوروي امور   -  د الرئيسي للسلع الغذائية للجزائر، حيث تقدر نسبة ما يتم يشكل اا

ذا التكامل  ار جزائري من السلع 328 ، أي ما قيمته%43,19وا استراد من دول   مليار دي
 فرنسا أكر مول للجزائر بالغذاء. عترتالغذائية، حيث 
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عكس ذلك   إن نسبة امبادات التجارية -  زائر ضعيفة جدا، وي بن دول امغرب العري وا
زائر من السلع الغذائية وال ا تزيد عن  اد إ ا ار جزائري،  5685قيمة الواردات من اا مليون دي

سبة أقل من    .%01أي ب
زائر حوا  -  ار م 10مثل قيمة الواردات الغذائية امستوردة من الدول العربية إ ا ليار دي

سبة  ي بالتا مثل نسبة ضعيفة جدا مقارنة  %1,43جزائري، أي ب موع الواردات الغذائية. و من 
اد اأوروي.  بدول اا

تجوعليه،   زائر  نست اد اأوروي، وبالدرجة أن ا  وضعية صعبة من حيث التبعية لدول اا
بو اأو فرنسا زائر ب  ب، حيث تقدر قيمة الواردات من ا ار  121.727الفرنسية إ ا مليون دي

ا فقط بدون  ذ القيمة وحد زائر  إضافةجزائري، و و ا ذا البلد  امواد الغذائية اأخرى امستوردة من 
وا  موعة، وامقدرة  موع السلع الغذائية امستوردة من الدول العربية وامغاربية  مثل أكثر من 

ا 16614  ر جزائري.مليون دي
عكس   سبة للجزائر، وي ابية بال قق نتائج ا وبالتا فإن التكامل الزراعي العري أو امغاري م 

سب الضئيلة جدا من السلع الغذائية العربية وامغاربية ام زائرذلك  ال و ا مقارنة بدول  ستوردة 
دا،  بية أخرى، أمها: فرنسا، ك اد اأوروي ودول أج أمانيا، الوايات امتحدة اأمريكية، واسبانيا اا

 .228وامكسيك

م مؤسسة   ظمة العامية للتجارة، وال تشكل أ زائر مقبلة على اانضمام إ ام وما أن ا
جر  ا، فهي بالتأكيد سوف تتأثر ما ي ارية دولية، وتضم عددا كبرا من الدول اأوروبية والعربية وغر

ابا أو سلبا على مسألة عن إبرام ااتف عكس إ اصة ها، خاصة تلك امتعلقة بالزراعة، ما ي اقيات ا
. تطرق إليه  امبحث اموا ذا ما س  اأمن الغذائي، و
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 - FAO, Global Information and Early Warning Systam on Food an agriculture 

(GIEWS), Algeria, , May 2013, P 02. 
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 المبحث الثاني
ظمة العالمية للتجارة اأمن الغذائي في ظل اانضمام إلى   الم

كل كبرة بسبب ما تطرحة الزراعة من ظلت التجارة الدولية عقودا عديدة تعا من مشا   
ة م تطوير اتفاقيات ما يعرف ب إطارمشاكل، و  يعرف  ما إ" الجات"ـــ التحوات ااقتصادية الرا

ظمة التجارة العامية لتشمل الزراعة وذلك بعد سلسلة من امفاوضات الشاقة انبثقت وال  ،229اليوم م
ها   ية.اتفاقية التجارة للسلع الزراعع

 المطلب اأول
ظمة العالمية للتجارة ية الم  ما

ظام ااقتصادي الدو   ي أن ال رب العامية الثانية  ديد كانت الفكرة السائدة قبيل انتهاء ا  ا
رب ي امقرح ما بعد ا ويل العمات من  :سوف يقوم على ثاث ركائز  استقرار سعر الصرف وحرية 

اسب لاستثمار العامي من ناحية ثانية، م ضمان  ناحية، وحرية انتقال رؤوس اخ م اأموال وتوفر م
افانا  ،تجارة الدولية من ناحية ثالثةحرية ال وأما قضايا التجارة العامية فقد انعقد بشأها مؤمر  
ظمة التجارة الدولي ،1948 افانا، لتأكيد مبدأ حرية التجارة وإنشاء م ه ما يعرف ميثاق  ة صدر ع

ذ امبادئ. فيذ   لإشراف على ت

ذا اميثاق   ظمة  ولكن عدم تصديق الوايات امتحدة اأمريكية على  ذ ام أجهض إنشاء 
ظام ااقتصادي الدو معطا ح أمكن ا الدولية رب وبالتا ظل الركن الثالث لل اتفاق، بعد هاية ا
ولة أورجواي الباردة ظمة التجارة العامية اى ، عل230قية الجاتاتفا ومن خال ما يعرف  ة نشاء م س
ظام ااقتصادي الدو الذي كان قد م ة القرنقبل هاي وبذلك استكمل ،1994  الشكل امؤسسي لل

                                                           

229
اية جلول وآخرون -   ظمة العالمية للتجارة ، بن ع  ، املتقى -حالة الجزائر–اأمن الغذائي في ظل اانضمام إلى الم

قيق اأمن الغذائي بالدول العربية، كلية العلوم ااقتصاد عالقطا العلمي الدو الثالث حول  ية والعلوم التجارية الفاحي ومتطلبات 
 .02 ، ص2014أكتوبر  29 -28وعلوم التسير، جامعة امدية، 

230
دة دولية متعددة اأطراف تتضمن حقوقا وواجبات  ،اقية العامة للتعريفات والتجارة""ااتف اتفاقية الجات -  ي عبارة عن "معا

طبق موعة من الدول امهتمة بالتجارة الدولية، حيث ي ذ الدول صفة اأطراف امتعاقدة".  متبادلة بن  ظر:على   ي
  -General Agreement On Tariffs And Trade, What GATT It Is- What GATT It Does, 

GENEVA,1991, PP 19-20. 
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 . 231اقراحه قبل مسن عاما 

 الفرع اأول
ظمة العالمية للتجارة: مبادئها ومهامها  الم

موع  ظمة التجارة العامية على  ة من امبادئ بغرض إقامة نظام اقتصادي حر يقوم على تقوم م
قطة اآتية، بعد التعرف على  مبدأ حرية امبادات التجارية وعدم التمييز وامعاملة بامثل، نستعرضها  ال

ظمة التجارة العامية وخصائصها. ية م  ما

ظمة العالمية للتجارة أوا:   تعريف الم
ظمة التجارة العاتطرق إ   ا صورة دقيمية م ها وعن اإطار العديد من الباحثن إعطائ قة ع

ذ التعاريف ما يليذامؤسساي ال م   :232ي تعمل فيه، ومن أ
ي -  ظمة التجارة العامية  شاط ذات شخصية قانونية مستقلة :"م ظمة اقتصادية عامية ال م

ديد، على  ظام ااقتصادي العامي ا ظومة ال ظام التجاري الدو  وإقامة ةإدار تعمل ضمن م دعائم ال
شاط ااقتصادي العامي رير التجارة الدولية وزيادة التبادل الدو وال ال   .233"وتقويته  

ي -  ظمة العامية للتجارة  وانب امتعلقة بالتبادات التجارية :"ام ظمة متخصصة  ا م
و  تلف أحكام العضوية فيها عما  ظمات الدولية اأخرى الدولية، وا  اءات  إاسائد  ام  ااستث

امية واأقل موا كحافز ها على اانضمام لعضويتها حت للبلدان ال  .234"والتسهيات ال م
ظمة العامية للتجارة بأها فتعر   -  ظمة دولية تعمل على حرية التجارة العامية من خال :"ام م

دمات واأشخا  ص بن الدول، وما يرتب على ذلك من آثار اقتصادية وسياسيةانتقال السلع وا

                                                           

231
رب الباردة،  -  رب العامية الثانية إ هاية ا ظام ااقتصادي الدو امعاصر، من هاية ا عام امعرفة، اجلس حازم البباوي، ال

ون واآداب، الكويت،   .54 ، ص2000الوط للثقافة والف
232

مد،  -  ظمة العالمية للتجارةغردي  ، أطروحة القطاع الزراعي وإشكالية الدعم وااستثمار في ظل اانضمام إلى الم
زائرالتجارية، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير والعلوم دكتورا  العلوم ااقتصادية،    .178 ، ص2012، 3 جامعة ا

233
ميد عبد امطلب،  -  ظمة التجارة العالمية من أورجواي لسياتل وحتى الدوحةعبد ا امعية، الجات وآليات م ، الدار ا

درية، مصر  .176 ، ص2003 ،اإسك
234

مود،  -  مد  مية اقتصاديات امد عبيد  ا في ت ظمة التجارة العالمية ودور ، دار الكتاب والوثائق لبلدان اإساميةم
 .396 ، ص2007، القانونية، اجلة الكرى، مصر



 آفاق تحقيق اأمن الغذائي الجزائري في ضوء المتغيرات الدولية                      الفصل الثالث            

 

 

155 

 

 .235"واجتماعية وثقافية وبيئية وماية املكية الفكرية 
ذ امؤسسة ااقتصادية   تج أن  ظمة العامية للتجارة، نست من خال التعريفات السابقة للم

مية امبادات التجارية  تلف دول العام ل عوامل اإنتاج وحرية انتقاالعامية، تعمل على تسهيل وت بن 
ح العديد من امزايا والتحفيزات للدول دون مييز،  يث م ديد،  ظام ااقتصادي العامي ا  ظل ال

ابية على اأوضاع ااقتصادية وااجتماعية والثقافية  ها، وها من اآثار اا امية م اأعضاء خاصة ال
يطة والبيئية ما يستدعي ضرورة اا نضمام غليها، كما ها من اآثار السلبية بامقابل، ما توجب التعامل 

 وحذر.
موعة من امبادئ  ظمة العامية للتجارة على  قاط  هامكن تلخيص، يرتكز عمل ام  ال

 : 236التالية
ظمة بأن م :مبدأ عدم التمييز في المعامات التجارية -1  ح حيث تتعهد الدولة العضو  ام

ادات مركية  ظمة نفس امزايا، سواء فيما يتعلق بقيام ا اطق حرة  أوميع الدول اأعضاء  ام  أوم
امية واأقل موا.أخرىمعامات خاصة  أي دم بالدرجة اأو الدول ال ذا امبدأ   ، و

مي اقتضت الضرورة مكن للدولة أن  إذا ة:لحماية من خال التعريفة الجمركيا مبدأ -2 
مركية  تقليدية أخرى كالقيود الكمية. بإجراءات، وليس 237ارها عن طريق التعريفة ا

امية إعطاءمبدأ  -3  امية  التجارة الدولية،  :امتيازات للدولة ال وذلك لزيادة حصة الدول ال
فيز سعيها للوصول   اأسواق العامية.  إو

ظمة على حل امشاكل عن طريق   :مبدأ المشاورات والمفاوضات التجارية -4  تعمل ام
ظام التجاري العامي على أساس ماعي.  امفاوضات التجارية وذلك لدعم ال

ظمة بأعمال الكشف  مبدأ الشفافية: -5   عن  واإفصاحويقصد به ضرورة اعراف أعضاء ام
                                                           

235
تجات الزراعية على القطاع الزراعي في الدول العربيةبن عمر اأخضر،  -  رسالة ماجستر  ، تحرير التجارة العالمية للم

حسن الفتاوي  مقتبس عن:، 25 ص، 2007زائر، جامعة اكلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، علوم التسير،  
ظمة التجارة العالميةسهيل،   .46 ، ص2006، 01 الطبعة عمان، اأردن، ،دار الثقافة، م

236
ميد عبد امطلب، نفس امرجع السابق، ص -   .186 عبد ا

مركي"" التعريفة الجمركية - 237 كومة على الو ر ضريبة تف:"و عبارة عن ،الرسم ا بيةضها ا ظر:.  "اردات اأج ،  ي روبرت مر
داوي للتعليم والثقافة، مصر، الطبعة :ترجمة، دروس مبسطة في ااقتصاد  ص   ، 2013، 01 رحاب صاح الدين، مؤسسة 

283. 
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كومية ذات الصلة بالتجارة، سواء تعلق اأمر باقتصاديات الدو  ظام القرارات ا ل اأعضاء أو ال
 التجاري متعدد اأطراف.

 ا يتم فرض رسوم مركية مرتفعة تضر بالدول اأعضاء.  مبدأ االتزام بالتعريفة الجمركية: -6 

ظمة العالمية للتجارةثانيا:  داف الم  أ
قاط، تتصل كلها بطريقة مباشرة  قيق العديد من ال ظمة العامية للتجارة إ  أو غر  يهدف عمل ام

تجات الزراعية،  داف تتعلق بتجارة ام داف، أ مباشرة بأمور التجارة الدولية، ومن ضمن تلك اأ
قاط التالية:  نتطرق إليها من خال ال

ظمة التجارة العالمية -1 داف الرئيسية لم  اأ
ات على أها هدف   قيق رفع مستوى امعيشة، و :238إنصت امادة الثالثة من اتفاقية ا

قيقي والطلب الفعلي  اإنتاجالعمالة الكاملة، والعمل الدائم لزيادة  امتواصل، وزيادة مو حجم الدخل ا
مية، وذلك مع  دمات ما يتيح ااستخدام اأمثل موارد العام وفقا هدف الت والتجارة  السلع وا

فاظ عليها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك بصورة تتاءم واحتياجات  توخي ماية البيئة وا
مية ااقتصادية وهدف  تلف مستويات الت ها،   تمامات كل م امية،  إوا تأمن حصول البلدان ال

موية.  اسيما أقلها موا، على نصيب  مو التجارة الدولية تتماشى واحتياجاها الت

التمييزية  عاقات التجارة الدولية  تأمن مزايا متبادلة، والقضاء على امعاملة إكما هدف  
ي بن بلدان ااتفاقية أي عدم التفرقة  امعاملة مع اعتبار  اإنتاجويتعلق بعدم التمييز بن  احلي واأج

افية أغراض ااتفاقية.  239اإغراقسياسة   م
ماية  إلغاءعدم  إ باإضافة  د استخدام الدعم كوسيلة   تراخيص إلغاءدم الوط وع اإنتاجب

 ااستراد طاما أها ا تعيق التجارة العامية. 
                                                           

238
داف"سر زغيب، يا -  شأة والتطور واأ دى، بروت "اتفاقية الغات بين ال ان، ، دار ال  .50-48 ، ص1999، لب

239
ات  اإغراقف عر    -  قيام :"امتعلقة بإجراءات مكافحة اإغراق، بأنه 1994 امادة الثانية من امادة السادسة من اتفاقية ا

ة بسعر يقل عن سعر بيعها  سوق الدولة امصدرة، أو  سوق دولة أخرى، أو بسعر يقل عن السعر امقابل  دولة بتصدير سلعة معي
تج مباشرة أو من خال طرف لسلعة ماثلة تباع  دول ة التصدير، أو بسعر يقل عن سعر تكلفة اإنتاج سواء م ااستراد من ام

ظر:. "وسيط ، الجات والعالم الثالث دراسة تقويمية للجات وإستراتيجية المواجهةعاطف السيد،  ي ، مطبعة رمضان وأواد
درية، مصر،  .77 ، ص1999 اإسك
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ظمة العامية للتجار إو   ات، فن كانت ام داف كوها وريث ا نه من الطبيعي أن تكون إة ها أ
ظمة عامية داف أكثر تطورا وأوسع موا كوها باتت م داف ال مت صياغتها   ،ذ اأ ي اأ و

ظمة امذكورة على اثر انتهاء جولة اأورغواي الشكل ال إطار ذته ام ظمة و هائي الذي ا ال انبثقت ام
ها فيما  دافبع ذ اأ  :240عد وتشمل 

اعية. .1 تجات الص داف امتعلقة بام  اأ
تجات الزراعية. .2 داف بشأن ام  اأ
داف .3  امتعلقة باملكية الفكرية. اأ
داف بشأن الدعم. .4  اأ
داف .5 ولوجية.امت اأ واجز التك  علقة با
داف امتعلقة بسن قواعد ضد  .6  .اإغراقاأ
داف بشأن  .7 مائية. اإجراءاتاأ  الوقائية أو ا
زاعات. .8 داف امتعلقة بسوية ال  اأ
ع السياسة العامية  .9 داف امتعلقة بالرابط والتكامل  ص  .وإدارهااأ
داف امتعلقة بشرط ميزان امدفوعات.. 10   اأ

تجات الزراعية -2 داف بشأن الم  اأ
داف   موعة اأ داف بشأن التجارة الزراعية   ال امسطرة  اتفاق الزراعة، مكن إمال اأ

اد اأوروي والوايات امتحدة حول التجارة  والذي اف الذي طال أمد بن اا سم ا جاء أصا 
ون، السكر، األبان(  الدولية  السلع الزراعية وخاصة )السلع بوب، الزيوت والد الغذائية مثل ا

هما  هما خاصة مع وجود عجز ا إوحرب الدعم ال استمرت بي د الذي أجهضت ميزانيات كل م
ات.  تصف الثماني  يتحدد الدعم امقدم للزراعة إذاري لدى الوايات امتحدة اأمريكية  بداية وم

اد اأوروي واليابانمليار  270و 230دود   ويا جاء معظمه من الوايات امتحدة واا  .241دوار س
                                                           

240
ظمة العالمية للتجارة على القطاع الفاحيانعكاسالوزري نادية،  -  ، رسالة ماجستر  العلوم ت انضمام الجزائر إلى الم

زائر، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، ااقتصادية،   زائر، ا  .57 ، ص2006جامعة ا
241

مود رشيد -   وعضوية في ظل سياسة اإغراق عراق إشكالية اأمن الغذائي في ال مد علي موسى امعموري، ،العا ثائر 
ظمة التجارة العالمية،  .17ص، 2005  العراق،، لة العلوم ااقتصادية واإدارية، كلية اإدارة وااقتصاد، جامعة بغداد م
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اصر ال و   م الع  : 242الزراعة قوم عليها اتفاقيفيما يلي أ

فاذ  -1   اأسواق إلىال
امس من ااتفاقية، على    ذا اجال وفقا للمادة الرابعة واملحق ا صوص   م ال تركزت أ

فاذ  ظمة بشأن سواق وتسهيل فرص عمليات التبادل التجاري بن الدول اأعضاء  اماأ إتيسر ال
ويل القيود الكمية امفروضة على الواردات من السلع الزراعية إ معدات  السلع الزراعية من خال

مركية على السلع الزراعيةتعريفية، و    .فيض التعريفات ا

 المحلي اإنتاجالتزامات دعم  -2  
تجي السلع الزراعية معدل     فض الدعم اموجه م من متوسط  %20تلزم ااتفاقية أطرافها 

وات للدول امتقدمة، ومعدل  ،88-86الدعم  الفرة  سبة  %13,3وذلك على مدار ست س بال
وات، وم تلزم ااتفاقية الدول اأعضاء اأقل موا بتخفيض الد امية على مدار عشر س عم للدول ال

 احلي امقدم للزراعة.

 دعم التصدير -3  
وفق أحكام ااتفاقية واالتزامات امقدمة   إاتلتزم الدول بعدم تقدم أي دعم للصادرات    

ضع لتخفيضات  الكميات  بغي أن  جداول اأعضاء وقد م تفصيل أوجه دعم الصادرات ال ي
ي:للدعم والقيمة امالية امستحقة  ةامستحق  للدعم و
 .تجن اعتمادا على مستوى الصادرات كومية امباشرة للم  امدفوعات ا

  تجات الزراعية غر التجارية بأسعار تقل عن أسعار كومة مخزونات ام البيع امباشر من قبل ا
 السوق.

  كومة بغض تجات الزراعية اممولة من طرف أنشطة ا كومية على صادرات ام امدفوعات ا
 ظر عن الكيفية ال مول امدفوعات.ال

 .تجات الزراعية  تقدم دعم لتخفيض تكلفة تسويق الصادرات من ام

 .قل والشحن الداخلي  دعم تكلفة ال

                                                           

242
اء، مرجع سابق، ص -  اية جلول، سلما   .7-5 بن ع
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 ومبدأ الشفافية اإباغالتزامات  -4  
ويا وبشكل دوري عن  باإباغنصت اتفاقية الزراعة على ضرورة قيام الدول اأعضاء    س

ا، أو أي الدع إجراءات لي جديد أو تعديل   إجراءم احلي ال تتخذ قائم، وكذلك  إجراءدعم 
ا  اإخطار فيذ وي ت عن الدعم التصديري سواء امعفى أو غر امعفى وبرامج امساعدات الغذائية ال ت

ة، يضاف  مة ذلك ضرورة قيام الدول ال التزمت بتخفيض كمية الصادرات امدع إ تلك الس
وية من السلع الزراعية، وأساليب  إماعن  واإباغ صص التعريفية ومدى  إدارةصادراها الس ا

ذا  صص امختلفة، و تن  اإخطاراستيفاء ا امية ويكون س سبة للدول امتقدمة وال ويا بال يكون س
سبة للدول اأقل موا.  بال

امية في  -5    اتفاقية الزراعةاأحكام الخاصة بمعاملة الدول ال
ظمة العامية للتجارة، من اأمية املحة أن توضع أحكام  إنشاءرأت الدول اموقعة على     ام

ديد ا على مواكبة ظروف ااقتصاد العامي ا امية لتساعد وذلك بوضعها  ،تفضيلية  صاح الدول ال
اصة بامعاملة التفضيلية فيما يتعلق بات جولة  إليها قبلفاق الزراعة، ال م التوصل العديد من اأحكام ا

ذ اأحكام التفضيلية  امية عامة والدول اأقل موا خاصة، حيث تركزت  ص الدول ال أورغواي فيما 
ي: الدعم احلي  اات ثاثة و امية فيما يتعلق باتفاق الزراعة   اصة معاملة الدول ال  لإنتاجا

فاذ   واق ودعم التصدير للسلع الزراعية.اأس إالزراعي، ال

 الفرع الثاني
ظمة العالمية للتجارة  مسار انضمام الجزائر إلى الم

ظمة العامية للتجارة بعد تقدمه بطلب  إقليمق أي دولة أو   مركي، اانضمام إ ام
ازات والتعهدات احددة  كافة ااتفاقيات من خال امف اوضات مع الدول اانضمام والتزامه بالت

ظمة،  ظمة بعد ستة أشهر من إخطار امدير العام للم ق أي عضو اانسحاب من ام اأعضاء، كما 
 .243فيتحلل بعد ذلك من كافة االتزامات والتعهدات ويفقد بامقابل امتيازات اانضمام

ظمة العامية للتجارة،    زائر كباقي الدول تسعى إ اانضمام إ ام ذا بعدة قفوا د مر سعيها 
للتها مفاوضات بن الطرفنمرا اقشتها حل  داف كل طرف وم  .لتحديد أ

                                                           

243
رانمحاضرات في ااقتصاد السياسيرواء زكي الطويل،  -  شر والتوزيع، اأردن، الطبعة ، دار ز  .308 ،  ص2013،  01لل
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ظمة العالمية للتجارة إلىمراحل انضمام الجزائر أوا:   الم
ة   ظمة العامية للتجارة جرى س زائر امستقلة بام   إطار ااتفاقية العامة 1987إن اتصال ا

مركية والتج ة للتعريفات ا بعد جولة ااورغواي وإنشاء  1996ارة، ولكن ااتصال الفعلي م يتم إا س
ظمة العامية للتجارة  : 245وقد جرت امفاوضات وفق امراحل التالية ،244ام

 المرحلة اأولى - 
ة     ذ س زائر م طو أي خطوة  1964كانت ا ها م  ات لك دولة ماحظة على مستوى ا

 ب التالية:لأسبا إليهالانضمام 
ارجية -  رير التجارة ا ذ  ،انتهاج ااشراكية ال تستبعد الامركزية و ضع  حيث كانت 
ات ال هدف  إاأخرة  ا مع شروط اتفاقية ا ذا ما يت  إااحتكار التام من طرف الدولة، و

ارجية.  رير التجارة ا
تجات الطاقوية من مفاوضات ا -  ا مثل  احروقات،  %95ات، واستبعاد ام من صادرات

ي السبب   قيقة فان الوايات امتحدة اأمريكية  ا سلعة غر مالية. إقصاءو ا  احروقات باعتبار

 المرحلة الثانية - 
زائر  تقدمت   ذا موجها ، 1987246جوان  03بطلب اانضمام  ا وكان طلب اانضمام 

و تسريع عملية إ ااتفاقية العامة ل مركية، وكان اهدف اأساسي من خال إيداع الطلب  لتعريفات ا
زائرية افسة  السوق ا  . 247اإصاح بفتح ام

  

                                                           

244
يمي عبد اه،  -  ظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل والتشاؤمعياش قويدر، ابرا لة آثار انضمام الجزائر إلى الم  ،

 .62 ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ص02 اقتصاديات مال إفريقيا، العدد
245

 .177 ص ،سابقامرجع اللوزري نادية،  - 
246

زائرية  -  ظمة التجارة العالمية، وزارة التجارة ا . م  ااطاع على اموقع الرمي بتاريخ 03 ، صمسار انضمام الجزائر إلى م
04/02/2016، 13:47: 

rab/fichiers/procsomcar.pdfhttp://www.mincommerce.gov.dz/a  
247

ر -  ظمة العالمية للتجارة على القطاع المصرفيحاج يوسف سارة أم ا ، رسالة ماسر ، انعكاسات انضمام الجزائر إلى الم
مد خيضر، بسكرة،   العلوم التجارية،  .32 ص    ، 2015كلية العلوم ااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير، جامعة 

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichiers/procsomcar.pdf
http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichiers/procsomcar.pdf


 آفاق تحقيق اأمن الغذائي الجزائري في ضوء المتغيرات الدولية                      الفصل الثالث            

 

 

161 

 

 المرحلة الثالثة - 
ذ امرحلة من   ، 2002من فراير  ابتداءعامن،  إشهرا  18حددت مدة امفاوضات  

زائرية  امفاوضات سو  اإسراتيجية ف تركز على التحرير ااقتصادي من جهة ووسائل ماية ا
يث  ظمة العامية للتجارة،  راط  ام زائر على تذكرة اا ية من جهة أخرى، لتحصل ا امصلحة الوط

موعة العمل، ومن  43ب أن تتفاوض مع  ظمة 143بلد عضو يشكلون   .بلد عضو  ام

 المرحلة الرابعة - 
عضوا مثلون  28من  مكو ن يف، بوفد جزائري 2003نوفمر  28  حلةذ امر  بدأت  

ظمة العامية للتجارة  اإدارة الشركاء ااجتماعين  إ إضافةوالقطاعات ااقتصادية ذات اأمية  ام
 وقد تضمن جدول اأعمال: وكروحبنور الدين برئاسة وزير التجارة السيد 

  يل ارجية.التشريعي ام اإطارتأ  ظم للتجارة ا

 .ادثات متعددة اأطراف مرتبطة بالفاحة 

  زائري. إالتطرق مور من قبل الرمان ا ع استراد ا  امستجدات امتعلقة م

 المرحلة الخامسة - 
ريف  إ 2004 أكتوبرتبدأ من    او  ،يف كذلك، وتعتر آخر مرحلة 2005حدود ا  بعد

 عن هاية امفاوضات ومن م اانضمام. عاناإمن امفروض أن يتم 

امسة، إما   د امرحلة ا ظمة العامية للتجارة ع زائرية لانضمام إ ام ه مسار امفاوضات ا م يت
ذا. ا  وات وا يزال اأمر كذلك إ يوم  استمر لعدد من الس

زائر ألرتو دالوتو   تن إ ا موعة العمل Alberto d’Alottoفقد قام سفر الأرج ، رئيس 
زائر   زائر، بزيارة إ ا اص بانضمام ا و تسريع 2014أكتوبر   21 إ 18ا ها السعي  ، اهدف م

ية باموضوع حول مسائل اانضماموترة امفاوضات بشأن  زائرية امع قاش مع السلطات ا ، حيث م ال
ظيم ااسمتعددة،   دمات، تشجيع الصادرات،كاإصاحات اهيكلية )ت وتقييد  تثمار، ا

 .248الواردات....(
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 - OMC, Bulletin d’information sur les accessions à l’OMC, , 30-10-2014, P 03. 
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زائر  إطار التحضر    امقبل جموعة العمل، تقدم املفات التالية: لاجتماعوبقي على ا
 اأعضاء. أسئلةإجابات عن  -
دثة. -  خطة عمل قانونية 
ص القطاع الزراعي. -  جداول مفسرة ومراجعة 
اص بتقرير فريق العمل.سن  نص االت -  زام ا

ظمة العالمية للتجارةثانيا:  داف الجزائر من اانضمام للم  أ
زائر   داف من وراء انضمامها  إتسعى ا موعة من اأ ظمة العامية للتجارة،  إقيق  ام

ا فيما يلي  :249وال مكن حصر

ي إنعاش -1   ااقتصاد الوط
زائر  إن   ظمة سرفع من حجم وقيمة امبادات التجارية، خاصة بعد ربط ام إانضمام ا

ه زيادة  تج ع اع عن استعمال القيود الكمية، ما ي د حد أد وحد أقصى، واامت مركية ع التعريفات ا
بية، وبالتا ااستفادة من  تجات اأج تجات احلية بام  الواردات من الدول اأعضاء، واحتكاك ام

يات امتطورة امستعملة  عملية نقل ا ديثة، والتق ولوجيا ا افسة ال مكن اإنتاجلتك ، وبالتا زيادة ام
زائر كأداة  ودة  إنعاشأن تستغلها ا تجات احلية من حيث ا سن ام ، عن طريق  ا الوط اقتصاد

يد، ومن أجل البقاء  السوق، و  م  والفعالية والكفاءة والتسير ا مو   إنعاشو ما يسا وبعث ال
.  ااقتصاد الوط

 تحفيز وتشجيع ااستثمارات -2 
جاح  إن   ا مرتبط ب فيز ذا  اإصاحاتتشجيع ااستثمارات و زائر، و  ااقتصادية  ا

حهم امتيازات الصدد فقد قدمت الدولة عدة مزايا للمستثمرين سواء احلين أو اأجانب،   كم
هم، وقد أكدت القوانن امتعلقة بااستثمار مؤكدة لذلك، كوإعفا قد ءات ضريبية، وامساواة بي قانون ال

ة  (10-90) والقرض ة  (93-12)م قانون ااستثمار  ،1990الصادر  س ، م 1993الصادر  س

                                                           

249
مد، نفس امرجع السابق، ص -  مد مقتبس عن:، 223-222غردي  اوي  ظمة ناصر دادي عدون، مت ، الجزائر والم

تائج المرتقبة ومعالجتها –العالمية للتجارة أسباب اانضمام  زائر دار احمدية -ال   .136-135 ، ص2003 ،العامة، ا



 آفاق تحقيق اأمن الغذائي الجزائري في ضوء المتغيرات الدولية                      الفصل الثالث            

 

 

163 

 

ا من القوانن، 2001 الصادر  (03-01) قانون ااستثمار ( 10-14)وصوا إ القانون  250وغر
 .2014الصادر  

زائر   ذب عدد أكر من ااستثمارات  إوبالتا فان انضمام ا ظمة سيفتح ها اجال  ذ ام
ال التجارة، وال قد تعود  اصة بااستثمارات   بية امباشرة، من خال استفادها من ااتفاقية ا اأج

سيات على  باستثمارات مهمة، خاصة مع ااستفادة من أثر الشبكات ال تكوها الشركات متعددة ا
ولوجيا بن الدول  دمية والتك ، ما يزيد من حجم امبادات السلعية وا هوي والدو امستوى ا

 والتكتات.

 مسايرة التجارة الدولية -3 
زائري بالتبعية للخارج، وذلك بسبب اعتماد على قطاع احروقات   سبة يتميز ااقتصاد ا  ب

مليار دوار أمريكي من صادرات احروقات ،  60أي ما قيمته حوا   من الصادرات، %95 تفوق
ة 62مقابل  هاز  ،251 2014 مليار دوار من الصادرات الكلية لس وعدم قدرته  اإنتاجيوضعف ا

افسة وتوفر مدخاته من السلع وامعدات  م مسايرته للتطورات ال يستورد أغلبها، وعد اإنتاجيةعلى ام
ديثة، ما يتسبب  ارتفاع تكاليف  زائر إ، لذا فاإنتاجا وء ا للحصول على  اأسواق العامية إن 

ذ ا يسمح ها بااستفادة من اا ظمة العامية للتجارةام إطاراحتياجاها خارج  حها  متيازات ال م
ظمة زائر تعتر من الدول  ام ارجية تلعب دورا خاصة وأن ا امستوردة الصافية للغذاء، وأن التجارة ا

، فا مكن للجزائر أن تكون بعيدة عن ساحة العاقات ااقتصادية الدولية،  إذا فعاا  ااقتصاد الوط
ديثة. ما  أرادت أن تساير التطورات ا

 

                                                           

250
موعة اأوامر التالية:  -  موعة القوانن السابقة امتعلقة بااستثمار، صدرت  ة (08 -06أمر )باإضافة إ  ، الصادر س

ة  (01-09أمر ) -وامتعلق بتطوير ااستثمار 2006 ة  (01-10أمر ) -.2009الصادر س  .2010الصادر س
م   ة  (16-11قانون )وعة القوانن التالية: كما صدرت  ة  (12-12قانون ) -.2011الصادر س قانون  -2012الصادر س
ة  (13-08) اعة، 2013الصادر س زائرية للتجارة والص ظر: الغرفة ا ، فراير قانون ااستثمار في الجزائر. للمزيد من التفاصيل ي

2015. 
251 - D.G.D, Evolution du commerce extérieur de l’Algérie par groupe d’utilisation 
(période années 2005-2015): les exportations, Centre national de l’information  et des 
statistiques, , Ministère des Finances, Algérie, 2015, P05. 
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ظمةااستفادة من المزايا الت -4  ح للدول اأعضاء في الم  ي تم
ظمة العامية خا   صص ام ا، حيث  زائر إحدا امية، باعتبار ا ح للدول ال صة تلك امزايا ال م

ارها الدولية مية  دودة الدخل، مصمم لزيادة قدرها على ت امية  ، للتجارة برنامج مساعدة للدول ال
اد اأوروي عدم فرض رسوم مركية على صادر  ذا السياق، قررت دول اا امية و  ات الدول ال

امية من إفريقيا  دودة الدخل، كما قررت الوايات امتحدة اأمريكية تسهيل دخول صادرات الدول ال
دودة الدخل مزايا  امية  ظام التفضيلي امعمم الذي يعطي الدول ال ديد برنامج ال باإضافة إ 

 .252تفضيلية

 المطلب الثاني
ظمة العالمية للتجارة على القطاع الزراعي واأمن الغذائيانعكاسات انضمام الجزائر إلى ال  م

تاج إ دراسة  ظمة التجارة العامية توجها اسراتيجيا  و اانضمام إ م زائر   يعتر توجه ا
ابية، خ معمقة لكافة جوانبه ا. اصة ما مس باأمن القومي للبادوتأثراها السلبية واإ  وأمن أفراد

ابيا على فاأكيد   عكس ا ظمة سوف ت ذ ام حها  شاط الزراعي  ةمردوديأن امزايا ال م ال
اعات الغذائية بصفة خاصة. اعات بصفة عامة والص  احلي وكذا نشاط الص

قيق   ذا  وبالتا مكن أن يؤدي ذلك إ  ضوء تعاون دو امزيد من ااكتفاء الذاي، و
اري ظمة.بن الدو  اقتصادي و  ل اأعضاء  ام

 الفرع اأول
 اانعكاس على القطاع الزراعي

يوية ال يعتمد عليها حاضرا ومستقبا  و أكثر القطاعات ا زائر    إن القطاع الزراعي  ا
ظمة العامية  ا دولة نامية، و ظل انضمامها إ ام زائر باعتبار مية ااقتصادية، وا مو والت قيق ال

جارة تسعى إ ااستفادة أكثر من ااتفاقيات امتعلقة باجال الزراعي، مع التقليل إ أقصى حد للت
ذا القطاع.  مكن من اآثار السلبية هذا اانضمام على 

 
                                                           

252
امية،انعكاسات تحرير التجارة العالمية على اقتصاديات البلمد قويدري،  -  لة الباحث، جامعة قاصدي مرباح،  دان ال

زائر، العدد  .20 ، ص2002، 01 ورقلة، ا
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تجات الزراعية  أوا: اآثار السلبية اتفاقية تجارة الم
ممن  ظمة العام أ زائر إ ام  :253ية للتجارة على القطاع الزراعي، نذكراآثار السلبية انضمام ا
 إلغاء الدعم على القطاع الزراعي -1 
تجات الزراعية إ ارتفاع كلفة    تيجة لزيادة اإنتاجيؤدي خفض الدعم أو إلغائه على ام ، ك

تجن غر  افسة امتوقعة  السوق احلي، وبالتا توقف صغار امزارعن عن اإنتاج، خاصة ام ام
جم بسرعةا فض تكاليف اإنتاج والوصول إ اقتصاديات ا ديثة  يات ا   .254لقادرين على تب التق

 ةالتدخل في رسم السياسات الزراعي -2 
تجات الزراعية    ارة ام رير  ظمة العامية للتجارة–إن اتفاقية  طوي على  -وبعد انشاء ام ت

اذ القرارات ال ظمة العامية للتجارة، أو ويل قدر من صاحيات ا ية  عدد من اجاات إ ام وط
اذ العديد من القرارات امتعلقة بالتجارة ظمة قبل ا ذ ام  .على اأقل فإها تستوجب التشاور مع 

ولوجيا الحيوية -3   الحديثة 255ارتفاع أسعار التك
افسة ام    تجات الزراعية احلية م بية تجاستؤدي عدم قدرة ام إ البحث عن سبل ت اأج

مية الزراعية  ديثة، إذ أن الت يوية ا ولوجيا ا ذا لن يتم إا عن طريق التك ودة  اإنتاج، و لتطوير ا
اعة الزراعة. و ص  تظل متخلفة وعاجزة عن التقدم بدوها، فهي ال أضافت مع آخر للزراعة و

تجات  فقدان الميزة -4  سبية لبعض الم  الزراعيةال
افسة    زائر ستضعف أمام ام سبية  إنتاجها با تجات الزراعية ال تتمتع باميزة ال ذا أن ام و

تجات. زائر ودول أخرى  الدولية من قبل مثياها من ام ذا راجع اختاف عوامل اإنتاج بن ا و
ظمة خاصة تلك امتقدمة كالوايات امتحدة اأمريك  ية والدول اأوروبية.أعضاء  ام

 
                                                           

253
 .128 بن عمر اأخضر، امرجع السابق، ص - 

254
مد، امرجع السابق، ص -   .249 غردي 

255
وع البيولوجي تعر   -  ولوجيا الحيويةف اتفاقية الت ولوجية تستخدم ال التك ية بأها:" أية تطبيقات تك ات ا ظم البيولوجية والكائ

ة".  تجات أو العمليات من أجل استخدامات معي وير ام ع أو  ظمة اأغذية والزراعة لأمم امتحدة المصدر:أو مشتقاها، لص  ،م
ولوجيا الحيوية، ظمة اأغذية والزراعة عن التك  .2000اليابان،  بيان م
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تمام بال -5  مية الزراعيةاا  تجارة على حساب الت
صب على جانب التجارة  امقام اأول    تجات الزراعية ت رير التجارة العامية للم إن اتفاقيات 

مية الزراعية، ويتم التغاضي عن اإصاحات والتغير اهيكلي مقابل امصاح التجارية.  قبل الت

تجات الزراعيةثاني  ا: اآثار اايجابية اتفاقية الم
ظمة التجارة العامية آثارا سلبية على القطاع الزراعي نتيجة التوقيع  زائر م  كما أن انضمام ا

قطة السابقة،على اتفاقية الزراعة، ك عكس على  ما أشرنا إليه  ال ابية أيضا ال ت ها من اآثار اإ
ظمة،  القطاع الزراعي  تجات الزراعية للم ا فيما حال العمل وفق مبادئ اتفاقية ام وال نوجز

 :256يلي

 الزراعي وتحسين نوعيته اإنتاجتشجيع  -1 
ظمة العامية    زائرية  أسواق الدول اأعضاء  ام تجات الزراعية ا حيث يتطلب تسويق ام

ح تسهيات للدول ا ها تلك ال م تجاها، جودة عالية توافق رغبات للتجارة خاصة م امية لتصريف م ل
يث يصبح  سن نوعيته  وطلبات امستهلكن  تلك الدول، وبالتا من الضروري تشجيع اإنتاج و

ارجمطابقا للمعاير الدولية للجودة، وبالتا يسهل  ا إ ا  .تصدير

مط الزراعي بما يتماشى مع اتفاقي -2  ظر في ال  257ة الزراعةإعادة ال
ظمة التجارة العامية على الدول اأعضاء إتباع بعض التوصيات واإجراءات    حيث تفرض م

ود اتفاقية الزراعة،  ظمة، وب داف احددة من قبل ام قيق اأ اصة بالسياسات الزراعية، ما يتوافق و ا
موذج الذي رمته ام  ظمة. وبالتا يصبح وضع القطاع الزراعي صورة عن ال

 ااستفادة من التفضيات التي أتاحتها اتفاقية الزراعة -3 
ا دولة نامية ااستفادة من    وال  (،GSPاأنظمة العامة للتفضيات )مكن للجزائر باعتبار

الفة مبدأ عدم  دمات دون مقابل للدول اأعضاء من دون  ح معاملة تفضيلية لبعض السلع وا م
 .258ة اأو بالرعايةالتمييز ومبدأ الدول
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مية الزراعية،  -  ظمة العربية للت حلقة عمل السياسات الزراعية حول اأمن الغذائي العربي في ظل محددات الموارد ام

رة، مصر، المائية والتجارة الدولية  .10 ، ص1996، القا
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 الزراعي اإنتاج تانخفاض أسعار مستلزما -4 
ذا  إطار التكامل    تجة، و م  رفع الكفاءة اإنتاجية و كميات احاصيل الزراعية ام ما يسا

ظمة.  ااقتصادي الزراعي وتقسيم العمل بن الدول اأعضاء  ام

 تشجيع ااستثمار في الزراعة -5 
موية الفاحية، ال هدف إ تكثيف ااستثمار  ويتم ذل   ك من خال امخططات الت

ذا القطاع ما يتماشى سن الوضع   ظمة. القطاع الفاحي ورفع اإنتاج، بغية  داف ام  وأ

 الفرع الثاني
 اانعكاس على تحقيق اأمن الغذائي

ابية   ظمة العامية للتجارة آثار ا وأخرى سلبية على القطاع الزراعي بشكل عام لانضمام إ ام
تجات الزراعية  اصة بتجارة ام ود ااتفاقيات ا واأمن الغذائي بشكل خاص، ويظهر ذلك من خال ب

قاط اموالية.  والغذائية. وال نستعرضها ضمن ال

ظمة العالمية للتجارة على اأمن الغذائي   أوا: آثار اتفاقيات الم
لف آثارا على ااقتصاد الوط والتجارة  اانضمام إ   و معلوم  ظمة العامية للتجارة كما  ام

د ما مس مسألة اأمن الغذائي، حيث يكون التأثر مرتبطا بتجارة  ارجية للباد، وضمن تلك اآثار  ا
تجات السلعية الغذائية، أو مستلزمات إنتاجها، وفيما يلي أبرز تلك اآثار:  ام

 لغاء الدعم الحكوميإ -1 
تجات  إلغاءيتوقع أن يؤدي    تجات الزراعية امتبعة  الدول امتقدمة امصدرة للم سياسة دعم ام

تجات  السوق الدولية مثل از الغذائية )دعم ام ذ ام رعن+ دعم الصادرات(، إ ارتفاع أسعار 
بوب،  تجات األبان والسكر وا زائر اللحوم وم تجات والسوق ا ية تعتمد  عرض الغذاء على ام

اد اأوروي، ما يؤدي إ رفع قيمة فاتورها  الزراعية والغذائية امستوردة، خاصة من قبل دول اا
زائرية  حال  أنة، أي الغذائي الدعم على  إلغاءالتأثر سيكون سلبيا على توفر الغذاء  اأسواق ا

ص  تجات الزراعية وفق ما ت   عليه اتفاقية الزراعة.ام
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 .112 لوزري نادية، امرجع السابق، ص - 
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 حقوق الملكية الفكرية -2 
من امتوقع حصول زيادات  أسعار مستلزمات اإنتاج، واسيما تلك امتعلقة مدخات اإنتاج   

اري بدون اتفاق مسبق ضمن  ع أي تبادل  الزراعي ضمن اتفاقية حقوق املكية الفكرية، وال م
ضع ااتفاقيات متعددة اأطراف، مثل  ي تقانة  ا، و ة أو تقاوي البطاطا وامبيدات وغر البذور احس

 لقواعد حقوق املكية الفكرية.

ديثة، لرفع اإنتاج واإنتاجية الزراعية، فهي    يوية ا ولوجيا ا زائرية للتك اجة الزراعة ا ونظرا 
ارج لعدم امتاكها  ولوجيا من ا ذ التك ليا، ما يكلفها رؤوس أموال اجة إ استراد أيضا 

 ضخمة، تزيد ضخامة  إطار ماية املكية  الفكرية.

 ثانيا: آثار اتفاقية الزراعة على اأمن الغذائي 
ي:   قيقه إا عن طريق تكاملها، أا و لأمن الغذائي أربعة أبعاد كما سبق وأشرنا، ا مكن 

ا مع الوقت.توافر اأغذية، والقدرة ااقتصادية وامادية ل  لحصول عليها، واستخدام اأغذية، واستقرار

ظمة العامية للتجارة   ود تلك اأبعادوقد راعت اتفاقية الزراعة للم تمام ضمن ب ذا اا ، وترجم 
 :259وذلك وفق ما يليذ ااتفاقية، 

ع، خاصة فقد م العمل على تسهيل امبادات التجارية مختلف السل من ناحية توافر اأغذية،  
ها، على امستويات العامية واإقليمية، وذلك عن طريق إقرار  فاذ إلى الزراعية والغذائية م مبدأ ال

ا كل اأسواق،  دد مركية )تثبيتها وعدم زيادة الفئات ال  حيث م ااتفاق على ربط الرسوم ا
ة، و  ية معي ددة على مدى فرة زم سب  ذ الرسوم ب فيض  ويل كافة القيود دولة(، و يرتبط بذلك 

مركية، ال تفرضها الدول على واردها من السلع الزراعية  إطار السياسات  واإجراءات غر ا
مركية العادية  ضع للربط والتخفيضات، شأها  ذلك شأن الرسوم ا ددة  مائية، إ رسوم مركية  ا

د اأد  صص امومية، ا صص، ا ا(. باإضافة إ ذلك حددت ااتفاقية  )نظام ا لأسعار، وغر
صول على الحصول على المعونات الغذائية المحليةكيفيات  ضع صاحية استحقاق ا ، حيث 

                                                           

259
، يات اأمن الغذائي العربي في ظل التحديات اإقليمية والدوليةااندماج ااقتصادي واستراتيجتواي بن على فاطمة،   - 

 .226 امرجع السابق، ص
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يئة  ذ امعونات على  داف غذائية وتكون  ددة بصورة واضحة تتعلق بأ امعونات الغذائية مقاييس 
ذ امعونات من شراء تقدم مباشر للمواد الغذائية إ ام لن لتلقي  ين أو إتاحة وسائل لتمكن امؤ ع

كومة من امواد الغذائية بأسعار  امواد الغذائية إما بأسعار السوق أو بأسعار مدعمة، وتكون مشريات ا
ين ارية ويكون مويل امعونات وإدارها واضحن وعل  .260السوق ا

ا،أما    للمخزون  تتسيير الحكوماخلت ااتفاقية  طريقة فقد تد من ناحية استقرار
تجات الزراعية أغراض اأمن الغذائي، ذا  ااستراتيجي من الم ميع  يث يكون حجم وأسلوب 

ميع امخزون  ددة مسبقا متصلة باأمن الغذائي وحد كما تكون عملية  داف  امخزون متفقا مع أ
ية من الوجهة كومة من امواد الغذائية بأسعار  والتصرف فيه واضحة وعل امالية وتكون مشريات ا

اري   ذا بأسعار ا تقل على السعر ا زون اأمن الغذائي  ارية، وتباع الكميات من  السوق ا
ن وعية امعي تج وال  .261السوق احلية للم

فقد تدخلت ااتفاقية  السياسات ، من حيث القدرة ااقتصادية والمادية للحصول عليها  
تجات الزراعية، وتخفيض دعم تصدير السلع الزراعية عن طريق فرض  تخفيض الدعم المحلي للم

اتن السياستن تدفعان بأسعار امواد الغذائية إ اارتفاع وبالتا التأثر سلبا على الزراعية،  غر أن 
صو   ل على الغذاء.اإنتاج الزراعي وقدرة امستهلك على ا

حسب ما جاء  أوضاع الدول المستوردة الصافية للغذاء، وذلك وبامقابل راعت نفس ااتفاقية 
اذ إجراءات من شأها التخفيض من  حيث من ااتفاقية، (12) امادة  تلتزم الدول امتقدمة با

د مويل وارداها امية امستوردة للغذاء ع من السلع الغذائية، وذلك خال  الصعوبات ال تواجه الدول ال
فيذ ااتفاق.  فرة السماح امقررة لت

اسق بين على ضرورة   ااتفاقية، فقد نصت من حيث استخدام اأغذية   تحقيق عملية ت
بات   تفاقيةا( من الباب الثامن ل14 حيث جاء  )امادةإجراءات الوقاية الصحية وسامة ال

 عضاء على وضع ااتفاق بشأن تطبيق التدابر امتعلقة بصحة اإنسان : "توافق البلدان اأ262الزراعة
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 نفس امرجع السابق، نفس الصفحة. - 
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 .22 نفس امرجع السابق، ص - 

262
ظمة التجارة العامية،  -  ظمة التجارة العالمية بشأن الزراعةم ة نشر، ،اتفاق م  .16 ص بدون س
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فيذ". بات موضع لت  وال

ظمة العامية للتجارةإ  نشروكخاصة للقول،   ابيات أو سلبيات توما  أن ام ها من ا رتب ع
قيق اأمن الغذائيوالذ قطاعات، ما فيها القطاع الزراعيمس مختلف ال بغي أن  ي له دور   ا ي

زائري والذي م تكتمل بعد مقوماته ااقتصادية، خاصة الزراعية،  للقيام بتطبيق نغفل وضعية ااقتصاد ا
فيذ ما تتطلبه اتفاقية الزراعية، إا إذا م التعاون  إطار التكامل ااقتصادي  مبدأ حرية التجارة وت

سبية   مية الزراعي مع الدول ال تتمتع بامزايا ال اإنتاج الزراعي، واستغال فرص ااندماج  ت
قيق  الفاحة والريف، والعمل على دي   ظل الظروف وامتغرات  .واستدامته اأمن الغذائيرفع 

ها  من آثار على أسواق ااقتصادية الدولية،  جم ع  العامية. هاكتقلبات اأسعار العامية للغذاء وما ي
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 لمبحث الثالثا
 اأمن الغذائي في ظل تقلبات اأسعار العالمية للمواد الغذائية اأساسية

تؤثر التقلبات  اأسعار العامية للمواد الغذائية اأساسية على ااقتصاد العامي، واحلي، وكذا  
هم الطبقات الضعيفة واحدودة الدخل، حيث تشر التقاري ر العامية حول على مستوى اأفراد، خاصة م

صول على  ذ امشكلة إ أن عدد اأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية، أو ا يستطيعون ا
د اأد من احتياجاهم الغذائية أو شرائها، قد بلغ  مليون شخص ح قبل ارتفاع أسعار  854ا

ذا الرقم ليقارب امليار ذ اأسعار صعد   .263اأغذية، ونتيجة ارتفاع 
فاارتفاع  أسعار السلع الغذائية اأساسية سبب وراء مشاكل عديدة، مس أوا حياة البشر،  

ها. توتشكل خطرا على وضعيتهم الصحية، قبل أن تشكل هديدا استقرار اقتصاديا  الدول وأم

 المطلب اأول
 وضعية اأسواق العالمية للغذاء

وما العرض والطلب على الغذاء،  سواق بعاملنية للغذاء كباقي اأتتحدد وضعية السوق العام 
امى الطلب على الغذاء بفعل التزايد السكا عر العام، باإضافة إ عوامل أخرى نشر إليها  يث يت

قاط اموالية.   ال
ذ اأسواق بعدم ااستقرار غالبا، فهي تتغر على مر الوقت، أحيانا بشكل دوري إذ   تتميز 

ها وأحيانا بش ي ميزة من ميزات اإنتاج الزراعي، ولك وية ال  ضع إ امومية الس كل دائم، فهي 
وات عدة سي أو عدم ااستقرار الذي قد يدوم س  .264تتسم أيضا بفرات من اهدوء ال

 الفرع اأول
 السوق العالمية للمواد الغذائية اأساسية 

ي إا أسواق يتم فيها العرض والطلب على اأسواق العامية للسلع الغذائية اأساسية،   ما 
                                                           

263
فيذية عدم استقرار أسعار اأغذية وارتباطه باأمن الغذائي والتغذوياأمم امتحدة،  -  ، ااجتماع امشرك بن اجالس الت

ظمة اأمم امتحدة للطفولة وبرنامج اأغذية العامي، نيويورك،  دوق اأمم امتحدة للسكان وم لرنامج اأمم امتحدة اإمائي وص
اير  26 -23  .02 ، ص2009ي

264
ظمة  -  الة أسواق السع الزراعية )التجارة واأمن الغذائي: تحقيق توازن أفضل بين حاأغذية والزراعة لأمم امتحدة، م

ية والصالح العام(،  .11 ، ص2015روما،  اأولويات الوط
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ذ اأسواق تتميز   مرونة وعدم الغذاء، عن طريق التجارة الدولية ، أي التصدير وااستراد، وبالتا 
تلف  حدها  ه مشاكل وأزمات  جر ع استقرار نتيجة التقلبات وااختاف بن العرض والطلب. ما ي

ذا ا  لسوق.حسب حدة التقلبات  
كومات وامؤسسات الرمية الدولية واإقليمية  الكو    ال هتم بدراسة أسباب العديد من ا

ا السلبية على  ب آثار صفة عامة، والدول امستوردة ااقتصاد العامي بذ التقلبات وكيفية تفادي أو 
 .الصافية للغذاء بصفة خاصة

 غذائية اأساسيةخصائص اأسواق العالمية للمواد ال :أوا
اسب مع طبيعة   صائص وامميزات تت تتميز اأسواق العامية للسلع الغذائية مجموعة من ا

تجات تلبية  تلف ام تص اأسواق الدولية للسلع الغذائية بعرض  السلع الغذائية امتداولة فيها، كما 
ذ اأسواق فيما يلي م خصائص   :265للطلب الدو عليها وتتمثل أ

فاض مرونة الطلب السعرية والدخلية -   .266ا
اميكية لأسواق الدولية للسلع الغذائية: وال -  اعل  الطبيعة الدي تجة  أسعار والكميات ام

ها وامباعة عرضة للتقلب موميا تقلبا شديدا تضفي جوا من عدم التأكد  التعاقدات طويلة اأجل  م
تجة للسلع ما يضر بأسواق التصدير ويصرف ال دول امستوردة إ أسواق أخرى لذلك تلجأ الدول ام

عها من التقلب إعطاء امتعاملن قدرا من   واليقن. التأكدالغذائية إ تثبيت اأسعار وم
ه  امومية: -  يتميز إنتاج احاصيل الزراعية الغذائية بامومية ال تؤثر على استقرار امعروض م

زونه أيضا.  و
عل  ،عدم مرونة عرض السلع الغذائية  اأسواق الدولية -  ذلك أن الطبيعة امومية لإنتاج 

من غر اممكن التدخل للتأثر على مستويات العرض استجابة لتغر طارئ  مستويات الطلب 
 واأسعار.

تجن على خاف امشرين  تشتت العرض، -  م عادة الوسطاء،إذ يؤدي تعدد ام   إ و
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ة قطاب، امرجع السابق، ص -   .103 فا

266
ما يقصد  الكمية امطلوبة استجابةمدى :" : يقصد هامرونة الطلب السعرية -  سبة للتغر  أسعار الغذاء. بي من الغذاء بال

قيق بمرونة الطلب الدخلية سبة للتغر  الدخل ا ظر:. "على الغذاء: مدى استجابة الطلب على الغذاء بال مد أمد  ي السيد 
 ،  .264-254 امرجع السابق،ص الموارد ااقتصادية،السري
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 .267إضعاف قوة التفاوض لديهم

 ثانيا:  الفاعلون الرسميون في سوق الغذاء العالمي
ة أو وضع اسراتيجيات مكافحة انعدام اأمن   هتم العديد من امؤسسات الدولية واإقليمية معا

دي ذا عن طريق  تلف اأقاليم، و وع وسوء التغذية عر  د الغذائي  العام، وتقليص نسبة ا
سياسات تقرحها أو تفرضها على الدول، خاصة  ظل اأزمات اممتدة وامؤقتة للغذاء، لعل 

ا  : 268أبرز

ظمة اأغذية والزراعة الدولية ) -1    (FAOم
ا بتاريخ   ظمة 1945أكتوبر  16م إنشاؤ داف ام ة روما، بايطاليا، تتمحور أ ا مدي ، ويقع مقر

ي  :269 ثاثة نقاط، 
 وع وانعدام اأمن الغذائي وسوء التغذية.القضاء ع  لى ا

 .القضاء على الفقر ودفع عجلة التقدم ااقتصادي وااجتماعي للجميع 

  اخ واموارد الوراثية اإدارة امستدامة واستغال اموارد الطبيعية ما فيها اأرض واميا واهواء وام
اضر وامستقبل.  لصاح أجيال ا

 (WFPالعالمي) برنامج الغذاء -2 
اء العام، م    وع  ميع أ ظمة لإغاثة اإنسانية تع مكافحة ا ذا الرنامج أكر م يعتر 

ة  ي1962إنشاؤ س داف إسراتيجية،   :270، ويتب مسة أ
 .إنقاذ اأرواح وماية سبل العيش  حاات الطوارئ 

 اد وااستثمار  تدابر اا وع ا ماية من ا  ستعداد للكوارث والتخفيف من وطأها.ا

                                                           

267
ر، عز الدين بن ت -  لة العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، الملف الزراعي في المفاوضات التجارية الدوليةركي، ارون الطا ،

 . 148 ص ،2003، 02 العدد ،جامعة فرحات عباس، سطيف
268

 .97 فاطمة بكدي، رابح مدي باشا، امرجع السابق، ص - 
269

ظمة اأغذية والزراعة لأمم امتحدة،  -  ظمةم ، 2016 فراير 06ع على اموقع الرمي، بتاريخ اإطام ، لمحة عن الم
14:44 :http://www.fao.org/about/ar /    

270
:  23:40،  2016 فراير 05اإطاع على اموقع الرمي بتاريخ م  برنامج اأغذية العامي، - 

ttp://ar.wfp.org/overviewh  

http://www.fao.org/about/ar
http://ar.wfp.org/overview
http://ar.wfp.org/overview
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  ياة الطبيعية وسبل كسب العيش  الفرات ال تلي الصراعات أو الكوارث أو استعادة ا
 امراحل اانتقالية.

وع امزمن ونقص التغذية. د من ا  ا

 وع، ما  ذلك اسراتيجيات تسلم امشروعات والشراء د من ا  تعزيز قدرات البلدان على ا

 احلي. 

مية الزراعية) -3  دوق الدولي للت  (IFADالص
و عبارة عن مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكاات اأمم امتحدة مكرسة و  

خفضة  دوق قروضا م يث يقدم الص امية،  اطق الريفية من البلدان ال وع من ام استئصال الفقر وا
امية لتموي حا للبلدان ال مية الزراعية والريفية.الفائدة وم  ل برامج ومشروعات مبتكرة  حقل الت

دوق عام  مو قد   نتيجة رئيسية من نتائج مؤمر اأغذية العامي الذي انعقد  1977إنشاء الص
دوق  .1974 عام  فط  172وتضمم عضوية الص ظمة البلدان امصدرة لل بلدا، ما  ذلك أعضاء م

 .271)اأوبك(

مية)مؤتمر اأ -4   (UNCTADمم المتحدة للتجارة والت

ة    ظمة س ذ ام يئة تابعة لأمم امتحدة، هدف إ تعزيز دمج 1964م تأسيس  ي  ، و
امية  ااقتصاد العامي.  الدول ال

اطق الجافة) -5   (ICARDAالمركز الدولي للبحوث الزراعية في الم

افة  عام تأسس امركز الدو للبحوث الزراعية  ام   ، لدعم الدول  ما 1977اطق ا
 :272يلي

 .رفع كفاءة إنتاجية نظم اإنتاج الزراعي ودمومتها 

 .ظم البيئية اهشة اطق ذات ال افة وام اطق ا  زيادة دخل صغار امزارعن  ام

 .سن التغذية وتطوير سياسات اأمن الغذائي 

                                                           

271
دوق  -  مية الزراعية اموقع الرمي للص  15:23، 2016فراير  06، م اإطاع عليه بتاريخ الدو للت

http://www.ifad.org/    
272

افة  اأردن:  -  اطق ا  برنامج نظم ام
 Karak_Governorate_Arabic.pdf-file:///C:/Users/hp/Downloads/Activities_in_El  

http://www.ifad.org/
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 (IFPRI) المعهد الدولي لبحوث سياسات اأغذية -6 

ليل ااسراتيجيات والسياسات القطرية والدولية البديلة،    ديد و ذا امعهد   تتمثل مهمة 
امية على أساس مستدام مع تركيز خاص على بلدان  الرامية إ تلبية ااحتياجات الغذائية  الدول ال

خفض والسكان الفقراء والغدارة السليمة لقاعدة اموارد ا  لطبيعية ال تدعم الزراعة.الدخل ام

ظمات واهيئات امذكورة   ا اجال لذكر أعاتقوم ام بالعمل  إطار التعاون  اوأخرى م يسع
طط واقراح  ذا بوضع ا داف امتعلقة مشكلة الغذاء عاميا، و موعة من اأ قيق  والتكامل على 

ة  الاإجراءات الكفيلة معا ة عن ارتفاع أسعار الغذاء، وإجراء تغيرات  اأخطار والفرص ا ا ية ال
قيق اأمن الغذائي والتغذوي على  ب أزمات الغذاء  امستقبل، وامسامة   السياسات لتج

 .273اأصعدة القطرية واإقليمية والعامية

 الفرع الثاني
 تطور السوق العالمية للسلع الغذائية

ا التغرات  مستويات اإنتاج العامي من  تطورات عديدة اق العامية للغذاءتشهد اأسو   ميز
تجات الواسعة ااستهاك، وال  نتيجة التزايد   يتزايد الطلب عليها يوما بعد يومالغذاء، باأخص ام

اشئة، على غرار  مو ااقتصادي الذي تعرفه بعض البلدان ال أعداد السكان عر العام، إضافة إ ال
د.الصن   واه

ه تقلبات  اأسعار  والعرض على الغذاء عاميا عدم التوازن بن كف الطلبغر أن   تج ع ي
ا متعددةالعام اقشها فيما يلي. ية للغذاء أسباها عديدة وآثار  ن

 : العرض والطلب العالمي على الغذاءأوا
تقرار أسعار امواد الغذائية يشكل العرض والطلب العامين على الغذاء، عاملن أساسن  اس 

اأساسية، إذ يعتران السبب الرئيسي اأول وراء العديد من التقلبات واأزمات، كأزمة الغذاء العامية 
ة   ، وذلك بالتأثر سلبيا على وضعية أسواق الغذاء العامية.2008لس
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ية بأزمة الغذاء العامية،  اأمم امتحدة،  -   .2008، موز إطار عمل شاملفرقة العمل رفيعة امستوى امع
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 الطلب على الغذاء العالمي -1 
ت آراء احللن ااقتصادين   وااجتماعين  قدرة الدول على تغطية الطلب على لقد تباي

ان للمحللن بن  ا اك ا الغذاء مستقبا، حيث يتوقع ارتفاعه نظرا لزيادة عدد السكان  العام، و
 . 274بشأن مشكلة الغذاء متفائلن ومتشائمن

ات   ا ا التشاؤمي يرى بأن ا لدراسة ستة  الغذاء امستقبلية ستكون موضعالطلب على فاا
 :275ددات
ولوجيا الزراعية. -   تقلص استخدام التك
 طلبات اإنسان امتزايدة والضاغطة على حدود أراضي امراعي. - 
 - .  زيادة الطلب على اميا
اقص استجابة احاصيل إ -   ضافات اأمدة امتزايدة  العديد من اأقطار.ت
سا -  يع والتحضر فقدان أراضي احاصيل امستمر   .واإسكانب التص
سبة مئوية من  -  فاض امخزون العامي للحبوب ك وات. اإنتاجا   ميع الس

 عرض الغذاء العالمي – 2 
إن السوق العامية للسلع الغذائية اأساسية، يتميز بتفاوت نسب اإنتاج من سلعة إ أخرى،   

ا تتحد ها وآثار د وفق السلعة امعروضة، ولعل أبرز السلع ال يؤثر كما أن التقلبات  امعروض م
بوب، ما فيها القمح. موعة ا ي   إنتاجها عاميا على اموازين الغذائية وأوضاع السوق العالية للغذاء 

بوب عاميا خال الفرة حيث    2509، ليصل حوا 2016-2015يتوقع أن يتد إنتاج ا

ة م 39راجع قدر بمليون طن، أي   .2014ليون طن مقارنة بإنتاج س

بوب ارتفاعه   يرافق التد  اإنتاج بتد  امخزون،  حن يواصل الطلب العامي على ا
وا  ، وامقدر   مليون طن. 2500وفق ما تظهر تقديرات الشكل أدنا
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 .132 ، امرجع السابق، صبال خزار - 

275
مية الزراعية المستدامة العوامل الفاعلةمود اأشرم،  -  ان، 01، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الت  ، ص2007، لب

543. 
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 (: إنتاج الحبوب واستهاكها ومخزونها1-3شكل رقم )

 
ظمة اأغذ اول اأسواق العالمية للغذاء، ماي المصدر: م وية تت  ية والزراعة، دراسة استشرافية لأغذية، نشرة نصف س

 .03، ص2015

بوب و مقدمتها القمح   اصيل ا موعة  تجات الغذائية اأساسية عاميا،  تعتر  م ام من أ
اء العام، ولذا تشكل ساحا تستخدمه الد ول امصدرة هذا احصول، نظرا للطلب عليها من كافة أ

 للضغط على الدول امستوردة والتابعة غذائية هذ امادة الغذائية.

موعات أخرى من السلع الغذائية ال يتم عرضها  اأسواق العامية للغذاء، وال   الك  و
: دول التا  نستعرض أمها من خال ا
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م ال2-3جدول رقم)  سلع الغذائية(: اإنتاج العالمي أ

 القيمة: مليون طن                                                                                                       
سبة المئوية للتغير في  2015/2016 2014/2015 2013/2014 السلعة ال

مقارنة مع  015/16
2014/15 

 1,4 - 719,1 729,5 717,2 القمح
 1,2 500,1 494,4 496,6 زاأر 

 - - 542 513 المحاصيل الزييتية
 - - 181 180,6 السكر
 - - 318,7 314,7 اللحوم

 - - 804,5 788,5 األبان ومشتقاتها
 - - 168,6 164,3 اأسماك
 - - 3238,7 3174,9 المجموع

ظمة اأغذية والزراعة ادا إلى تقديرات  م  ، دراسة استشرافية لأغذية، المرجع السابق.المصدر: من إعداد الباحثة است

دول رقم) اإحصائياتتشر     ه:أن إ (2-3وفق ما جاء  ا

م السلع الغذائية مقارنة بالفرة  (2015-2014)الفرة ميزت  -   بارتفاع  اإنتاج العامي أ
تج(2014-2013)السابقة  اء ، حيث شهد اارتفاع  اإنتاج العامي كل ام ات الغذائية امذكورة باستث

حو  ذ الفرة ب مليون طن، لرتفع خال الفرة اموالية  2,2مادة اأرز، وال تراجع إنتاجها خال 
(2015.) 

تجات الغذائية اأساسية امعروضة  -  يشكل إنتاج كل من القمح واألبان ومشتقاها، أول ام
تجات من حيث الكمية، ويرجع ذلك ارتفاع الطل ب عليها، واستهاكها بكميات كبرة مقارنة بباقي ام

 الغذائية.

 ثانيا: تقلبات اأسعار العالمية للغذاء
، 2006-1990إ تد اأسعار خال الفرة  (2-3 يشر مؤشر أسعار اأغذية )شكل رقم 

ة  ا ارتفاعا حادا خال س سب2008لتشهد بعد خفض مؤقتا لرتفع من جديد ب ة أعلى خال ، م ت
ة  ة 2011س ذ س  . ما يدل على عودة أسواق 2014، م ناحظ تراجع اأسعار إ معدات اقل م
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 السلع الغذائية من جديد إ ااستقرار.

 (2015-1990(: مؤشر أسعار اأغذية بالقيمة ااسمية والحقيقية )2-3شكل رقم)

 
ظمة اأغذية والزراعة لأمم المتحدة، حا المصدر:  .11، ص2016-2015لة أسواق السلع الزراعية م

.وعات ك الدو لقيمة الوحدة من امص فضا مؤشر الب و مؤشر السعر اامي  قيقي   مؤشر السعر ا

ذ التقلبات  أسعار اأغذية خاصة  ظل والسؤال الذي يطرح نفسه، بعد ماحظة  
ة ورا :و ارتفاعها امفاجئ ي اأسباب الكام ذا اارتفاع في اأسعار ما  ذ التقلبات و ء 

 العالمية لأغذية ؟.
اصة بالسلع اأساسية مثل امخاطر   تكمن اإجابة بكل بساطة  أنه وإ جانب العوامل ا

ركه قوى  يوبوليتيكية وظروف الطقس وآفات احاصيل، فإن التقلبات خاصة اارتفاع  اأسعار  ا
 .276بعضها البعض  خضم ظروف اقتصادية عامية داعمة هذ التقلبات العرض والطلب ال تشد

 المطلب الثاني
 اأمن الغذائيعلى  تقلبات أسعار المواد الغذائية اأساسية  انعكاسات

ظمات الغذاء العامية   كومات وم اوف ا أثارت التقلبات  أسعار السلع الغذائية عاميا 
ا السلي وع وسوء التغذية عاميا، حيث يؤدي اارتفاع  واإقليمية، بسب أثر  على معدات الفقر وا
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ج وآخرون،   -  يليل مية، مارسانتعاش أسعار السلع اأساسيةتوماس   .10 ، ص2008 ، التمويل والت
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ذ اأسعار إ تزايد عدد اأفراد الذين يعانون اجاعة وسوء التغذية عر العام، خاصة  اأقاليم 
امية واأقل موا.  ال

م اارتفاع  اأسعار العامية للغذاء  رفع قيمة اميزانية ا  مخصصة استراد السلع كما يسا
ليا من قبل الدول ذات العجز الغذائي، ما يزيد  تفاقم وضع الفجوة  الغذائية تلبية للطلب عليها 

قيق اأمن الغذائي. عكس سلبيا على   الغذائية لتلك الدول، ما ي

 الفرع اأول
 وتحقيق اأمن الغذائيالعالمية للغذاء تقلبات اأسعار 

ا من ا يتم إا عن طريق تلب قيق اأمن الغذائي  أية دولةإن السعي وراء   ية حاجات أفراد
اموارد امالية  إما بااعتماد على اإنتاج احلي من الغذاء، أو عن طريق ااستراد بااعتماد على الغذاء

الة الثانية، تؤثر التقلبات  اأسعار العامية للسلع الغذا الذاتية للدولة. ئية  قيمة امخصصات ففي ا
يث يؤدي  استرادامالية  تجات،   زيادة العبء على نفقات ااستراد.  اأسعار إ  اارتفاعذ ام

جم تلك التقلبات من ارتفاع   فاض  أسعار الغذاء عاميا عن العديد من العوامل  وأوت ا
اني العرض والطلب على امواد الغذائية.   امرتبطة 

 وا: أسباب تقلبات أسعار اأغذية عالمياأ
انب العر عديدة الك عوامل   ض تؤدي إ ارتفاع اأسعار العامية للغذاء، يرتبط بعضها 

انب الطلب، نوجز   :277ا فيما يأيوبعضها اآخر 
 العوامل المرتبطة بجانب العرض – 1

م العوامل امؤثرة  ارتفاع أسعار الغذاء العا  انب عرض الغذاء ما يلي:لعل من أ  مية، وامرتبطة 
 فاض اإنتاج العام بوب واحاصيل الزراعية،ا م القمح لوحد ي من ا سبة حيث يسا  ب
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ا تداعيات  اجلس ااقتصادي وااجتماعي، ،بيةجامعة الدول العر  -  ارتفاع اأسعار العالمية للمواد الغذائية اأساسية وتأثير

مية  الزراعية، امركز العري لدراسات  على مستوى معيشة المواطن العربي، ظمة العربية للت ورقة عمل مشركة مقدمة من قبل: ام
افة واأراضي القاحلة، اهي اطق ا اد العري لأمدة، ام اعات الغذائية، اإ اد العري للص ئة العربية لاستثمار واإماء الزراعي، اإ

اير83 الدورة رطوم، السودان، ي  .04 ، ص2009 ، ا
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فاضا إ أد مستوياته  يونيو  10%  زونه شهد ا أسباب  2008278 التجارة الدولية، غر أن 
ذ عديدة هت  و الصعود.أثرت  أسعار العامية، أين ا   اأخرة 
 تجات الزراعية بفرض رسوم مركية عالي  ة وفرض قيود على صادراها،قيام بعض الدول امصدرة للم

يز للدول اأعضاء فرض قيود أو حظر على صادرات اأغذية  ظمة التجارة العامية  علما أن م
ظمات إ بذل جهود كبرة بعض الدول و  دفعلتوفر اإمدادات الغذائية لشعوها، اأمر الذي  ام

ذا  ظمة التجارة العامية "باسكال امي"   ع البلدان من تقييد صادراها، ويقول مدير م م
بغي الصدد: " ي سبب رئيسي لارتفاعات في أسعار الغذاء العالمية، وإنه ي إن قيود التصدير 

 .279"أن تبحث الدول عن طرق أخرى لتوفير اإمدادات الحلية
 بوب، فالكثر من السلع الغذائية الرئيسية  فاض امخزون العامي منا تجات الغذائية، خاصة ا ام

دث نقص  احصول مكن  دما  قيض من اأغذية السريعة التلف، وع قابلة للتخزين، على ال
سبة لاستهاك  و ما يسمى –استخدام امخزون  زيادة امعروض، وكلما قل امخزون بال نسبة  و

زوناهم للعرض بأي  -امخزون إ ااستخدام زاد إحجام أصحاب امخزونات عن طرح أجزاء من 
قص مستقبا، ومن م يزداد تأثر  تفظون ها للحماية من حاات ال سعر مهما بلغ، مدعن أهم 

فاض  نسب امخزون إ ااستخدام  .280صدمات العرض  اأسعار مع ا

 مرتبطة بجانب الطلبالعوامل ال -2
 تعتر العوامل التالية من أبرز اأسباب وراء ارتفاع أسعار الغذاء عاميا:  

  مو في اشئة:  تااقتصادياارتفاع مستويات المعيشة ومعدات ال  فقد شهدت دول عديدةال
وات اأخرة  آسيا، حيث حققت كل من الصن  من العام موا اقتصاديا متسارعا خال الس

ذو  يد  مثل  مو ااقتصادي ا ذا ال د معدات مو اقتصادية م سبق ها مثيل، واشك أن   اه
                                                           

278
لف،  -  ، أغسطس 73مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، العدد  اقتصاديات القمح واأمن الغذائي،سلطان أمد ا

 .17 ص، 2011
279

شام  -  ا في ازدياد نسب الفقر في الوطن العربيليتيم ناجي، بوبكر  املتقى الدو ، ، غاء اأسعار العالمية للغذاء ودور
علوم السادس حول إسراتيجية اأمن الغذائي بالعام العري التحديات امستقبلية  ظل تقلبات اأسعار العامية للمواد الغذائية، كلية ال

 .06 ، ص2011سكيكدة،  1955أوت  20قتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير، جامعة اا
280

مركز وث اقتصادية عربية، لة ، اأمن الغذائي وإشكالية ارتفاع قائمة أسعار الغذاء عالميامد شايب، نعيمة بارك،   - 
 .62 ، ص2014، 65العدد دراسات الوحدة العربية، 
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عكس   اباالدول قد يرتب عليه زيادة الدخل القومي ما ي على معدات دخول اأفراد وبالتا  إ
 .281على السلع الغذائية زيادة الطلب

 فط فط: ارتفاع أسعار ال وات  إن تزايد الطلب على ال يؤثر على أسعار الغذاء من خال ق
ه من ارتفاع  تكلفة إنتاج امواد الغذائية، حيث تتطلب أساليب  متعددة، أوهما ما يرتب ع

ديثة وعمليات إنتاج الغذاء استهاك جزء كبر من الطاقة  اءالزراعة ا صاد والتخزين  أث ا
تلف مدى تأثر أسعار ال يع، و ة  إنتاجهفط تبعا لوالتص  .282وع احصول ومستوى اميك

  ويل نسبة كبرة من إنتاج  اأغذية في إنتاج الوقود الحيوي:تزايد استخدام بعض حيث أدى 
يوي إ زيادة الطلب على  و إنتاج اايثانول والديزل ا احاصيل الزراعية من إنتاج السلع الغذائية 

 ارتفاع أسعار امواد الغذائية  كامل دول العام وبالتا إ احاصيل الزراعية ما أدى  اأخر إ
 . 283اأمن الغذائي عاميا أزمةتعظيم 

 باإضافة إ أسباب أخرى: 
تجة من احاصيل الغذائية نتيجة الظروف الطبيعية الغر مائمة خال  -  فاض الكميات ام ا

 موسم معن.
 د عجز ها.السماح بتصدير بعض السلع رغم وجو  - 
قل. اإنتاجارتفاع تكاليف مدخات  -   الزراعي، وارتفاع تكاليف ال
 امضاربات  بورصات السلع الغذائية من خال أدوات امشتقات )العقود امستقبلية اآجلة  - 

                                                           

281
يم بورن  -  رإبرا ور مرتكزات اأمن الغذائي العربيان، بن دحان إلياس اأز ، املتقى ، تزايد اانكشاف الغذائي العربي وتد

قيق اأمن الغذائي بالدول العربية، كلية العلوم ااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  العلمي الثالث حول القطاع الفاحي ومتطلبات 
 .10 ، ص2014أكتوبر  29 -28التسير، جامعة امدية،  

282
ارتفاع اأسعار العالمية للغذاء في اأسواق الدولية: اأسباب والتداعيات على البلدان زرزار العياشي، صيد نوال،  - 

املتقى الدو السادس حول إسراتيجية اأمن الغذائي بالعام العري التحديات امستقبلية  ظل تقلبات اأسعار العامية  العربية،
 .03 ص ، 2011سكيكدة،  1955أوت  20لمواد الغذائية، كلية العلوم ااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير، جامعة ل

283
مد اأمن وليد الطيب،  -  املتقى الدو السادس حول   الوقود الحيوي وآثار على اأمن الغذائي،خالد بوجعدار، 

ي: التحديات امستقبلية  ظل تقلبات اأسعار العامية للمواد الغذائية، كلية العلوم ااقتصادية إسراتيجية اأمن الغذائي بالعام العر 
 .16 ، ص2011ديسمر  08 -07سكيكدة،   1955أوت  20والعلوم التجارية وعلوم التسير، جامعة 
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يارات(، بعد أن أصبحت العائدات ال تتحقق هم من اأصول اأخرى أقل جاذبية   .284وعقود ا

 ر التقلبات العالمية في أسعار اأغذية اأساسية على اأمن الغذائيأثثانيا: 
يث   قيق اأمن الغذائي،  تؤثر التقلبات العامية  أسعار امواد الغذائية اأساسية على 

هائين للغذاء، فهم الذين يدفعون من اارتفاع  أسعار السلع  يشمل اأثر السلي امستهلكن ال
.الغذائية بال  درجة اأو
دما ترتفع اأسعارف  غالبا ما يلجأ امستهلكون إ اأغذية اأقل تكلفة ذات القيمة التغذوية  ع

ا من أشكال سوء التغذية، ال  قص  امغذيات الدقيقة وغر خفضة، ما يزيد من خطر اإصابة ب ام
مية واإنتاجية  .285ها أثر سلي طويل اأمد على صحة اأشخاص والت

ا يزيد فحسب من الفقر وانعدام اأمن الغذائي بل يعمق  ارتفاع اأسعار وتقلبهاكما أن  
اس فقرا  ضرية وامعدمون –مستواما، وتؤثر آثارما أما أثر على أشد ال اطق ا ، -واسيما الفقراء  ام

فقون ما يصل إ ذال  .من دخلهم على اأغذية %75ين قد ي
تجي اأغذية أيضا، يتأثرون بالتقلبات  أسعار امواد على ثر وباإضافة إ اأ  اأفراد، فإن م

شآت الغذائية الصغرة تجن الصغار، كماك اأراضي وأصحاب ام ؤاء ام دودي ، الغذائية، خاصة 
مارات ال ، وا يشجع ااستثلديهم يزيد تقلب اأسعار من حالة عدم اليقناموارد امالية وامداخيل، إذ 

د من ال ها لزيادة إنتاج اأغذية وا  عجز الغذائي.ا غ ع
، يهدد ارتفاع أما على امستوى    فواتر الواردات الغذائيةاأسعار العامية للسلع الغذائية الوط

مية بتضخيمها، كما يهدد مو والت مية ويبطئ عجلة ال  .286احتياطات العملة الصعبة وميزانيات الت

شاطهم يوميا  وبالت  صول على ما يكفيهم من غذاء كاف ل ، فإن عدم قدرة اأفراد على ا ا
اصيلهم الزراعية والغذائية، واتساع  فاظ على استقرار  تجي اأغذية ا كما ونوعا، وعدم استطاعة م

                                                           

284
،  املتقى ن الغذائي في الوطن العربيتطورات اأسعار العالمية للسلع الغذائية وانعكاساتها على اأمعمار بن نوار،  - 

 الدو التاسع حول استدامة اأمن الغذائي  الوطن العري  ضوء امتغرات والتحديات ااقتصادية الدولية، كلية العلوم ااقتصادية
 .07 ، ص2014نوفمر  24 -23والعلوم التجارية وعلوم التسير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

285
ظ -   .15 ، ص2013، روما، 2013حالة انعدام اأمن الغذائي في العالم مة اأغذية والزراعة لأمم امتحدة، م

286
ة اأمن الغذائي العامي، الدورة السابعة والثاثون، روما، -   .32  ، ص2011أكتوبر  22 -17تقرير 
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وادر تعكس اأثر فجوة الغذاء وارتفاع فاتورة الواردات، نتيجة التقلبات  اأسعار العامية للغذاء، كلها ب
يا.  السلي هذ التقلبات على اأمن الغذائي عاميا أو وط

 الفرع الثاني
 من الغذائي في الجزائر أثر ارتفاع أسعار الغذاء العالمية على اأ

ضة حوا   زائر وبأسعار با ون  %75تستورد ا ها الغذائي  مر من احتياجاها الغذائية، فأم
ة امقبلة تصبح غر أكيدة، أو غر قادرة على  25ولية، وال  غضون البإيرادات الصادرات البر  س

 .287التغطية امالية هذ الواردات
زائر، سواء كان وللتغرات والتقلبات  اأسعار العامية للغذاء آثار سلبية على توفر الغذ  اء  ا
ليا. مستوردا تجا   أو م

 محليا هار اأغذية اأساسية على ارتفاعأوا: أثر اارتفاع العالمي أسعا
ا  اأسواق العامية،   ية مرتبط بتقلبات أسعار إن تطور أسعار امواد الغذائية  السوق الوط

ية بامواد الغذائية ذات ااستهاك الواسع، كمواد أولية تستعمل   على اعتبار أن موين السوق الوط
تجات، أو ك ذ ام اعة  ضع لاستراد كمدخات  ص ع موجه لاستهاك امباشر،  توج مص م

سب عالية  .288ب
اصة   ها كما ونوعا، و وتؤثر أسعار السلع الغذائية وتقلباها تأثرا مباشرا  ااستهاك م

يوانية، وقد تراجعت اأسعار العامية  تجات ا بوب والسكر والزيوت وام أسعار السلع الرئيسية كا
زائر، 2014و 2013خال الفرة الغذائية معظم السلع  ا  ا ذا أثرا  تراجع أسعار ، وكان لراجعها 

فاض  فاض من %201,8إ  %232,3عاميا من قيمة حيث قدر اا إ  %193، مقابل ا
سبة للجزائر. 185%  بال

 

                                                           

287 - Said BENMERAD , Au- delà de 2030-2040, le futur alimentaire de l’Algérie est 
incertain, Décembre 2011, P 01. 

288
ية، أكتوبر  -  ة التحقيق الرمانية حول ندرة وارتفاع أسعار بعض امواد الغذائية ذات ااستهاك الواسع  السوق الوط تقرير 

 .85 ، ص2011
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الم خال الفترة                     تطور اأرقام القياسية أسعار الغذاء في الجزائر مقارنة بالع(: 3-3شكل رقم)
(2011-2014) 

ة اأساس:                                                                    2004-2002س

 
ادا إلى:  المصدر: من إعداد الباحثة است

مية الزراعية، تقرير أوضاع اأمن الغذائي العربي  - ظمة العربية للت  .2014الم
ظم - ظمة بالشبكة الدولية م  .2015ة اأغذية والزراعة لأمم المتحدة، صفحة الم

، أن التقلبات  أسعار الغذاء عاميا تؤثر  تقلبات أسعار الغذاء   واماحظ من الشكل أعا
تلف من حيث ارت زائر مباشرة، غر أن درجة التأثر  فاض اأسعار، ومن فرة ا  أخرى. فاع أو ا

ما بن  %12,6العام شهد ارتفاعا أسعار اأغذية معدل تغر تشر اأرقام إ أن حيث  
ة  ة  %16 ـــــ، مقابل معدل تغر مقدر ب2012و 2011س ، أي أن ارتفاع أسعار 2013و 2012بن س

 كان أعلى مقارنة بالفرة السابقة.( 2013-2012)الغذاء خال الفرة 
تلفة، حيث تشر اأرقام إ غر أن وترة اارتفاع  ا  سبة للجزائر كانت  أسعار الغذائية بال

اصل خال الفرة (2012-2011)ارتفاع اأسعار خال الفرة  سبة أعلى من اارتفاع ا -2012) ب

. %05و %21,5مقدار  (2013  لكل فرة على التوا

 في الجزائر  ياأمن الغذائثانيا: انعكاس ارتفاع أسعار الغذاء عالميا على 
 يتن:أثر ارتفاع اأسعار العامية للغذاء ناح يشمل 
 ناحية التأثر على الوضعية ااقتصادية للوطن، ومدى انكشافه على امخاطر السعريةأوا  - 
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ه الغذائي.  ه القومي وأم ة عن صدمات أسواق السلع الغذائية، وبالتا تأثر على أم ا  ال
صول على  ستوى اأفراد )امستهلكن(على م اأثر ثانيا -  من حيث قدرهم الشرائية على ا

الغذاء، وإمكانية تغطية مداخيلهم احتياجاهم الغذائية والتغذوية دون امساس باحتياجاهم اأخرى  
ا.  كالتعليم والصحة وغر

 الجزائر في تداعيات ارتفاع اأسعار العالمية لأغذية اأساسية على اانكشاف الغذائي -1
ارج  تلبية حاجيات سكاها اأساسية من الغذاء إ خطر   زائر على ا يعرض اعتماد ا

ة ال مر ها ااقتصاد  انعدام اأمن الغذائي، وازدياد اانكشاف الغذائي، خاصة  ظل الظروف الرا
فاضا غر متوقع، ما أثر  فط، ا فضت اأسعار العامية لل ، أين ا سلبا  اموازين والسياسات الوط
 امالية للدولة، وبالتا أصبح من الضروري تقليص حجم الواردات الغذائية.

دول  وات القليلة اماضية، حيث كانت  (3-3رقم) ويشر ا زائر خال الس إ وضعية ا
ا امالية الذاتية  قادرة على تغطية العجز الغذائي. موارد
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العالمية دول العربية على أسواق الغذاء (: انكشاف ال3-3دول رقم)ج

 
قد العربي،  المصدر: دوق ال      أحمد بدوي، تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء العالمية على اقتصادات الدول العربية، ص

 .12، ص 2013

دول    :إ أن أعا (3-3) رقميشر ا
زائر  اعتماد -  ي ضمن اجموعة الثالثة)ا لبية احتياجاها ذاء العامية لتعلى أسواق الغ (و

فطية خال فرة الدراسة،بأوضاع مالية جيدة  الغذائية، وتتمتعها ا دولة  نتيجة اإيرادات ال باعتبار
ة عن صدمات أسواق  ا ا اقتصاد ريعي، فإن انكشافها على امخاطر السعرية ال فط واقتصاد مصدرة لل

ول العربية اأخرى، وذلك بسبب الفوائض امالية احققة من جراء السلع الغذائية العامية أقل مقارنة بالد
وات اماضية، ما عزز أوضاعها امالية امتصاص التداعيات السالبة  فط خال الس ارتفاع أسعار ال

 الغذاء، ما مح ها بتحقيق نوع من اأمن الغذائي لشعبها. أسعارارتفاع 

زائر إ قد تتعرض  -   إذا ما تزامن ارتفاع أسعار الغذاء عاميا مع تراجع   اطر سعريةا
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ه ضغوطات على حيز السياسة ااقتصادية، كما  فط  اأسواق العامية أيضا، ما قد يرتب ع أسعار ال
ة عن تراجع إمداداها  اأسواق العامية بسبب القيود ال قد  ا أها تبقى معرضة للمخاطر الكمية ال

تجة على صادراهاتفرضها الدو  و الوضع السائد حاليا.ل ام  ، و

  لأغذية اأساسية على المستهلكينتداعيات ارتفاع اأسعار العالمية  -2
عكس تقلبات أسعار اأغذية عاميا على اأمن الغذائي للدول  التغذوي لأفراد، والوضع  ت

ذ م أول من يتأثر سلبيا  حال ارتفاع  يث  حيث يعتر الفقراء   30ما بن اأسر فق تاأسعار، 
فقات التعليم أو  %60إ  من مداخيلهم على الغذاء، وقد يضطرون إ تعويض نفقات الغذاء ب

ائهم.  الصحة هم وأب
قيق اويرز مدى تأثر تقلبات اأسعار العامية للموا  أمن الغذائي د الغذائية اأساسية على 

موعة من امؤ  ها:لأفراد    شرات، نذكر م
 مستوى اإنفاق اأسري على الغذاء. -
 مستويات ااستهاك اليومي لأفراد. -
 درجات ااكتفاء الذاي من السلع الغذائية اأساسية. -

و شراء و   زائرية فهي توجه نسبة معترة من مداخيلها  سبة لأسر ا مختلف  ةاأغذيبال
وي ع ة أنواعها، حيث بلغ اإنفاق الس زائرية لس  1875، حوا 2011لى الغذاء من قبل اأسر ا

ة  ذ س فقات ارتفاعا ملحوظا م ذ ال يث شهدت  ار جزائري،  ت قيمة قدر  إذ، 2000مليار دي
فقات بأكثر من  سبة  682نفس ال ار جزائري، أي تضاعفت ب  .2,7289مليار دي

فقات الشهري  دول التا يوضح التطور  نسبة ال زائرية خال وا  2000 القرةة لأسر ا
 .2011و
 
 
 
 
 

                                                           

289 - ONS, Direction technique chargée des statistiques et des revenus, Dépenses des 

ménages en alimentation et boissons en 2011, Algérie, Novembre 2015, P 06. 



 آفاق تحقيق اأمن الغذائي الجزائري في ضوء المتغيرات الدولية                      الفصل الثالث            

 

 

189 

 

فقات الغذائية لأسر الجزائرية خال الفترة     4-3جدول رقم )           (: تطور المتوسط الشهري ال
(2000-2011) 

ار جزائري                                                                       القيمة: دي
طقة  2011 2000 الم

سبة) القيمة  سبة ) القيمة  (%ال  (%ال
 100 24.953 108,5 13.343 الحضر
 99,9 24.926 87 10.697 الريف 
 100 24.945 100 12.300 المجموع

 ,ONS, Dépenses des ménages en alimentation et boissons en 2011   المصدر:

op.cit, P17. 
دول رقم   تج من خال ا  ما يأي: (4-3) نست
وات  10اأسر على استهاك امواد الغذائية قد شهد ارتفاعا خال حوا  إنفاقن إ -  س

ويرجع  دج،  24.945إ  جد  12,300 ـــــحيث قفز من متوسط شهري مقدر ب وا الضعف تقريبا،
ها ارتفاع اأسعا  ر وزيادة الكتلة الدخلية لأفراد.ذلك إ العديد من العوامل، م

فقه سكان  اإنفاقارتفاع نسبة  -  من قبل سكان اأرياف على الغذاء لتقارب نسبة ما ي
ة  امدن، ضرية ب اإنفاققدر معدل  2011فخال س دج، مقابل  24.953ــــ الشهري لأسر ا

سن وضعية امداخيل لأسر  اأرياف، بفض دج لأسر الريفية،  24.926 ذا يعكس  السياسات  لو
ها السياسات السعرية موية الريفيةالت زائر. خاصة م  امطبقة  ا

زائرية من حيث استهاكها للمواد الغذائية اأساسية، وفق اختاف العادات   تلف اأسر ا
ها، وقدرها الشرائية.  حيث يعتمد نظام التغذية لديها على ااستهاك الكبر ااستهاكية لكل م

ظمة العامية للصحة باستهاك  للحبوب ومشتقاها، ففي بوب للفرد يوميا، 300حن توصي ام غ من ا
زائري يبلغ  بز 780فإن استهاك ا كومي حو دعم مادة ا غ/اليوم، الشيء الذي يوضح التوجه ا

 .290ذات ااستهاك الواسع

بوب، ما  فاإنفاق اأسري    معدل ضمنأعلى مثل  فيها القمح الصلب واللن والشعرعلى ا

                                                           

290
اج، زقاي وليد،  -  لة اإسراتيجية  ترشيد تدعيم الخبز في الجزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك،خليفة ا

مية، كلية العلوم ااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم الت  .302، ص2015، جانفي 08سير، جامعة مستغام، العدد والت
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بوب ما   اء ا زائرية اقت وية لأسر ا فقات الس امواد الغذائية امستهلكة إماا، حيث تقدر قيمة ال
ة  327يفوق  ار جزائري، لس ، وفق م %17,5، أي ما يعادل نسبة 2011مليار دي ا تشر من اإما

دول رقم )  .(5-3إلية معطيات ا

ا أن احتياجات  در اإشارة  بوب حوا  و زائر من ا ي تعد  08ا ة، و مليون طن  الس
من بن الدول اأو امستوردة للقمح  العام، اسيما القمح اللن، ما يعكس الطلب احلي اهام على 

 .291ذ امادة

ة5-3جدول رقم )   2011(: تقسيم نفقات اأسر الجزائرية على المواد الغذائية اأساسية خال س
ار جزائري                                                                          القيمة: مليون دي

تج/ المجموعة الغذائية سبة ) القيمة الم  (%ال
 17,5 327.442 الحبوب

 13,3 249.046 لحوم حمراء
 08,3 155.924 لحوم بيضاء+ بيض

 01,4 26.449 اأسماك
 08,4 158.035 الحليب ومشتقاته
ون  07,1 133.438 الزيوت والد
 13,4 250.860 الخضر الطازجة

 03,3 62.560 خضر جافة ومصبرات
 05,1 95.047 فواكه طازجه
 01,9 36.242 فواكه مجففة

 04,0 74.931 سكر+ مواد مسكرة
 03,3 61.133 القهوة+ الشاي

 03,7 70.038 مشروبات غير كحولية
 09,3 174.224 مواد غذائية أخرى

 100 1.875.368 المجموع
  المصدر:

ONS, Dépenses des ménages en alimentation et boissons en 2011, op.cit, P12. 
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ن  -  زائرية، ااث  .2013ديسمر  02وكالة اأنباء ا
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سبة  مراء  امرتبة الثانية والثالثة، ب ضر الطازجة واللحوم ا   حن يعتر اإنفاق على ا
.( %13,3)و  %)13,4)  على التوا

ما يشكل اإ  ذا نظرا لعدم توافق القدرة ،(%1,4) نفاق على اأماك أد نسبةبي الشرائية  و
، والضرورية لتغذية الفرد. يوا ية بالروتن ا ذ امادة الغ زائري مع أسعار   للمستهلك ا

مري اأمر حوا   دج،  2000حيث يقدر متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من مك ا
و من بعيد عن القدرة الشرائية أغلب292(2015-2014) ةالفر خال  زائرية. ، و  اأسر ا

ب اأخذ بعن ااعتبار مدى استقرار   القدرة الشرائية ا تتحدد فقط مداخيل اأسر، وإما 
، مدى استقرار اأسعار العاميةومقارنتها امستوى العام لأسعار وكذا مستوى أسعار امواد الغذائية، 

تج ليا، لكن  أسعارا سابقا أن مدى التغر  حيث است ا  امواد الغذائية عاميا يؤثر على تغرا
 بدرجات متفاوتة. 

الفرق بن ارتفاع أسعار السلع الغذائية اأساسية امستوردة، وأسعار تتحمل ميزانية الدولة ف 
ذا عن طريق  ية، و  .سياسة الدعمعرضها  السوق الوط

ظام ، ك2011إ غاية ف  اضعة ل تجات الوحيدة ا ان القمح وحليب اأكياس من بن ام
ارجية، ذلك أن  ا لدى ااستهاك بتقلبات متغرات السوق ا ة، وبالتا م تتأثر أسعار اأسعار امق

  .293دعم الدولة هذ امواد يبقي على استقرار السعر  مستوى مقبول

 2012ن (: سعر القمح في شهر جوا6-3جدول رقم)
 

 سعر البورصة
سعر الوصول إلى 
ي  الديوان الوط

 للحبوب

سعر بيع الديوان 
ي للحبوب  الوط

 للمطاحن
الفارق الذي  سعر التجزئة

ة  تتحمله الخزي

طار 360 السميد طار 2955 دوار /الق طار 2850 دج/الق طار 3500 دج/الق طار105 دج/ق  دج/ ق
ة طار 250 الفري طاردج/ ال 2200 دوار/ق طار1285 ق طار2000 دج/الق طار915 دج/الق  دج/الق

 .339المصدر: بكدي فاطمة، رابح حمدي باشا، المرجع السابق، ص 
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زائر،  ،مؤشر أسعار ااستهاك ،ياتائالديوان الوط لإحص  -   .05 ، ص2015ا

293
ة التحقيق البرلمانية حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذا -  ت ااستهاك الواسع في السوق تقرير لج

ية  .100 ، امرجع السابق، صالوط
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تجات الغذائية   زائرية تتحمل تغطية الفوارق امالية بن أسعار ام ة الدولة ا ناحظ أن خزي
ا  السوق الوط ة اأساسية امدعمة  السوق العامية، وأسعار ية، حيث قدر دعم مادة السميد لس

ة ب 105مقدار  2012 ما قدر دعم مادة الفري طار الواحد، بي ار للق طار. 915ــ دي ار للق  دي

زائريومعرفة مدى كفاية امواد الغذائية اأ  ا عاميا، ساسية للمواطن ا ،  ظل ارتفاع أسعار
جموعات  2012و 2011خال فرة  لاستهاك الذاي وامتاح ااكتفاءكل من مستويي  نستعرض

 السلع الغذائية الرئيسية.

م السلع الغذائية في الجزائر للفترة          7-3جدول رقم ) (: المتاح لاستهاك وااكتفاء الذاتي أ
(2011-2012) 

المجموعة السلعية 
 الغذائية

 (%نسبة ااكتفاء الذاتي ) المتاح لاستهاك )ألف طن(
2011 2012 2011 2012 

 39,3 32 13.075 11.666 الحبوب
 99,8 99,7 10.428 9595 الخضر
 91,8 91,5 4202,5 4054 الفواكه
 47 47 1234 1234 السكر
 08,4 13,3 752,1 794,7 الزيوت
 90,5 90,6 669 660,5 اللحوم
 75 77,5 138 122,9 اأسماك

 52,1 52,9 5879 5981 األبان ومشتقاتها
اد إلى إحصائيات:  المصدر: من إعداد الباحثة بااست

وي لإحصاءات الزراعية العربية، المجلد رقم  - مية الزراعية، الكتاب الس ظمة العربية للت  .2013، الخرطوم، 33الم
ة التحقيق البرلمانية حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات ااستهاك الواسع في  - ية، تقرير لج السوق الوط

 .92المرجع السابق، ص

م امواد الغذائية اأساسية قد شهدت ارتفاعا بن س    2011على اعتبار اأسعار العامية أ
.  216,3إ  203,7، حيث قفزت من 2012و  على التوا

فس السلع وخال نفس الفرة ارتفاعا من   ية ل  188إ  166,5كما شهدت اأسعار الوط
 (.3-3 الشكل رقم ر)انظ
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دول رقم) اإحصائياتوفق ما تشر إليه   قاط التالية:7-3 ا موعة ال تج   (، نست
م السلع الغذائية  نسب  -  ليا أ الذاي، وا   ااكتفاءم تؤثر اأسعار امرتفعة عاميا وا 

 معدات امتاح لاستهاك من الغذاء.
بوب، و  -  سبة جموعة ا ها بال ا عاميا، إا أن امتاح لاستهاك م بالرغم من ارتفاع أسعار

ذ امواد، ما يعكس جهود الدولة  رفع اإنتاج  ااكتفاءقد ارتفع أيضا، وزادت نسبة  الذاي من 
ة  بوب، حيث قدرت نسبة ااكتفاء الذاي هذ السلعة س مقابل  %39,3ــــ ب 2012احلي من ا

ة 32%  .2011 لس
زائر  -  السلع الغذائية لكل من  %90,6و %91,8و %99,8 ــمقدرا بذاتيا  اكتفاءقق ا

ضر، الفواكه، واللحومةاأساسية التالي ، : ا ي اأخرى ارتفاعا  امتاح  على التوا وال شهدت 
تج أها ا تتأثر بتقلبات أسعار نفس امواد عاميا. ها، وبالتا نست  لاستهاك م

فضت نسبة ااكتفاء الذاي من  -  بالرغم من ارتفاع  %75 إ %77,5من  اأماك إنتاجا
ذا يدل على  ها لاستهاك، و ذ السلعة امتاح م اء  ع امستهلك من اقت وجود عوامل داخلية م

سب ذ ال فاض  ارجية  ا ليا، وا عاقة للتغرات ا ا  ة، وال تشر الغذائية اهامة، كارتفاع أسعار
سبة أعلى. زائر  تلبية الطلب احلي على اأماك من إنتاجها الوط ب  إ اعتماد ا

دول أعا إوعلى العموم، تشر اأرق  قق إكتفاءا ذاتيا   ام السابقة ضمن ا زائر  أن ا
ذ امواد على مستويات امتاح العديد من السلع الغذائية الرئيسية، وا تؤثر تقلبات اأسعار العامية ه

ها لاستهاك.  م
بوب، وعدم كفاية   حن  تشهد عجزا  إنتاج بعض احاصيل الغذائية الرئيسية كإنتاج ا

سبة للسكر واألبان ومشتقاها، ما يض ي تعتمد على سياسة طإنتاجها احلي بال ا، و ا إ استراد ر
ذ السلع بطريقة مباشرة أو غر ها  اأسواق احلية. مباشرة لتفادي دعم  قص  امعروض م  ال
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 الثالث الفصل  اصةخ

زائر على غرار باقي دول العام  ها، العديد من التحديات الدولية   تواجه ا امية م خاصة ال
وضاع قيق اأمن وااستقرار الغذائي، إذ بات لزاما على الدول امستوردة للغذاء التأقلم مع اأ

تلف  ا و ابية على اقتصاد ها من انعكاسات وآثار سلبية كانت أو ا جم ع ااقتصادية الدولية وما ي
يوية  ما فيها القطاع الزراعي. ،قطاعاها ا

ذ امتغرات  زائر  ظل  ديات ها وقد أصبحت ا ارجية وال تشكل  اجة أكثر إ  ا
ارج لت ميتها وإقليمياعزيز مكانتها دوليا التعامل والتعاون مع ا ا ااقتصادي، وت سن مستويات مو ، و

ليا. اعية   الزراعية والص

ا هذا  م التحدي الفصل فمن خال دراست ا أ زائراستخلص  وامتمثلة ات الدولية ال تواجهها ا
 : أساسا

سبة مسألة  -  د بال زائقيق اأمن الغذائي يشكل أول  إطار التعاون الدو أو  ر،  ا
سبة للجزائر )  اإقليمي العديد انضمت إ أها حيث اجال الزراعي، فيما يدعى بالتكامل الزراعي بال

اد امغرب العري، والتكاممن التكامات ااقتصادية:    اضروريأمرا  ل العري، والشراكة اأورومتوسطية(كإ
تلف الدول امغاربية أو العربية أو دوليا، تبادل امقومات واإمكانات الل ذا زراعية بن  لاستفادة أكثر و

حها كل دولة، هدف رفع مستويات  سبية ال م  إقليمياالذاي واأمن الغذائي  ااكتفاءمن امزايا ال
 ودوليا.

زائر  دي  -  ظمة العامية للتجارة، وما له من آثار اا ية وسلبية على اباانضمام إ ام
دد شروط وظروف  القطاع الزراعي. م اتفاقية عامية  ظمة أ حيث شكلت اتفاقية الزراعة هذ ام

تجات الزراعية.الت  جارة العامية للم

د كبر يهدد اأمن الغذائي لسائر دول العام،    الك  باإضافة إ التحديات السابقة، 
و تقلبات اأسعار العامية للغذاء، وال تزداد حدة انعكاساها مصدرة أو مستوردة للغذاء كانت، أا  و

فاضاأمن الغذائعلى  ت مع ا زائر إذا ما تزام فط.  ي  ا   أسعار ال
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ها الغذائيوسعيا من   قيق أم زائر إ  التحديات وامتغرات الدولية امذكورة سابقا،  ضوء  ا
اذ العديد من اإجرا ااتفاقيات امتعلقة باجال الزراعي  إطار التكامات  وإبرامءات قامت با

موعة ااتفاقيات التالية: ها   ااقتصادية، وال انبثقت ع

تجات الزراعية بن الدول امغاربية -  مسة اتفاقية تبادل ام ا رؤساء الدول امغاربية ا ا ، وال تب
ة   .1990س

مي إسراتيجية -  ظمة  ،(2025-2005)اعية العربية امستدامة للعقدين الزر  ةالت والصادرة عن م
مية   الزراعية. العربيةالت

ص التعاون اأورومتوسطي  اجال الزراعي، فهو كما أكد العديد من   أما فيما 
زائر، خاصة وأها  وضعية الد دم مصاح ا دم مصاح الدول اأوروبية أكثر ما  ولة ااختصاصين 

امية امستوردة  للغذاء. الصافية ال

مي   موعة من السياسات وطبقت العديد من اإجراءات ال  زائر  سوقها كما انتهجت ا
ذ  يث تؤثر  سب متفاوتة على  اأخرةاحلية من اآثار السلبية لتقلبات الغذاء  اأسواق العامية،  ب

وع  م السلع الغذائية، وفقا ل ها. السلعة ونسبة العجز أوأسعار أ   ااكتفاء الغذائي م
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 تمهيد:
امة عن العديد من العوامل وامسببات   زائر، وال تتزايد يوما بعد يوم أزمة الفجوة الغذائية ي ا

ا  شأ ي إطار تلف امتغرات والظروف ال ت ارجية والداخلية، حيث تشمل اأخرة  زائرية،  ا الزراعة ا
ذا اجال واهادفة أساس قيق ااكتفاء اكالسياسات امطبقة ي  تلف السلع الغذائية إ   الذاي من 

ذا. ا  ارج إ يوم  الواسعة ااستهاك خاصة، وال ا تزال تستورد من ا

موع العوامل الطبيعية امتحكمة ي اإنتاج الزراعي والغذائي  زائر،  إضافة إ  ا وال من با أبرز
اخية وال أدت ي  م  فرات متعددةالتقلبات ام فاف وضعف اإنتاج واإنتاجية أ إ مشكلة ا

.  احاصيل الزراعية، وااستغال الغر الرشيد للموارد الزراعية اأساسية، كاأراضي واميا

زائر ي تف  اضبة ي ا اقم امشكلة الغذائية، حيث أن إيرادات كما تسهم اموارد الطبيعية ال
ا امباشر ي توفر الغذ فط امتقلبة أثر الية.ال ذ  اء، خاصة ي ظل الظروف ا حيث تشهد أسعار 

فاضا  ام ا يباامادة ا قيق اأمن الغذائي.ر زائري و  ، ستكون لوقعها آثارا سلبية على ااقتصاد ا

قاط السابقة  ا تقس وهدف دراسة ال ليلها، ارتأي ذا الفصل إ امباحث اآتيةو  :يم 

زائريالمبحث اأول:  قيق اأمن الغذائي ا  أثر السياسات الزراعية ي 
زائريالمبحث الثاني:  قيق اأمن الغذائي ا اخية على   تأثر التقلبات ام
قيالمبحث الثالث فط وأثر على  زائري: شح اموارد الطبيعية ونضوب ال  ق اأمن الغذائي ا

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  آفاق تحقيق اأمن الغذائي في ظل المتغيرات الداخلية                                             رابعلفصل الا

 

 

198 

 

 المبحث اأول
 أثر السياسات الزراعية في تحقيق اأمن الغذائي الجزائري

طط ها   إن قضية اأمن الغذائي تشغل حيزا معترا ضمن السياسات واإسراتيجيات ال 
قيق معدات ااكتفاء الذاي  احها ي زيادة اإنتاج الوط و عكس  زائرية، وي سلع  منالدولة ا

تلفة.  غذائية 
ابية نتيجة اعتماد سياسات زراعي  قيق نتائج إ زائر من  ت ا ة رشيدة، غر أها م فقد مك

ا إليها فيما  ذا يرز ي وجود فجوة اأمن الغذائي، وال تطرق دافها امسطرة، و تستطع بلوغ كافة أ
 سبق.

 المطلب اأول
 السياسات الزراعية

تظمة، إما ابد من تدخل الدولة ي   ا مكن القيام بإدارة اموارد الزراعية بطريقة عشوائية، وا م
ظيم القطاع شؤون  ططات وسياسات هدف إ ت ديد  ذا عن طريق  الزراعة مختلف تقسيماها، و

ولوجية وامالية، وبالتا رفع الكفاءة اإنتاجية وتقليص  وترشيد استغال اموارد الطبيعية والبشرية والتك
 فجوة العجز الغذائي.

 الفرع اأول
ية السياسة الزراعية  ما

ديد تعريف السياسة الزراعية، لتحديد مفهوم الس  قاط اموالية  ا من خال ال ياسة الزراعية، ارتأي
تلف مضامن السياسات الزراعية  )أوا(،وأنواعها   )ثانيا(.م التطرق إ 

 أوا: تعريف السياسة الزراعية وأنواعها
موعة من التعاريفللسي  تلف الظروف ااقتصادية والسياسية  اسة الزراعية  واأنواع ال توافق 

 وااجتماعية لكل دولة، نتعرف عليها فيما يأي.

 تعريف السياسة الزراعية -1
 فرع من السياسة ااقتصادية العامة، يتم رمها وتطبيقها ي :"ف السياسة الزراعية على أهاتعر   



  آفاق تحقيق اأمن الغذائي في ظل المتغيرات الداخلية                                             رابعلفصل الا

 

 

199 

 

سيق والتكامل ب ا من السياسات ااقتصادية اأخرى لتحقيق القطاع الزراعي، ويتم الت ها وبن غر ي
قيق  دفن أساسين: يتضمن اهدف اأول  قيق  دافها امسطرة، وهدف السياسة الزراعية إ  أ
تجن  قيق تعظيم الربح للم اإشباع ااستهاكي مستهلكي السلع الزراعية،  واهدف الثا يتضمن 

 .294"الزراعين

ها أخرىعدة تعاريف  وقد وردت   :295للسياسة الزراعية نذكر م

ي جزء من السياسة العامة ي البلد فهي اإجراءات العملية السياسة الزراعية "التعريف اأول: 
اسبة وال مكن  تخبة من الوسائل اإصاحية الزراعية ام موعة م ال تقوم ها الدولة، وال تتضمن 

سن نوعيته موجبها توفر أكر قسط  ية للمستغلن بالزراعة عن طريق زيادة إنتاجهم و من الرفا
"  .296وضمان استمرار

موعة الرامج الزراعية اإنشائية واإصاحية ال تكفل  السياسة الزراعيةالتعريف الثاني:"  ي 
ة داخل قيق ااستخدام اأمثل للموارد ااقتصادية الزراعية امتاحة، وال يتحقق  داف معي ا أ فيذ بت

قيق التوازن بن مصلحة الفرد ومصلحة اجتمع وأيضا بن مصلحة اأجيال  القطاع الزراعي من شأها 
اضرة واأجيال ااقتصادية الزراعية امستقبلية"  .297ا

بأن السياسة الزراعية مثل  نستخلصمن خال ما تقدم من تعريفات حول السياسة الزراعية،  
مية القطاع الزراعي، ورفع إنتاج وإنتاجية احاصيل م ا الدولة بغية ت دد طط ال  ل اإجراءات وا

                                                           

294
امي الطيب،  -  لة العلوم ااقتصادية،السياسات الزراعية في الجزائر وسيلة لتحقيق اأمن الغذائينزعي عز الدين،  كلية   ، 

، مقتبس عن. 06، ص2013، 09اجلد  ،33العدد اإدارة وااقتصاد، جامعة البصرة، العراق،   الزراعة العربية: فوزية غر
 .  110-109، ص2011 ، بروت،02، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة –حالة الجزائر  -وتحديات اأمن الغذائي،

295
املتقى الدو السادس  ،-دراسة حالة الجزائر –أثر السياسات الزراعية على تحقيق اأمن الغذائي بن ناصر عيسى،  - 

كلية العلوم   سعار العامية للمواد الغذائية،حول إشكالية اأمن الغذائي بالعام العر التحديات امستقبلية ي ظل تقلبات اأ
 .06، ص2011نوفمر15/16جامعة سكيكدة، ااقتصادية، 

296
ري،  -  اب مطر الدا ، 1969العراق، ، مطبعة العامي، بغداد، 01، الطبعة أسس ومبادئ ااقتصاد الزراعيعبد الو

 .289ص
297

درية، مصر،  ،-رؤى معاصرة-السياسات ااقتصادية الزراعيةأمد أبو زيد الرسول،  -  ، 2004مكتبة سبتان امعرفة، اإسك
 .44ص
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سن  اضرة وامقبلة، وكذا  ذ احاصيل لأجيال ا قيقا لاكتفاء الذاي من  الزراعية واستدامتها 
تجن احلين  للغ  ذاء من جهة ثانية.مداخيل امزارعن وظروف معيشتهم من جهة، ودعم ام

 أنواع السياسات الزراعية  -2
يف السياسات الزراعية ال أتبعت ي حل ام  موعاتمكن تص  سألة الزراعية إ ثا  
ي أساسية  :298و

 سياسة التوجيه الفاحي  -2-1 
رية   مع بن مبدأ ا ذ السياسة ي الدول الرأمالية )أوروبا الغربية(، و ااقتصادية طبقت 

ذ السياسات  شاط الزراعي، ولقد أعطت  سن فعالية ال و  دفها الرئيسي  كومي،  والتدخل ا
ا اقتصاديا بزيادة الفائض ااقتصادي ي الزراعة، ومن م خلق امقدمات الضرورية لتحقيق الثورة  مار

اعية  .299الص
داف التوجيه الفاحي من خال    قيق أ  :300ويتم 

 التوجيه الفاحي. أدوات -
 أدوات تأطر العقار الفاحي. -
ص العقار الفاحي. -  أحكام 
يكلية تتعلق باإنتاج الفاحي. -  تدابر 
 التأطر العلمي والتق والبحث والتكوين واإرشاد والتمويل. -

 سياسة اإصاح الزراعي -2-2 
 :301راعي ي الدول الرأمالية بشكلنطبق اإصاح الز   

                                                           

298
 .111-110، صالسابق أمد أبو زيد الرسول، نفس امرجع - 

، امرجع السابق، ص - 299  .75فوزية غر
300

 الباب اأول )التوجيه الفاحي(.، 2008أوت  03الموافق  1429مؤرخ في أول شعبان عام  08-16رقم  قانون - 
 .09بال خزار، امرجع السابق، ص - 301
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يكون بتطبيق قوانن اإصاح الزراعي عن طريق الضغط من اأعلى، وذلك  :اأول الشكل - 
من خال قيام الدولة بتأميم اأراضي الزراعية بضغط من كبار اماكن الزراعين للتخلص من اأرض 

صو   .ل على التعويضات ال م تأميمهااأقل خصوبة وا
 يتمثل ي تطبيق اإصاح الزراعي بأسلوب الضغط من اأسفل، ويكون عن :الثاني الشكل - 

ركة الفاحية، ويكون  رات وااحتجاجات ال تقوم ها ا  طريق الضغط من امعارضة السياسية وامظا

ركة   اح الدولة أو فشلها ي قمع امعارضة فإذا قامت الدولة باحتواء ا تطبيق القوانن حسب درجة 
إذا  احية فإها ا تقوم بتطبيق قوانن التأميم إذا كانت تلحق ضرر بكبار اماكن الزراعين، أمالفا

دا. ل ركة الفاحية كما حصل ي امكسيك وف  حد  العكس فإن الدولة تستجيب مطالب ا

 سياسة الثورة الزراعية -2-3 
ت التوجه    ذ السياسة ي البلدان ال تب ااشراكي، حيث تقوم على ملكية اأرض طبقت 

ذ  ت تصرف الفاحن للعمل فيها مصلحتهم ومصلحة الشعب، وعرفت  إ الشعب، ووضعها 
انب السياسي على الضرورات ااقتصادية، وعوامل  السياسة الفشل ي معظمها، نظرا إ تغليب ا

 . 302أخرى

تج من خال ما سبق، أن السياسات الزراعية   (، نست ها توجهن، التوجه الرأما )الليرا
يث تتدخل الدولة ي شؤون القطاع الزراعي،  ه سياسة التوجيه واإصاح الزراعي،  والذي تدخل ضم
ما يتضمن التوجه ااشراكي سياسة الثورة الزراعية، وال تقوم على  بطريقة مباشرة أو غر مباشرة، بي

 ملكية اأرض للشعب.

ا بالرغم م  ن اختاف السياسات الزراعات من حيث درجة تدخل الدولة ي القطاع الزراعي، فإن
تائج  هود بن الدولة واأفراد ي إدارة وتسير أمور القطاع الزراعي أن ال نرى بأن ابد من تظافر ا

انبن. فع أو الضرر على ا ابية أو سلبية فهي تعود بال  احققة سواء كانت ا

                                                           

مد أمن - 302 تجات الزراعية في ظل السياسات الزراعية في الجزائرزيرمي نعيمة، بودخيل  املتقى  ،، التجارة الخارجية للم
قيق اأمن الغذائي بالدول العربية، ، كلية العلوم ااقتصادية والعلوم التجاري ة العلمي الدو الثالث حول القطاع الفاحي ومتطلبات 

ى فارس، امدية،    .04، ص2014أكتوبر 29-28وعلوم التسير، جامعة 
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 امين السياسات الزراعية ثانيا: مض
موعة من السياسات الفرعية  ها فهي تتضمن  ، 303مهما اختلفت السياسات الزراعية فيما بي

يتعلق بعضها بسياسات ااستثمار والتمويل، وبعضها اآخر بسياسة اأسعار والضرائب، كما يتعلق 
 ، ولوجيا...ا اصر  وكلها تعتر مكوناتبعضها بسياسات البحث العلمي واإرشاد ونقل التك  هذ وع

 السياسات. 

ي: السياسات السعرية،  سياسات الزراعية إ ثاثة أنواعوبصفة عامة، مكن تقسيم ال   و
 والسياسات التسويقية، والسياسات اهيكلية. 

و فقط أغراض التحليل  ذا التقسيم  ذ السياسات تتكاملو وتتفاعل مع  ، ذلك أن كل 
ذ السياسات دون  ادثة ي القطاع الزراعي إحدى  يث ا نستطيع أن نعزو التطورات ا بعضها، 

ا.  سوا

 السياسة السعرية الزراعية -1 
ما اشك فيه أن السياسات السعرية امائمة تلعب دورا حيويا مهما ي توجيه اموارد وكفاءة   

تلف العمليات اإ و معروف أن اأسعار امرتفعة للمحاصيل استخدامها ي  نتاجية الزراعية، فكما 
م على ااستمرار ي  فز سن مستوى دخول امزارعن احلين، اأمر الذي  الزراعية احلية تسهم ي 

ذ احاصيل    .304زيادة إنتاجيتهم من 

 السياسة التسويقية الزراعية -2 
قيقة سياسة اقتصادية اجتماعية، أها مؤلفة    ي ي ا السياسة التسويقية للمحاصيل الزراعية 

ة  ية معي دف ي فرة زم اسقة ال تصمم لتحقيق  موعة الرامج التسويقية للمحاصيل الزراعية امت من 
ذ الرامج التسويقية للمحاصيل الزراعية باختاف اهدف، وتست فذ خاها  هدف السياسة التسويقية ت

 .305تقليل التكاليف التسويقية، أو رفع الكفاءة التسويقية، أو زيادة الدخل الزراعي الفردي والقومي
 

                                                           

303
 -  ، ة، الزراعة الجزائرية بين ااكتفاء والتبعيةفوزية غر طي ، 2008، أطروحة دكتورا دولة ي العلوم ااقتصادية، جامعة قس

 . 82ص
 .118مد علي امقبلي،  امرجع السابق، ص - 304
ري،  امرجع السابق، ص - 305 اب مطر الدا  .204عبد الو
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 السياسة الهيكلية الزراعية -3 
ائي للقطاع الزراعي، وهدف السياسات اهيكلية ذ السياسة تكون   موجهة للجانب اهيكلي الب

ظيمها، والتقليل من حدة الصعوبات ال قد تطرأ، أو إ تشجيع التغر ي حجم  امشاريع الزراعية أو ت
سى ي خضم  افع ااجتماعية غر امالية ال قد تغفل أو ت تلفة للحفاظ على ام اد بدائل  إ

د  التغيرات الشديدة انب  العمليات امختلفة ال هدف إ إحدا  تغيرات. و )ال مس ا
ديثة، وكذا جراء التغر الف الذي يغر اهيكل ي( خال عملية التحول من الزراعة التقليدية إ الزراعة ا

ظام زراعي قائم، أو يقدم نظاما زراعيا جديدا، أو تغير أماط املكية  عاقات امدخات/امخرجات ل
 . 306الزراعية

داف ي ظل ظروف   موعة من اأ قيق  ية هدف كل سياسة إ  اقتصادية واجتماعية، زم
قيق  مية ي القطاع الزراعي والريفي، وكذا  قيق الت ة، غر أها عموما تسعى إ   ااكتفاءومكانية معي

 الذاي وبالتا اأمن الغذائي لأفراد.
داف السياسات الزراعية بصفة عامةس   .ومتطلباها من خال الفرع اآي ،تطرق إ أ

 الفرع الثاني
مية السياسة الزراعية ومتطلباتها  أ

ميته، عن طريق رفع   م ي ت يث يسا  ، اما من اإقتصاد الوط مثل القطاع الزراعي جزءا 
ا من اأدوار ال يلعبها  معدات اإنتاج احلي اإما والقومي أيضا، ودعم ميزان امدفوعات، وغر

قيقها على غرار ا  أمن الغذائي بصفة خاصة واأمن القومي عموما.ذا القطاع ويهدف إ 

داف السياسة الزراعية مية وأ  أوا: أ
 :307تستمد السياسة الزراعية أميتها من أمية القطاع الزراعي، وامتمثلة ي 
مية ريفية، وبالتا وضع حد للعديد من امشاكل مثل الفقر، اهجرة الريفية،  -  قيق ت

ات العشوائية،  مية امستدامة.السك ة، تعزيز الت دمات ي امدي  تقليل الضغط على قطاع ا
دمات )التخزين،  -   توسيع حجم السوق احلي الضروري لتطوير قطاعات أخرى، كقطاع ا

                                                           

، امرجع السابق، ص - 306  .91فوزية غر
 .15فاطمة بكدي، رابح مدي باشا، امرجع السابق، ص - 307
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مو ااقتصادي. فز ال و ما  اربة البطالة والفقر، و قل، التوزيع(، ومن م خلق فرص عمل و  ال
 اعات الغذائية.تقدم واستمرارية الص - 
ي. -  قد اأج  تطوير قطاع التصدير وتوليد ال

تج وامستهلك معا،  إ سعىالسياسة الزراعية كل مواطن ي البلد أها تهم   سن حالة ام
احها عدم وج افر والتعارض بن أجزائهاوتتطلب أجل   .308ود الت

ي   قيقها  داف ال تسعى السياسة الزراعية إ  م اأ   :309ومن أ
فاظ على البيئة. - مية الزراعية امستدامة وا  قيق الت
 زيادة إنتاجية اأرض مع ااحتفاظ بقدرها اإنتاجية وصيانتها. -
اص على القيام بدور أكر ي استصاح اأراضي واستزراع اأراضي - د  تشجيع القطاع ا ديدة وا ا

 من التوسع العمرا على حساب اأراضي الزراعية.
ا ومايتها من التلو . -  ترشيد استخدام اميا وزيادة مصادر
قيق  - مية البشرية، خاصة لسكان الريف، أي مساعدة اجتمعات الريفية على  سن أوضاع الت

دافها وحل مشاكلها ي ضوء ااستخدام اأمثل موارد ا امتاحة، بزيادة فعالية دور أجهزة اإرشاد أ
 والتعليم والتدريب.

واص ي القطاع الزراعي، وهيئة  - مية اموارد امالية، عن طريق تشجيع ااستثمارات خاصة من قبل ا ت
اخ امائم لذلك.  ام

 ثانيا: متطلبات السياسة الزراعية
ي قسم رئيسي من او إن السياسة الزراعية   م ي ال  لسياسة ااقتصادية العامة ا مكن أن تسا

ية العامة إا إذا توافرت فيها قيق الرفا  سن ااقتصاد الوط ورفع امستوى امعيشي للسكان و
 :310امتطلبات التالية

                                                           

308
 .06ص امرجع السابق، ،أثر السياسات الزراعية على تحقيق اأمن الغذائيبن ناصر عيسى،  - 

مية الزراعيةسعد نصار - 309 مية الزراعية، ديسمر ، اإستراتيجية الزراعية للدولة وعاقتها بخدمة قضايا الت ظمة العربية للت ، ام
 .120، ص1996

310
 .07امرجع السابق، صسعد نصار،  - 
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دفها  -  يأة حكومية أو شبه حكومية ذات طابع وط  أن تكون السياسة الزراعية صادرة عن 
 الصا العام.

ددة تتمثل فيها أما ورغبات غالبية  -  داف أو غايات  ب أن تكون للسياسة الزراعية أ
ها. داف أن تكون واضحة وغر متعارضة فيما بي  الشعب، ويشرط فيها اأ

داف امطلوبة بأقل كلفة  -  تاج السياسة الزراعية إ اختيار الوسائل الازمة لتحقيق اأ
 وجهد.
يةب اأخذ ب -  هج العملي من مؤشرات ف  عن ااعتبار الظروف احلية ال تعرض سبيل ام

داف السياسة الزراعية.  قيق أ د اختيار الوسائل واإجراءات امطلوبة ي  ا ع  واقتصادية وسياسية وغر

 المطلب الثاني
ا في تحقيق اأمن الغذائي  السياسات الزراعية الجزائرية وأثر

ليا يتم عر مصدرين، إما عن طريق اإنتا إن توفر   ج احلي أو ااستراد من الغذاء للسكان 
ارج ها الغذائيفالدول تسع .ا قيق أم ا  ى دائما إ  بتلبية الطلب على الغذاء اعتمادا على مصادر

قيق اكتفاء ذاي من اإنتاج احلي.  الداخلية، أي هدف دائما إ 
دفها إنتاجوح تتمكن من الق   يام بذلك، تقوم بوضع اسراتيجيات وخطط ي اجال الزراعي، 

در للموارد الزراعية.   أكر قدر مكن من الغذاء، بأفضل الطرق ودون 
داف امرجوة،  ها بفعاليةفإن م التخطيط جيدا هذ السياسات الزراعية وتطبيق  م بلوغ اأ

 وبالتا يتحقق اأمن الغذائي.

 اأولالفرع 
 تطور السياسات الفاحية والريفية في الجزائر

داف   ذ ااستقال كثابت من الثوابت، أ "لقد كان مختلف السياسات الفاحية امعتمدة م
سن ظروف  أساسية لتحسن اأمن الغذائي الوط من خال تطوير اإنتاج الفاحي وامسامة ي 

ا ي ظروف أخذت بعن امعيشة والعمل ي الوسط الريفي. لقد  فيذ ذ السياسات وت  م تصور 
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 . 311كل مرة احيط السياسي وااقتصادي وااجتماعي والقدرات امالية والبشرية امتاحة"  ااعتبار

ذا عر أربعة ف  ا  ذ ااستقال إ غاية يوم زائر م قد توالت السياسات الفاحية امطبقة ي ا
 لوضع ااقتصادي والسياسي للباد، نتطرق إليها فيما يلي:مراحل، ترافقت كل مرحلة وا

 (1979-1963المرحلة اأولى ) - 
ذ امرحلة سياستن، اأو سياسة التسير الذاي، والثانية سياسة الثورة الزراعية،    وقد ملت 

وع من التفصيل: قاط التالية ب  نتطرق إليهما ي ال

 (1970-1963سياسة التسيير الذاتي ) -1
كان التسير الذاي مطبقا ي الكثر من امزارع قبل اإعان الرمي لاستقال، ي حن أن  

من طرف الرئيس الراحل بن بلة، لوضع  1963مراسيم مارس تطبيقه الشرعي م يتم إا بعد إعان 
ذ اممتلكات مسرة مدة عام من ط ظيم اممتلكات الشاغرة، ولقد ظلت  ان التسير أسس وت رف 

ذ اللجان  دون أي تدخل من طرف السلطات امركزية، انشغاها بالصراع حول السلطة، ولقد كانت 
ظمة العسكرية السرية  موجودة قبل ااستقال، حيث تشكلت داخل امستثمرات الفاحية ردا على ام

ف وتدمر اممتلكات  .312ال كانت تستعمل الع
داف  ايتلت سياسة التسير الذ  داف الثانية مكملة أ سياسة الثورة الزراعية، حيث جاءت أ

ي أكثر دقة وصرامة، وتسعى إ القضاء على استغال اإنسان لإنسان كما نادى بذلك  ، و اأو
ظام السابق.  ال

 (1979-1971)سياسة الثورة الزراعية  -2
زائرية سياسة الثورة الزراعية ي    ت الدولة ا ت شعار "1971نوفمر08أعل اأرض لمن ، 
ا. يخدمها ق ي اأرض إا من يفلحها ويستثمر  " وا ملك ا
ذ شهر أوت   ية م ة وط  لتحضر نصوص الثورة الزراعية وال مت  1966وقد م تشكيل 

                                                           

311
مية الريفية، ا -  زائر،مسار التجديد الفاحي والريفي )عرض وآفاقلدكتور رشيد بن عيسى، وزير الفاحة والت ماي  (، ا

2012. 
312

وش -  ا في تحقيق ااستقال الغذائيصبيحة  علوم ، رسالة ماجستر، معهد ال، السياسات الزراعية في الجزائر ودور
زائر،   . 74، ص1991السياسية والعاقات الدولية، جامعة ا
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ه 1391رمضان  20اموافق ل 1971ي نوفمر 73-71مروبذلك جاء اأ. 1971امصادقة عليها ي عام
ارة ي اموارد امائية دمها، وألغى كل  امستعملة ي  حول الثورة الزراعية، وأكد على أن اأرض من 

 . 313الفاحة

 (1999-1979المرحلة الثانية ) - 
يكلة مزارع القطاع العام نتيجة ما    كومة ي ما يسمى بإعادة  ات شرعت ا مع بداية الثماني

زائر كانت ي بداية آلت إليه السياسات والرامج  السابقة من فشل ومشاكل عديدة، فرغم أن ا
اعي، إا أها أملت القطاع  ات ي انتعاش اقتصادي خاصة ي قطاع احروقات والقطاع الص السبعي

 .314الفاحي، وهذا اعترت أحد أضعف الدول ي اإنتاج الفاحي من بن عدة دول متوسطية
ذ امرحلة، حزمو   اصة بااقتصاد الفاحية من اإقد ملت  أمام استمرارية ركود ، صاحات ا

 .كرى والعجز امزمن هذ اأخرةاإنتاج الفاحي، وصعوبات تسير امستثمرات امسرة ذاتيا ال
يكلة امزارع الفاحية  رير اأسواق ال تلتها فيما بعدم وضع التجارب اأو لتح إذ  إعادة 

ما م إدخال حق  ااشراكية ال حولت إ مستثمرات فاحية ماعية وا مستثمرات فاحية فردية. بي
. ي نفس الفرة، م إرجاع جزء من اأراضي امؤمة ي 315(19-87)قانون  اانتفاع الدائم على اأراضي

ظام  316(25-90)قانون التوجيه العقاريقن إطار الثورة الزراعية إ مالكيها الساب ظيم ال وإعادة ت
بثق عن الثورة الزراعية  . 317التعاو ام

 (2008-2000المرحلة الثالثة ) - 
ة    ذ س زائر ي إعطاء القطاع الزراعي أميته م ذا ما يعكس إدراك امسؤولن ،2000بدأت ا  و

                                                           

313
، رسالة ماجستر ي العلوم السياسية والعاقات السياسة الفاحية في الجزائر واإصاحات الطارئة عليهاجرمو مليكة،  - 

زائر، ،  كلية العلوم السياسية واإعامالدولية،    . 30، ص2005جامعة ا
314 - Sahli  Zoubir, Ecosystèmes en crise, risques et sécurité dans une agriculture 

méditerranéenne, le cas de la zone semi-aride du Sersou (Tiaret, Algérie), Montpelier, 

CIHEAM, 1991, P51. 
315

الفاحية التابعة لأماك امتضمن ضبط كيفية استغال اأراضي و ، 1987ديسمر  08ي  (19-87القانون )صدر  - 
ريدة الرمية:  تجن وواجباهم، ا ديد حقوق ام ية و  .50الوط

316
ريدة الرمية: و ، 1990ديسمر  01ي  (25-90القانون )صدر  -   .49امتضمن قانون التوجيه العقاري، ا

317
 . 02، امرجع السابق، صمسار التجديد الريفي والفاحي - 
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قيق اأمن الغذائي للوطن، ووضعت لذلك خطط   مية الفاحية والريفية ي سبيل  بضرورة الت
مية سكان الريف. وذلك من خال:   إسراتيجية هدف إ رفع اإنتاجية الزراعية وت

مية الفاحية -1 ي للت   PNDA المخطط الوط

مية الفاحية عبارة عن آلية خاصة ترمي  إ ترقية التأطر التق واما  امخطط الوط للت
ماية وااستعمال  اء فاحة عصرية ذات كفاءة من خال احافظة وا ظامي، قصد الوصول إ ب وال

 العقا للموارد الطبيعية، كذلك عن طريق استصاح اأراضي وااستغال اأفضل للقدرات اموجودة

ظر الملحق رقم )  .(10ي
مية الريفية ال تبن فيها إسراتيجية وحسب الوثيقة   الرمية ال أصدرها وزارة الفاحة والت

داف هذا امخطط تتمثل أساسا ي مية الفاحية، فقد م وضع أ  :318امخطط الوط للت
ماية وااستعمال العقا والدائم للموارد الطبيعية. -  ا
- .  ااندماج ي ااقتصاد الوط
 ليمي لإنتاج الفاحي.التخصص اإق -
يل اموارد الطبيعية مختلف جهات الوطن. - يكلة اجال الفاحي وإعادة ااعتبار وتأ  إعادة 
 سن اإنتاجية وزيادة حجم اإنتاج الفاحي. -
ياة ومداخيل الفاحن. -  سن ظروف ا
اصة على مستوى ) التموين، وتكييف اإنتاج(. -  رير امبادرات ا
 ترقية وتشجيع ااستثمار الفاحي. -
افس الفاحي ي ااقتصاد العامي. -   سن الت

مية الفاحية والريفية -2 ي للت   PNDAR المخطط الوط

سجما   مية الريفية، باعتبار ردا شاما وم ذا امخطط امتدادا للمخطط الوط للت يعتر 
ظيمية وامؤسساتيةللتحديات الرئيسية والضغوط الطبيعية  ية والت ظر الملحق رقم  والتق  .(11)ي

وعة تتمحور أساسا حول   :319وقد شرع ي تطبيقه ي إطار برامج م
                                                           

318
مية الفاحية )تطسلطانة كتفي،  -  ي للت ة2005-2000بيق المخطط الوط طي رسالة  ،-تقييم ونتائج -( في واية قس

غرايفيا والتهيئة العمرانيةماجستر ي التهيئة العمرانية،   ة، ،  كلية علوم اأرض، ا طي  .8-7، ص2006جامعة قس
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شاط الفاحي والغا والرعوي. -  سن ظروف مارسة ال
ا عاما لتحسن مداخيل العائات ي الريف. - شاطات وتشجيعها وترقيتها باعتبار  موافقة تعددية ال
اطق  - صول على السكن وفك العزلة عن السكان ي ام دمات العمومية، وا صول على ا سن ا

 امعزولة.
ا  - مية اقتصاد اطق الريفية ذات القدرات الضعيفة بتوفر بدائل لت مود الذي ميز ام القطيعة مع ا

ويل نظم اإنتاج وتكييفها.  وأنشطتها عر 
ديث  - ولوجية ي ااستغاات الفاحيةتعجيل مسار   القطاع بتشجيع ااستثمارات اإنتاجية والتك
يلها بعد.  ها ذات اأحجام الصغرة وامتوسطة ال م يتم استكمال تأ  وخاصة م

ذا( -2009ة الرابعة )المرحل -  ا    إلى يوم
قيق اأمن الغذائي من قبل   و  ذ امرحلة بالتوجه الفعال  ية بالقطاعميزت   السلطات امع

ها سياسة التجديد الفاحي والريفي، وال  كومة، وقد انبثقت ع فيذالزراعي وا من قبل ا شرع ي ت
مية الريفية ي عام  قيق توافق وط حول 2008وزارة الفاحة والت ذ السياسة يتمحور حول  ، أساس 

ية  ديدة على مسألة اأمن الغذائي لضمان السيادة الوط ذ السياسة ا د  والتماسك ااجتماعي. وتست
توي عليها بلدنا   رير امبادرات والطاقات، وعصرنة جهاز اإنتاج وترمة القدرات الكبرة ال 

ا تمع  .320و

داف اإسراتيجية هذ السياسة ي اآي   :321وتتمثل اأ
 التحسن امستدام لأمن الغذائي. -
مية امت -  وازنة لأقاليم الريفية.الت
 مكافحة التصحر وماية الثروات الطبيعية. -

                                                                                                                                                                                           

319
 .80بال خزار، امرجع السابق، ص - 

320
مية الريفية،  -  :نقا ، ااستثمارات والشراكة في الميدان الفاحي بالجزائروزارة الفاحة والت   عن اموقع االكرو التا

www.minagri.dz  . 
321  - Ministère de l’agriculture et du développement rural Evaluation de la mise en 

œuvre de la consolidation du programme de développement rural, Algérie , 22eme  

session d’évaluation, 03 mai 2015.  

http://www.minagri.dz/
http://www.minagri.dz/
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مية الفاحية والريفية   اصة بامخطط الوط للت ديدة ا ذ السياسة ا  (PNDAR)وتتشكل 
ورين:  من 

  المحور الزراعي -1 

اأمن لضمان بصفة دائمة الفاحي على البعد ااقتصادي ومردود القطاع ذا احور يركز  
 : 322الغذائي للباد، حيث يهدف إ

تاجه امزارع للقيام تعزيز قدرات اإنتاج:  - ذا عن طريق تقدم كامل الدعم اما وامادي الذي  و
ا. ة الفاحية وغر  بعمليات اإنتاج، كامدخات الزراعية من بذور وشتات، وامك

تجات  - أي رفع إنتاج احاصيل الزراعية والغذائية الواسعة : اإسراتيجيةزيادة إنتاج احاصيل وام
ليب،  ااكتفاءااستهاك، وضمان  ها، كالبطاطا والطماطم، والقمح وا ا.الذاي م  وغر

تجات - تجات الغذائية الكافية لتلبية تأمن واستقرار عرض ام : أي ضمان إمداد السوق الوط بام
ة ي أحيان كثرة عن الطلب عليها، دون حدو  تذبذبات أ ا و تغرات ي الكميات أو اأسعار ال

 امضاربة.
تجات الفاحية - د ااستهاك: من خال نظام ضبط ام  ضمان ماية مداخيل الفاحن واأسعار ع
 ذات ااستهاك الواسع. 

ات الفاحية:   - مساعدة ي حيث أن التأمن الزراعي يهدف إ اعصرنة وتكييف التمويل والتأمي
اصيله ومتلكاته ضد الكوار  الطبيعية  .323استقرار وتأمن احتياجات امزارع وذلك بتغطية 

                                                           

322
 -  ، ان اأمن الغذائي المستدام بالجزائرسفيان عمرا ، املتقى سياسة التجديد الفاحي والريفي كإستراتيجية لكسب ر

اأمن الغذائي ي الوطن العر ي ضوء امتغرات والتحديات ااقتصادية الدولية، كلية العلوم ااقتصادية الدو التاسع حول استدامة 
 .07، ص2014نوفمر 24-23والعلوم التجارية وعلوم التسير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

323
مية الزراعية عامر أسامة،  -  املتقى الدو  ،-2013-2002خال الفترة  دراسة حالة الجزائر –دور التأمين في دعم الت

م التاسع حول استدامة اأمن الغذائي ي الوطن العر ي ضوء امتغرات والتحديات ااقتصادية الدولية، كلية العلوم ااقتصادية والعلو 
 .09ص ،2014نوفمر 24-23التجارية وعلوم التسير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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الفاحي (: برامج التجديد 1-4شكل رقم)

 
مية الريفية، الجزائر، التجديد الفاحي والريفي، ص  .03المصدر: وزارة الفاحة والت

 المحور الريفي -2 
باتية واموارد امائية عن طريق    والذي يهدف إ ماية وصون اموارد الطبيعية الرعوية، اموارد ال

ص  :أربع برامج 
 .مكافحة التصحر  -
  .ماية التجمعات امائية -
-  ،  ماية وتعزيز اإر  الغا
ظم البيئية، وااستصاح.  -  ماية ال
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الريفي  (: برامج التجديد2-4شكل رقم)

 
مية الريفية، الجزائر، نفس المرجع السابق.  المصدر: وزارة الفاحة والت

دف السلطات   ا من خال العرض السابق لسياسة التجديد الفاحي والريفي رغبة و يتضح ل
زائر، وي الفرع اموا  قيق ااكتفاء الذاي،  با ية برسم سياسة فاحية وريفية متكاملة ي  نتطرق امع

زائر. قيق اأمن الغذائي با اته السياسات الزراعية ي   للدور الذي تعلبه مثل 
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 الفرع الثاني
 السياسات الزراعية وتحقيق اأمن الغذائي في الجزائر

تجات أو كلها،   قيق ااكتفاء الذاي من بعض ام هدف السياسات الزراعية ي واقع اأمر إ 
ذا عن طريق ااستغا مية ااستثمارات ي القطاع الفاحي، و ل اأمثل للموارد واإمكانات امتاحة، وت

ذ السياسات يع  جاح ي تطبيق  اعات الغذائية، وال وقطاع الصيد البحري واموارد امائية، وكذا الص
قيق اأمن الغذائي. جاح ي   ال

تائج  داف امسطرة ضمن السياسات الزراعية وال زائر احققة غر أن اأ ذي ا  ، تعكس فشل 
قيق اأمن الغذائي  .اأخرة ي 

ل مكن تدارك اأمر مستقبا ؟. -   ذلك من خال ما يلي: اول اإجابة عن كيف ذلك؟ و

 أوا: أثر السياسات الزراعية المطبقة في الجزائر على تحقيق اأمن الغذائي 
ذ ااستقال ي اجال الزراعي   زائر م ي إطار بالرغم من كل اإصاحات امطبقة ي ا

و اأمن الغذائي، ويرجع ذلك الزراعية امخطط هاالسياسات  دفها الرئيسي أا و قق  ، غر أها م 
ا فيما يأي  :324جموعة من اأسباب، نوجز

 ضعف الكفاءة ااقتصادية في تطبيق السياسات الزراعية -1 
يع    قل والتخزين، والتص ية التحتية لوسائل ال جح بسبب ضعف الب فاإصاحات الزراعية م ت

تجات الزراعية،  افسية للم ودة، وضعف القدرة الت تمام ي تطبيق معاير ومواصفات ا ولعدم اا
 التسويق ي اجال الزراعي.باإضافة إ نقص امتخصصن ي 

 المجال الفاحيقلة ااستثمارات في  -2 
سن لأوضاع القانونية والتشريعية    فبالرغم ما جاءت به قوانن ااستثمار امتوالية من 

وافز الضريبية وغر الضريبية  اص امتعلقة با ظام ا ظام العام وال وااقتصادية والسياسية ومن إمتيازات ال
ال دعم وتشجيع اإستثمار و  مركية، وباإضافة إ ما عرفه القطاع الزراعي من إصاحات ي   ا

                                                           

اميكية الهياكل(،إماعيل عرباجي،  - 324 ظيم دي مية الت زائر، الطبعة  اقتصاد وتسيير المؤسسة )أ شر، ا ، 03موفم لل
 .318، ص 2013



  آفاق تحقيق اأمن الغذائي في ظل المتغيرات الداخلية                                             رابعلفصل الا

 

 

214 

 

ذا القطاع يبقى يعا من ضعف ي حجم  بية ااستثماراتالزراعي، إا أن  اصة احلية واأج  .325ا

دافهاضعف سياسات البحث وا -3   إرشاد الزراعي في تحقيق أ
ذا الضعف إ    كومية امخصصة للبحث ي اميدايرجع  فقات  الزراعي وال ا  ندودية ال

د البحث الزراعي ما  %0,3تتعدى نسبة  من ميزانية الدولة، باإضافة إ ضعف مرونة مؤسسات ومعا
ذا القطاع على ااستجابة مؤشرات السوق  .326يقلل من قدرة 

 يب العقانية في استصاح اأراضيغياب اأسال -4 
هود الكثيفة ال قامت ها الدولة ي إطار استصاح اأراضي، غر أها م تأي    بالرغم من ا

تائج امرجوة، ما أثر سلبا على اإنتاج الزراعي.  بال

 ندرة الموارد المائية -5 
زائر ي اموارد امائية اموجهة للسقي أثرت مباشرة على الزراعة و    ا ا درة ال تشهد تد إن ال

تلف احاصي تاج إ ميا أكثر ي إنتاجهالاإنتاج ي  ها تلك احاصيل ال  ما يستدعي  ،، خاصة م
اذ  إجراءات وسياسات أكثر صرامة ي ترشيد استغال اميا وتوزيعها. ا

 ضعف اإنتاج الحيواني -6 
وعةل   زائر موارد حيوانية مت اطق، فتواجد اأماك مختلف أنواعها ي  دى ا تلف باختاف ام

ما اماعز واأبقار  اطق الساحلية، واإبل ي الصحراء، بي اطق الوطن، فهي متواجدة ام عر باقي م
ذ الثروة كما أشرنا سابقا ) غر أها ا تكفي لتحقيق ( الفصل الثاني من الدراسةوبالرغم من تطور 

 . ااكتفاء الذاي

تلفة كعدم خصوبة امساحات الرعوية وقلتها مقارنة بأعداد   ويرجع ذلك لصعوبات وعراقيل 
ديثة وعدم استخدام اأساليب العلمية اماشية،   ي تربيتها.ا
ديات، إضافة إ ذلك، فإ  زائر تواجه عدة  مية الفاحية والريفية ي ا از سياسات الت ن ا

دافها قيق أ اصر التالية تقف أمام  ا ي الع اول حصر  :327امرجوة، 
                                                           

325
مد، امرجع السابق، ص -   .104غردي 

326
، 02 العددجامعة عمار ثليجي، اأغواط،  لة الباحث، القطاع الفاحي بين الواقع ومتطلبات اإصاح،، باشي أمد - 

 .113، ص2003
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ظيمات الريفية وبعض اأعوان الذين هم مواقع ومصا ضعيفة  - عل الت مود اإداري، ما  عائق ا
 التمثيل للعام الفاحي.

ظيمات الريفية ي عملية التغير، حيث أن مستقبلها ومدى فاعليتها مرتبط - راط بعض الت  صعوبة ا
ديدة، والتحكم فيها لتحقيق استقاليتها وخلق شروط  دمومتها بقدرها على مثيل بيئتها امؤسساتية ا

ا. موع العوائق والضغوط اإدارية والبشرية وامادية ال تعيق تطور  ورفع 
غراي وتباين اأمية ااقتصادية مختلف بلديات الوطن. -  تباين التوزيع ا
هل، البطالة ي الوسط الريفي، ونسب التسرب امدرسي مازالت ارتفاع نسب  - الفقر، اأمية، ا

 مرتفعة.
ة وتفاقم الضغوط على اأنظمة البيئية. - و امدي  اهجرة من الريف 
تلف امستويات اإدارية احلية. -  الرشوة والفساد على 
فاف والتصحر ونقص اموارد امائية أغلب وايات الو  -  طن.ا

ثالية ال تضمن رفع إنتاجيتها للموارد الزراعية، وإدارها بالصورة ام ااعتباروهدف إعادة  
زائر،  فاظ عليها واستدامتها، مت صياغة إسراتيجيات جديدة هدف إ استدامة اأمن الغذائي با وا

قطة اآتية، وال تتعلق بالقطاع الفاحي مية والصيد الب نتعرف على مضمون أمها ي ال حري، وكذا ت
قطة اموالية.  اموارد امائية، نشر إليها ي ال

 ة الهادفة لتحقيق اأمن الغذائي في الجزائر يثانيا: مستقبل السياسات الزراع
قيق   زائر سابقا، يعود أسباب  ااكتفاءإن الفشل ي  الذاي وتسير القطاع الفاحي با

ية يث تصبح السياسات الزراعية والغذائية اهادفة لتحقيق اأمن الغذائي مب  تلفة، ابد من تداركها، 
موعة من الركائز،  يأا على   :328و

 مولية وتكامل سياسات وبرامج اأمن الغذائي. -
مية الزراعية واأمن الغذائي.الركيز على دور القط - اص ي الت  اع ا

                                                                                                                                                                                           

327
ا في تحقيق اأمن الغذائي في الجزائر،بكدي فاطمة،  -  مية الزراعية والريفية المستدامة ودور ا  اقتصادية وإدارية،   الت أ

مد خيضر بسكرة، العدد  .202، ص2013، جوان 13 كلية العلوم ااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير، جامعة 
 .58اب، امرجع السابق، ص رزقة غر  - 328
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تجات الزراعية الغذائية أو دعم  - دعم اإنتاج الزراعي والغذائي من خال دعم أسعار بعض ام
 مستلزمات إنتاجها.

 توفر التمويل الازم والكاي بشروط ميسرة. -
مية اموارد البشرية، من خال إنشاء مراكز البحو ، وكذا  -  إعداد برامج للتدريب واإرشاد الزراعي.ت
ية التحتية وامرافق العامة مثل اأسواق والطرق الزراعية والسدود واآبار وامخازن. -  إقامة مشروعات الب
قق  - ية ال  تجات الوط مركية لبعض ام ماية ا مركية، وا إعفاء مستلزمات اإنتاج من الرسوم ا

ة من ااكت  فاء الذاي.مستويات معي
 ماية امستهلك من خال دعم أسعار امواد الغذائية امستوردة. -

قيق مستويات أعلى من ااكتفاء الذاي مختلف  ولتدارك الوضع  مية القطاع الزراعي بغية  وت
اضرة وامستقبليب ما يسمحاحاصيل الزراعية الغذائية،  ، خططت ةضمان اأمن الغذائي لأجيال ا

فيذ إسراتيجيات  زائر للقيام بذلك عن طريق ت ضمن السياسة ضمن قطاعي الفاحة والصيد البحري ا
 ، حيث ملت السياسات اآتية:للقطاعامستقبلية 

 (2019-2015)السياسة الفاحية للخماسي  -1

مية الفاحية وا  طط الت ذ السياسة ضمن  دافها ما يأتدخل   :329يلريفية، وأبرز أ
  ية وااستقالية ااقتصادية، وذلك بالقضاء على قيق السيادة الوط قيق اأمن الغذائي ي إطار 

 التبعية للخارج ي توفر الغذاء، من خال تكثيف اإنتاج وتطوير ي كل الفروع.
 اعات الغذائية ا اميكية ي فروع الص لق دي  مختلفة.مسامة القطاع الزراعي ي ااقتصاد الوط 

مية الفاحية والريفية والصيد البحو   اور تتمحور سياسة الت تتمثل  إسراتيجيةري، حول مسة 
  :330ي

 :01المحور  - 
افعة وتقوية    احافظة على جهود تدعيم وتوسيع القاعدة اإنتاجية، بتوسيع امساحة الفاحية ال

                                                           

329 - Ministère  de la l’Agriculture et du développement Rural, Evaluation de la 

contribution du programme de développement agricole, Algérie, 03 mai 2015, P02. 
330

ظر املحق ) -   .04(، ص12رقم ي
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ة وترقية الصيد التقليدي امسئول وتثمن  تجات الفاحية والغابية والصيدية.امك  ام

 :02المحور  - 
اء الشعب   تجات الفاحية والصيدية ال تتم عن طريق متابعة عملية ب مواصلة تكثيف ام

اإسراتيجية وتكييف سياسة الدعم والتمويل، وبتسير عقا توفر أحسن لعوامل ووسائل اإنتاج، مع 
الفاحية والريفية والصيدية، وتطوير إنتاج أغذية اماشية وتطوير تربية امائيات إعادة هيئة الب التحتية 

اعية. ضر والفواكه والزراعات الص  البحرية وي اميا العذبة وتثمن ا

 :03المحور  - 
ة اأحواض امائية   ماية وحفظ اموارد الطبيعية بفضل: التسير امستدام للغابات ومعا تقوية ا

ح درة وتعزيز الرامج اموجهة للفضاءات السهبية وشبه الصحراوية، وإطاق برنامج واسع للتشجر ام
امتعدد ااستعمال وتقوية وسائل التدخل للهياكل اإقليمية لإدارة كما سيتم الركيز كذلك على التسير 

يواني ، والصيد امسؤول، للسماح بتجديد الثروة ا ة البحرية وتطوير وسائل العقا وامقتصد للميا
 الوقاية ومكافحة التلو  البحري.

 : 04المحور - 
لإنتاج الوط عن طريق: توسيع وتقوية نظام الوقاية وامراقبة  والتأطرتقوية آليات الدعم  

اات الفاحة والصيد البحري،  ات ي  باتية، ضد اآفات والكوار  الطبيعية، وتعميم التأمي الصحية ال
سن   .اإنتاجيةوضع أجهزة دعم مائمة لاستثمار و

 :05المحور - 
دعم التق عر عصرنة اإدارة الفاحية وإدارة الغابات إن متابعة تقوية الكفاءات البشرية وال 

ا. ، تعد شرطا أساسيا للرفع من مستوى فاحت  والتكوين والبحث واإرشاد ونشر التقدم التق

دول و   ا  (1-4)رقم ا داف امسطرة ي أفق دد ل امتعقلة برفع اإنتاج ي و  ،2019اأ
 ذ اإسراتيجية:احاصيل الزراعية امختلفة ي إطار 
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م المواد الغذائية والزراعية في الجزائر آفاق 1-4جدول رقم)  2019(:إنتاج أ

طار الوحدة:                                                                                             ق
 اإنتاج المتوقع المادة الغذائية

 70.000.000 الحبوب
 51.000.000 اأعاف

 1.300.000 الخضر الجافة
اعية  11.500.000 الطماطم الص

ة  161.000.000 البست
 68.000.000 البطاطا

 8.000.000 زراعة الكروم
 13.500.000 الحمضيات

 8.000.000 الزيتون
 12.500.000 التمور

 6.300.000 اللحوم الحمراء
 5.800.000 اللحوم البيضاء

 4.300.000 لتر( 310الحليب )
 8.200.000 وحدة( 310البيض )

 ,Evaluation de la contribution du programme de développement agricole المصدر:

minagri, op,cit. 

دول أعا ت  اول مضاعفة اإنتاج بامقارنة مع ما م إ شر اأرقام ي ا قيقه أن الدولة 
وات القليلة اأخرة،  ذا عن طريق تكثيف استغال اموارد الزراعية ال ملكها، فعليا خال الس نأخذ و

 على سبيل امثال:
ة يتوقع إنتاج  -  بوب لس ما قدر 700حوا  2019ا اإنتاج للفرة  متوسط ألف طن، بي
 ألف طن. 350وا  2009-2013

ة جيتوقع إنتا  -  مراء لس وا 630حوا  2019 اللحوم ا قق   ألف طن، مقابل إنتاج 
 ألف طن.200
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مية قطا ل اإستراتيجية المستقبلية-2   Aquapêcheط)مخطع الصيد البحري والموارد المائية ت
2020) 

ذ   مية قطاع الصيد البحري واموارد  اإسراتيجيةترتكز  قيقه من خال برنامج ت حول ما م 
طط احققة وال ا (2014-2010)امائية للخماسي  فيذ امشاريع وا يث يتم من خاها مواصلة ت  ،

ذ  قق بعد، وتدخل  فيذ أو م  ية امستقبلية هذا  اإسراتيجيةتزال قيد الت أيضا ضمن السياسة الوط
ة  آفاقالقطاع   .2030س

ذ ت  داف  ي اإسراتيجيةتحدد أ اور رئيسية، و  :331ضمن أربعة 
ي ااقتصاد  ااندماجاهادفة إ تربية امائيات تطوير فروع الصيد البحري و  المحور اأول: - 

قيق ااستدامة ي خلق فرص العمل ، و  .الوط
ودة العالية  المحور الثاني: -  وعة، با تجات السمكية امت سن موين السوق احلية بام هيئة و

ذا السوق.  وال توافق القدرة الشرائية لكافة امستهلكن ي 
مية فروع قطاع الصيد   المحور الثالث: -  تلف إجراءات الدعم اموجهة لت فيذ  وضع حيز الت

 مائيات.البحري وتربية ا
مية اإمكانات الازمة  المحور الرابع: -  وكمة والتسير امشرك إدماج القطاع ي ت اعتماد ا

. مو ااقتصاد اإنتاجي الوط  ل

يد مختلف السياسات وااسراتيجيات امخطط ها مستقبا ي   فيذ ا ومن أجل ضمان الت
ظيم   يكلة وت زائري، من امفروض العمل مسبقا على إعادة  كل من القطاع الزراعي القطاع الفاحي ا

اعات الغذائية م القطاعات ، وقطاع الصيد البحري والص م أ تجة ااقتصادية باعتبار والبديلة عن ام
ام ي اي ظل اارتفاع ي أسعار لقطاع احروقات مستقبا. خاصة  مواد الغذائية وامواد اأولية ا

ها من  جر ع فط ي اآفاق الغر بعيدة، وما ي  سلبية انعكاساتاأسواق العامية، وي ضوء نضوب ال
قيق اأمن الغذائي.  على 

يا كما أن التخطيط ضمن تلك السياسات   للحفاظ على اموارد الطبيعية وماية  تواإسرا
                                                           

331 - Ministère de la pèche et des ressources halieutiques, Secteur de la pèche et de 

l’Aquaculture, Bilan )2012-2014), Prospective 2030, et Projet « Plan Aquapeche 
2020 », Algérie, Avril 2014, P39. 
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البيئة أمر ضروري، ضمانا استدامتها لأجيال امقبلة، ذلك أن إنتاج ما يكفي من الغذاء حاضرا 
ون بتوفر اموارد الطبيعية الازمة لذلك، وي ظل كل الظروف والعوامل الطبيعية امؤثرة على  ومستقبا مر

اخية.عملية اإنتاج، ع  لى غرار التغرات ام

زائر.  قيق اأمن الغذائي با ذ اأخرة على  عا ي امبحث اموا أثر   س
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 المبحث الثاني
اخية على وضع الزراعة والغذاء في الجزائر  أثر التغيرات الم

اخية إ حدو  مشاكل ي العديد من القطاعات، خاصة   ها، وال ياتؤدي التغرات ام وية م
اخيةتتأثر مدخا اخية امتقلبة   ها اإنتاجية بالظروف ام كالقطاع الزراعي مثا، حيث أدت الظروف ام

اات أخرى: عر ها أزمات ي  إجتماعية، سياسية وح  الزمن إ حدو  أزمات ي الغذاء نتجت ع
ية  .)المطلب اأول( أم

زائر ليست ي   أىوا ذ التأثرات،  م اخيةعن  لة ي قلة ثموامت حيث أدت التغرات ام
ظر الملحق رقم  التساقطات امطرية اطق ي فرات  ،(10)ي فاف ي العديد من ام ها ا م ع وال 

ا الفرات التالية:  اصيل  332(1989-1972، 1966-1961سابقة )أبرز فاض ماحظ ي إنتاج  إ ا
 .)المطلب الثاني( تلفة، وبالتا حصل تذبذب ي إمدادات الغذاء من اإنتاج احلي

 لمطلب اأولا
اخي  اإنتاج الزراعي والتغير الم

سبة تراوح بن  2080تشر التقديرات اأولية امتصلة بالفرة اممتدة ح عام   فاض ب إ ا
اخ، أي إفريقيا  %30و 15% امية اأشد تعرضا لتغر ام طق البلدان ال ي اإنتاجية الزراعية ي م

سبة تصل إ  خفض إما اإنتاج الزراعي ب وب آسيا، حيث مكن أن ي و الصحراء الكرى وج ج
طقتن 50% اتن ام  )الفرع اأول(. 333لبعض البلدان الواقعة ي 

زائر ضمن   اصيلها الزراعية، وباعتبار ا اخية على  ية بتلك التأثرات ام امية فهي مع الدول ال
تعرض إليه ضمن   )الفرع الثاني(.ذا ما س

 

 

                                                           

332 - Salim Saadi, La nouvelle reconfiguration permettra une meilleure prise en 

charge du service de l’eau, Revue mutation, Algerie, N°32, juin, 2000, P08. 
333

اخ عالمي لأونكتاد،  18اأونكتاد، اموجز السياساي رقم  -  د مفترق طرق: ضمان اأمن الغذائي في ظل م لزراعة ع
مية، متغير  .01، ص2010ديسمر  01، مؤمر اأمم امتحدة للتجارة والت
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 الفرع اأول
اخي على اإنتاج الزراعي  أثر التغير الم

تجات الزراعية عن طريق استثمار امدخات الزراعية،   صيل ام وال تشتمل أساسا على يتم 
موارد الطبيعية )اأرض واماء(، والعامل البشري )العمل(، إضافة إ اموارد امادية وامالية الازمة لذلك، ا
صول وفق البيئة ال ب او  يث يتم إنتاج كل  ة،  اخية معي إدماجها ي إطار ظروف طبيعية وم

مايتطلبها، وكل تلك احاصيل  اخي، نوضح ذلك أكثر من تتأثر بالتغر كانت وكيفما تواجدت  أي  ام
قاط التالية.  خال ال

اخي مفهوم أوا:   التغير الم
وي مثل درجة يعر    د  ي طبقات الغاف ا موعة التغرات ال  اخي على أنه:" ف التغر ام

ا من التغرات ال يتم قياسها على مدار عقود أو فرات أطول" طول اأمطار وغر رارة و  . 334ا
ة عن أنشطة بشرية،  فقد  ا راري ال اخ نتيجة إنبعاثات غازات ااحتباس ا حد  التغر ي ام

اخ، من احتمل جدا أن تكون معظم الزيادة املحوظة ي  كومي الدو امع بتغر ام ووفقا للفريق ا
تصف القرن العشرين راجعة إ الزيادة  ذ م رارة العامية م ي تركيزات غازات متوسط درجات ا

ة  ا بعثة بسبب التصرفات البشرية، واأنشطة الزراعية، ما فيها اآثار غر امباشرة ال راري ام ااحتباس ا
ا من  موع ااحرار العامي  أشكالعن إزالة الغابات وغر ويل اأراضي، مسؤولة عن حوا ثلث 

را ، وبالتا فإن تقليل اانبعاثات امباشرة احتمل نتيجة انبعاثات غازات ااحتباس ا ا ري ي الوقت ا
اخ 335وغر امباشرة من الزراعة هد اأكر إبطاء وترة تغر ام  . 336و جزء أساسي من ا

                                                           

شر والتوزيع، اأردن، الجغرافية الطبيعية، نصري ذياب خاطر - 334 ادرية لل  .171، ص2012، ا
335

و  -  يوانية ال تر ي امزارع مسؤولة على الصعيد العامي عن  موع اإنبعاثات اليوم، حيث  % 15احاصيل والثروة ا من 
راري من الزراعة انبعاثات  ( من حقول اأرز امغمورة باميا ومن CH4غاز اميثان )تشمل اانبعاثات امباشرة لغازات ااحتباس ا

روجن ) يوانية، وانبعاثات أكسيد ال ية العضوية وغر العضوية، وانبعاثات ثا  (N2Oالثروة ا روجي امة عن استخدام اأمدة ال ال
امة عن فقدان الكربون العضوي  للربة ي اأراضي الزراعCO2أكسيد الكربون ) ظر:ية نتيجة للممارسات الزراعية. ( ال ة  ي

اخاأمن الغذائي العامي،   .05، امرجع السابق، صاأمن الغذائي وتغير الم
336

اخ، موجز وتوصيات لصانعي السياساتة اأمن الغذائي العامي،  -  ، روما، ايطاليا، 39، الدورة اأمن الغذائي وتغير الم
 .03، ص2012أكتوبر  15-20
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اخيل العوامل اآتيوتشك     :337ة اأسباب الرئيسية للتغر ام
وي.ت -  زايد تركيز الغازات الدفيئة ي الغاف ا
وي ومتص  - تشر ي الغاف ا  الشمسي واأشعة اإشعاعتزايد تركيز ونشاط الشوائب والعوالق ال ت

صائص الفيزيائية والكيميائية للغيوم وتقلل من فرصة بقائها ي  ي تعمل على تغير ا مراء، و ت ا
طول اأمطار و وتساعد على   .ا

م قطع أشجار الغابات ي  - بعثة من اأرض.ااستخدام السيئ لأراضي: حيث يسا  زيادة اأشعة ام

اتج الزراعي ثانيا:  اخي وال  التغير الم
تلفة تعددةنتجت اأزمات ام  ال ح تلك اأسباب و للبشر يد فيها،  للغذاء من جراء عوامل 

اخية امتمثلة و أدت إ حدوثها  لإنسان  ال تزداد حدها يوما بعد يومعلى سبيل امثال ي التغرات ام
ا. ور  دور ي تد

اطق عر العام تتحدى تلك ف  بؤات تؤكد على مستقبل غر مبشر، فالزراعة عر العديد من ام الت
ذا ا مكن أن يستدم إا إذا م إصاح الوضع، على اأق ل ح مكن توفر التغرات، ولكن التحدي 

 ما يلزم من الغذاء لسكان العام حاليا ومستقبا.

دول   دي التغر  (2-4)رقم وا ، فاإنتاج الزراعي مستقبا يواجه  يؤكد خطورة ما سبق ذكر
سب متفاوتة بن اأقالي اخي، ب  ، غر أن التغر سلي عاميا.مام

 

 

 

 

 

                                                           

337
اخية المتوقعة: المملكة العربية عبد املك بن عبد الرمن آل الشيخ،  -  إستراتيجيات مقاومة التصحر في ظل التغيرات الم

ة نشر، السعودية نموذجا ية، بدون س  .05ص ،جامعة نايف العربية للعلوم اأم
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اتج الزراعي المحلي ا(: اأثر المقدر لتغير 2-4جدول رقم) اخ على ال عام إجمالي وإنتاج الحبوب في الم
2080 

اتج الزراعي  اإقليم سبة المئوية للتغيير في ال ال
 المحلي اإجمالي

سبة المئوية للتغيير في إنتاج الحبوب  ال

 1,4- 1,5- العالم
 2,8+ 0,5- العالم المتقدم
 1,3+ 7,5+ أمريكا الشمالية

 3,4- 14,7- أوروبا
امي  3,9- 1,9- العالم ال

وب الصحراء الكبرى  0,6- 4,9- افريقيا ج
 8,6- 4,3- آسيا

ية  15,9+ 3,7+ أمريكا الاتي
 19,5الحبوب: + 10,5جميع المحاصيل: + التغير في أسعار السوق العالمية

ظمة اأغذية والزراعة لأمم ظم التطبيقية، م   المتحدة، المرجع السابق. المصدر: المعهد الدولي تحليل ال

دول    إ ما يلي: السابقتشر التوقعات ي ا
وب الصحراء وآسيا أكثر بالتغر ام -  اخي على اإنتاج الزراعي تأثر كل من إقليم إفريقيا ج

اطق معرضة أكثر هذا التغر، وكذا التصحر   مستقبا، فاف، أن تلك ام ويعود ذلك إ عامل ا
تيجة لذلك.  ك

تيجة عن التغرات السلبية عموما ي اإنتاج الزراعي، فإن أسعار الغذاء عاميا سوف تبقى  -  ك
 لة.، ي غضون العقود امقب(10,5)+ي نفس الوترة، أي أها ستشهد ارتفاعا يقدر ب 

اخية سوف يكون للجزائر أثر سلي  -  كم موقعها  على إنتاجها الزراعي،ناتج عن التغرات ام
امية غراي، وانتمائها إ فئة الدول ال قطة ا دول سابقا، نؤكد صحة ذلك ي ال ، وفق ما يشر إليه ا

 اآتية.

 الفرع الثاني
اخية عل  في الجزائراإنتاج الزراعي  ىانعكاس التقلبات الم

اخ مكملة لتلك الازمة لتحقيق   بغي أن تكون السياسات والرامج امصممة للتصدي لتغر ام  ي
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وعة من الت موعة مت و واحد من  اخ  ها. وتغر ام هديدات ال أمن غذائي مستدام، ا مستقلة ع
 .تواجه اأمن الغذائي

ظام الغذائي العام ي التكيف من امرجح جدا أن تسهم التدخات الرامية إ ف   زيادة قدرة ال
هود الرامية إ زيادة اإنفاق على التكيف فقط  اخ، وقد يكون من اأفضل توجيه ا أيضا مع تغر ام

تمام خاص للتهديدات الفريدة وغر  إياءو زيادة اإنفاق عموما على اأمن الغذائي امستدام، مع  ا
اص وقطاعات أخرى(. وي  اذ إجراءات )القطاعان العام وا اخ ال تتطلب اليوم ا امؤكدة لتغر ام
ها لضمان  هود، وأن تعد هج تطبق ي مواقع بعي ذ ا ور  بغي أن يكون امزارعون  القيام بذلك، ي

 . 338ااستفادة من معرفتهاتوفر احتياجات اجتمعات احلية و 
تلفة هدف إ  فالزراعة اليوم  يقع على عاتقها مسؤوليات عديدة، تقوم ها ي إطار وظائف 

سن اأداء ااقتصادي، وكذا التكي   اخي، ضمان اأمن الغذائي، واأمن ااجتماعي، و ف مع التغر ام
ا السلبية عليه، باإضافة إ العديد م د من آثار ا ي الشكل التوضيحي وا ن الوظائف ال نوجز

:  التا

 الوظائف المتعددة للزراعة (:3-4شكل رقم)

 
مية، المرجع السابق، ص   .02المصدر: أونكتاد، مؤتمر اأمم المتحدة للتجارة والت

                                                           

اخة اأمن الغذائي العامي، - 338  . 07، ص2012أكتوبر  20-15، روما، ايطاليا، اأمن الغذائي وتغير الم
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زائر، فإ  سبة للزراعة ي ا من  ابدنتاجها يتأثر مختلف العوامل الطبيعية وامادية والبشرية، و ن إبال
اب أيضا. ذا التأثر عليها باإ عكس  ابيا فيها، ح ي ذا محاولة التأثر ا  التكيف معها و

اصر ذات الصلة باإنتاج   تلف الع كبوتية بن  ، العاقة ع الزراعي، فكما يظهر الشكل أعا
و إبراز العاقةذاها. وما  دوالزراعة  قطة من الدراسة  ذ ال ا ي  اخية واإنتاج  يهم بن التغرات ام

ا به.الزراعي، ليس من خال تأثر الزراعة على ت اخ بل من خال تأثر  غر ام

اخي على اإنتاجي الزراعيما بصيغة أخرى،    ، وكيف مكن للزراعة ؟مدى تأثر التغر ام
ذ التغراتكي  تال  .؟ف مع 

ذا اإطار و   سن اإنتاج ففي  ك هدف  زائر، يوصي الب اخي با الزراعي ي ظل التغر ام
ذا اإطار  :339الدو مجموعة التوجيهات التالية ي 

زين ميا اأمطار ي مستجمعات اميا امخصصة. - سن عملية مع و  تطوير و
تلف  - فاظ على  ائر، امت أشكالا ور والرعي ا ماية الربة من التد باي  سببن ي الغطاء ال

 مشكل التصحر.
ادتطوير وتدعيم البحو  الزراعية اهادفة إ  - فاف، وتطوير احاصيل  إ لول والطرق ي مقاومة ا ا

رارة واملوحة. ال تتحمل  اارتفاع ي درجات ا
اخية، كتطوير أماط الزراعة،  - ظم الزراعية وهيئتها وفق ما يتماشى والظروف ام استخدام تطوير ال

ديثة. ا من أنواع الزراعات ا ضج وغر  الزراعات ال تتطلب قصر امدة ي التحصيل، أو ي مرحلة ال
اخي. - اخية وتدريبهم حول التكيف مع التغر ام  توعية امزارعن بشأن التأثرات ام

 المطلب الثاني
اخية  توفير الغذاء في ظل التقلبات الم

ي  98مليون شخص، يعيش  925بلغ عدد من يعانون نقص التغذية ي العام  2010ي عام  
اخية  امة عن التفاعل امعقد بن العوامل ام امية، وقد أدت الظروف القاسية ال هم ي البلدان ال امائة م

امية افة ي البلدان ال  اأول(. ) الفرع340والبشرية إ انعدام اأمن الغذائي ي الكثر من اأراضي ا

                                                           

339 - World Bank Group, Algeria Dashboard Adaptation, Agriculture: 

http://sdwebx.worldbank.org/ .  

http://sdwebx.worldbank.org/
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ون   زائر مثا، مر فاف، كا امية، خاصة ال تتميز أراضيها با فتوفر الغذاء ي تلك البلدان ال
اخية ال تسود تلك اأقاليم، وال عليها التفكر عحاضرا وبدرجة أكر مستقبا بالظروف واأوضا   ام

اسبة للتأقلم والتكيف والعمل على لول ام اد ا يات واأساليب الزراعية ، وتطمعها إ وير وابتكار التق
ها الغذائي  ال هدف إ ذلك  .)الفرع الثاني(ضمانا أم

 الفرع اأول
اخالتغير في الغذاء و إنتاج العاقة بين   الم

ي الوسيلة الرئيسية لسد ااحتياجات امستقبلية من اأغذية، وذلك نظرا   إن اإنتاجية الزراعية 
. ولكي تتحقق ااستدامة، فإن الزراعة، ما فيها تربية اأحياء  للقيود امازمة استخدام اأراضي واميا

، وزيادة كفاءة الطاقة واستخدام امواد  سن إنتاجية اميا تاج إ  امائية والزراعة امختلطة بالغابات 
وع الكيميائية الزراعية، وماية البيئة، واستعادة صحة الربة واحافظة عل يها، وماية موارد اميا والت

ظام اإيكولوجي هوض باستخدامات خدمات ال سن إدارهما، وال  .341البيولوجي و

، لكن بشرط التوجه   كل تلك اإجراءات من شأها خدمة اأمن الغذائي العامي والوط
ة للم و العمل ي ظل الظروف الرا اخ،  إذ ابد من إقامة بالتفكر اإسراتيجي للتخطيط الزراعي 
اخية امتقلبة، أو مع آخر ابد من التكي   اخية ف مع انظم زراعية تتحدى الصعوبات ام لتغرات ام

 وما يتصل به كقطاع اموارد امائية. للقطاع الزراعي

ا   دول يبن ل ا ي التكي   (3-4)رقم ا ف مع التغرات تلف ااسراتيجيات اممكن اعتماد
اخية قيق  ام و   اإنتاج واإنتاجية ي احاصيل. امزيد منوامعوقات ال تعرض طريق الزراعة 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

 .03، ص2011سبتمر  09، اتفاقية مكافحة التصحراأمم امتحدة،  - 340
ظمة  -341 ة الزراعة م اخاأغذية والزراعة لأمم امتحدة،  ، 23، الدورة ، مستقبل الموارد من اأراضي والميا في ظل تغير الم

 .05، ص2012ماي  25-21روما، 
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اخ لقطاعي الزراعة والموارد المائية3-4جدول رقم)  (: استراتيجيات ومعوقات التكيف مع تغيرات الم

 معوقات التكيف إستراتيجية التكيف القطاع

 الموارد المائية

زين ميا اأمطار  -  زيادة 
ظيف  – يات للتخزين والت  ابتكار تق
  لية اميا –
 تطوير كفاءة استخدام اميا للري. -

 اموارد امالية والبشرية  حواجز -
 دارة امياإ ضعف –
 نقص التكامل مع القطاعات اأخرى. -

 الزراعة

ويع احاصيل-  ت
 سن إدارة اأراضي -
رافها  القضاء  - على أسباب عدم خصوبة الربة وا

 كغرس اأشجار
ال الزراعة -  تطوير البحث العلمي ي 
اء القدرات -  ب
حهم املكية لأراضي -  مساعدة الفاحن وم

ولوجية ومالية   -                   معوقات تك
احتكار اأسواق العامية من قبل الدول  –

 ااقتصادية
والامساواة، ونقص التوزيع العادل الفقر  -

 لأراضي ..

اء اأمن الغذائي، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  يبة، التهديدات البيئية وإشكالية ب المصدر:زبيري و
 .162، ص2014، 2السياسية، جامعة سطيف

دول السابق أن:  تج من خال ا  نست

دول أعاامعوقات امشار  -  ها القطاع الزراعي إليها ي ا ، تتوافق ونفس امعوقات ال يعا م
زائري،  ولوجية وامالية، ا وقطاع اموارد امائية أيضا. حيث أن ضعف إدارة اموارد امائية وامعوقات التك

ها الزراعة، وتصع   م امشاكل ال تعا م اخية الصعبة ب من مهمة التكي  تتصدر أ ف مع التغرات ام
داف امسطرة ي  قيق اأ ميته اإنتاج الزراعي مضاعفةال تعيق   .وت

ها، أمها القضاء إسراتيجيات امشار إليها سابقامن بن ا -  زائر قد انتهجت العديد م  فإن ا
لية امعلى أسباب عدم  رافها، و ، عن طريق اعتماد خصوبة الربة وا  نصوصسياسات وسن يا

.  تشريعية هدف لإدارة امتكاملة والرشيدة موردي اأرض واميا

 الفرع الثاني
اخية في تحقيق  اأمن الغذائي أثر التقلبات الم

اخ يشمل اأبعاد اأربعة لأمن الغذائي من توفر الغذاء، وقدرة الوصول إليه، وقدرةإن تغر      ام
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. وبامقياس الكمي لتوافر الغذاء فإن زيادة تركزات ثا أكسيد الكربون ي اأجواء  ،استخدامه  واستقرار
اخ أن يزيد من تقلبات  ابيا على تعزيز غال العديد من احاصيل، ومن شأن تغر ام عكس ا يتوقع أن ت

اطق، مع التفاقم ي تردد اأحدا  ام ادة، ي حن اإنتاج الزراعي على امتداد ميع ام اخية ا
اطق إ أعلى درجات عدم ااستقرار ي اإنتاج الغذائي  .342ستتعرض أفقر ام

اخية كارثي، وغر مطمئن، إذ سيدفع   وعليه، فالوضع الغذائي مستقبا ي ظل التغرات ام
ا البيئة عاجاالسلي سلوكه  مناإنسان    أم آجا. ا
اخية ال حدثت بفعل   جر   التدخل البشري ي التوازن البيئيفالتغرات ام ها أثر  سوف ي ع

 سلي ي توفر الغذاء مستقبا.

لول عام ف  اخ إ اآثار التالية   :2080343من احتمل أن يؤدي تغر ام
وع. إفريقيامن سكان  %75أن يكون  -  طر ا  عرضة 
ة للزراعة امطرية حاليا ي  75أن يكون  -  كتار من اأراضي الصا وب  إفريقيامليون  ج

 الصحراء الكرى قد فقدت.
اتج الزراعي  -  خفض ال سبة قد تصل إ  اإماأن ي وب الصحراء  إفريقياي  %08ب ج

سبة   ي آسيا. %04الكرى وب
سبة تراوح بن  -   .%20و %05أن يزداد الطلب على الري ي العام ب

افة على جوانب اأمن الغذائي،  اخية ي اأراضي ا عكس التغرات ام تلف امستويات  ت على 
ية واحلية،  دول ما  وفقالوط أدنا انعكاسات سلبية، تؤدي ي أغلب اأحيان ( 4-4)رقم يشر إليه ا

زاعات، وتوسيع  نطاق الفقر وسوء التغذية. إ زعزعة ااستقرار ااقتصادي وااجتماعي، كخلق ال

 

 
                                                           

مد مر فياض - 342 مد صيام، شريف  اخية على وضع الزراعة والغذاء في مصرمال  مية ، أثر التغيرات الم ، شركاء الت
رة، مصر، للبحو   ا على مصر، القا اخية وآثار  .06، ص2009نوفمر  03-02وااستشارات والتدريب، مؤمر التغرات ام

343
ظمة اأغذية والزراعة لأمم امتحدة -  اخ والميا واأمن الغذائيم ظم التطبيقية، روما، تغير الم ، ، امعهد الدو لتحليل ال

ة نشر  .بدون س
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 (: العوامل المؤثرة على اأمن الغذائي في اأراضي الجافة4-4جدول رقم )

 مستوى التأثير جوانب اأمن الغذائي
ي العالمي  المحلي اإقليمي/ الوط

اخ  اإتاحة  ضعف ااستثمار ي الزراعة تغر ام
 جوانب ضعف مؤسسية
 ااستياء على اأراضي 

ور اأراضي   تد
 ندرة اميا

 اهجرة
 نقص ااستثمار 

 تقلب اأسعار إمكانية الوصول
 ول ي خطط ااستهاك

 مو السكان
زاعات  ال

 ارتفاع اأسعار ي اأسواق احلية
زاعات  ال

 الفقر
 سوء التغذية

 سوء التغذية   ااستخدام
اخ الثبات  تغر ام

 تقلب اأسعار 
  جوانب ضعف مؤسسية

 .17، ص2011سبتمبر  09المصدر: اأمم المتحدة، اتفاقية مكافحة التصحر، 

دول  اخي يؤثر على اأمن الغذائي  أن   أعا نستخلص من خال ا ثاثة  وفقالتغر ام
يمستويات  :، و
 المستوى اأول )العالمي( - 
اخية عاميايث ت   تقلبات ي اأسعار، خاصة أسعار اأغذية، ما يؤدي  تج عن التغرات ام

ديدة، وإن كانت التحو  إ  اخية العامية ا يث تكون مائمة للظروف ام ل ي خطط ااستهاك، 
طط الطارئة ي ااستهاك. ثار شديدة القسوة على بعض الدولاآ ها اختيار ا  فيتم حي

ي( -   المستوى الثاني )اإقليمي/ الوط
وانب امؤسسية،    اخي واضح ي ا و الضعف و حيث يكون التأثر من قبل التغر ام ال تتجه 

ة  زاعات بن اأقاليم امختلفة حول استغال اموارد الطبيعية وأوها اأراضي الصا أكثر، وخلق ال
 لزراعي.على اأراضي، باإضافة إ ضعف ااستثمارات ي اجال ا ءللزارعة، أي ااستيا
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 المستوى الثالث ) المحلي( - 
اطق الريفية أكثر من    اطق تتأثر ام افة، ام اخية ي اأراضي ا ضرية من جراء التغرات ام ا

اطق أخرى، بفعل سوء  و م ور اأراضي، واهجرة  ذ اأخرة إ مشاكل عويصة، كتد حيث تؤدي 
ا. كما يكون  اطق  ارتفاعلالتغذية والفقر وغر تلف ام  عري اأسعار انعكاسا سلبيا مشركا بن 

 الوطن.

الية والفرات امقبلة على اموارد امائية، اموارد  ةتشكل اآثار امعتر   اخية ي الفرة ا للتغرات ام
تلف القطاعات   زائر ي  مية ااقتصادية ي ا البيولوجية وخاصة اموارد الطاقوية، خطرا على مستقبل الت

ا، باعتبا اعة، السياحة، الزراعة...وغر و اقتصاد  ركالص ريعي، حيث تشر أن ااقتصاد الوط 
ذ الثروة الطبيعية بات قريبا جدا بفعل ااستهاك أن العديد من الدراسات إ  قرب نضوب 

راري رة ااحتباس ا  .344الاعقا وظا

ون باأوضاع   ا من دول العام، مر زائر وغر وعليه، مكن القول أن توفر الغذاء واستدامته ي ا
ة وامستقبلية للعوامل اخية كما سبق  الرا ا تأثرا التغرات ام ا وأشد واموارد الطبيعية امختلفة، أبرز

شر ي  فط، مثلما س ، ونضوب ال وأشرنا، باإضافة إ ندرة اموارد الطبيعية، وامتمثلة ي اأرض واميا
.  امبحث اموا

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

344
مية المستدامة مع اإشارة إلى حالة الجزائرأثر بوسبعن تسعديت،  -  اخية على ااقتصاد والت ، املتقى الوط التغيرات الم

ياة وعلوم اأرض، جامعة ال مية امستدامة، كلية العلوم الطبيعية وا اج، البويرة،اأول حول البيئة والت د أو ، 2014 عقيد آكلي 
 .05ص
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 المبحث الثالث
فط وأثر   على تحقيق اأمن الغذائي ماشح الموارد الطبيعية ونضوب ال

يوية ي الوطن إ حجم اموارد واإمكانات   مو ي أي قطاع من القطاعات ا يعود التطور وال
اتج احلي.ال ملكها، وال تؤثر مباشرة ي حجم اإ والقطاع الزراعي ي بادنا  نتاج وامسامة ي ال

 اأمن الغذائيدرجة قطاع اسراتيجي يعول عليه ي توفر ااحتياجات الغذائية، وبالتا التحكم ي 
 .للوطن

ما فيها الطبيعية، خاصة ي ظل  ترشيد استغال اموارد امختلفة وا يتحقق ذلك إا عن طريق 
فط ،)المطلب اأول( ندرها كاموارد امائية  .)المطلب الثاني( ونضوها كال

 المطلب اأول
 تحقيق اأمن الغذائي في ظل شح الموارد الطبيعية

و  الغذاء )أقر    ظمة الدولية لسياسات  مية امطلوبة وتاي  (IFPRIت ام أنه إحدا  الت
ور البيئي، وانتشار الفقر بشكل عريض، ابد من أن:"كل إنسان ي العام  أخطار الأمن الغذائي والتد

للحصول على الغذاء الكاف لاستدامة الصحية واإنتاجية  ةوفيزيائييستطيع الوصول إ موارد اقتصادية 
ياة، إذ بانعدام سوء ا فيض تكلفة قيمة من أجل ا ظمات تغذية كفأة وفعالة، و لتغذية وبوجود م

 .345الغذاء وتب سياسات زراعية تأخذ بعن ااعتبار ااستدامة والتسير الفعال للموارد الطبيعية كأولية"

صول اأفراد على ما يكفي من الغذاء الصحي   طق، يشرط  ذا ام ياهم وفق  والضروري 
ظماوترشيد استغاها عن طريق تدخل  )الفرع اأول( افر اموارد الطبيعيةتو  ونشاطهم اليومي  تم

 )الفرع الثاني(.ضمانا لأمن الغذائي وكذا استدامته  التغذية وتب السياسات الزراعية امائمة

 الفرع اأول
 ندرة الموارد الطبيعية

ديد السبل الكفيلة    مختلف بااستخدام اأمثل للمواردهتم العلوم ااقتصادية بدراسة و

                                                           

345 -PER, P,A.RAJUL PANDYA, L.Food security and sustainable use of natural 

resources: a 2020 vesion, International Food Policy Research Institute, Washington, 

USA, 1997, P02. 
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افع من وراء استخداماها، أنواعها وأشكاها،   قيق أكر ام وذلك من خال اإدارة امتكاملة ها، بغية 
اضبة. ادرة وال سبة لتلك اموارد ال  خاصة بال

م اموارد الطبيعية  شاط الزراعي كمدخات أساسية،  ومن بن أ د اموارد ال تدخل ضمن ال
ها اميا واأراضي، وال من دوها يستحيل توفر الغذاء.  م

ية الموارد الطبيعية  أوا: ما
تج من قبل   (Jeseph Stiglitz) فيعر    امورد الطبيعي بأنه: " امورد اموجود ي الطبيعة وم ي

دور)، أما "اإنسان فيعرفان اموارد الطبيعية بأها:"ما يقوم اإنسان به بإدراك وتقييم  (ونعمة اه م
ة أو تلبية  فعته من البيئة، وإعداد للدخول ي دائرة ااستغال ااقتصادي بغرض إشباع حاجة معي م

 .346مطلب معن"
اصر   انطاقا ما جاء ي التعريفن السابقن، نستخلص أن اموارد الطبيعية تشمل كل تلك الع

و أو ي البحر، وال يقوم اإنسان  ها، ي ا امتواجدة ي الطبيعة سواء فوق اأرض أو ي باط
ه ضرورية كانت أم كمالية. إشباعباستغاها بغرض   حاجة من أو رغبة م

ي: اموارد البشريةقسم ااقتصوقد   اصر اإنتاج امختلفة إ ثا  فئات   ،اديون التقليديون ع
 :347على مل اأخرةتورأس امال واموارد الطبيعية، تش

وية من غابات ومراعي. - اعة والسكن وما   سطح اأرض امستخدم ي الزراعة والص
تلفة، ومصادر  - ويه من موارد معدنية  فط واليورانيوم والفحم.باطن اأرض ما   الطاقة كال
ه من أحياء مائية. -  موارد اميا كاأهار والبحريات والبحار واحيطات وما تتضم
ذا الغاف من غازات. - تويه  وي احيط باأرض، وما   اهواء أو الغاف ا

 :348مرار إتقسم اموارد الطبيعية على أساس قدرها على التجدد وااستومن ناحية أخرى  

                                                           

346
مو ااقتصاديبلمقدم مصطفى، بن رمضان أنيسة -  ا على ال اضبة وأثر دراسة حالة البترول في  -، الموارد الطبيعية ال

ر  ،-الجزائر زائرية للعومة والسياسات ااقتصادية،  زائر العومةاجلة ا ، 2012، 03، العدد 03والسياسات ااقتصادية، جامعة ا
 .09ص

347
اصا العصفور،  -  ، ماي 05، العدد 01امعهد العر للتخطيط، الكويت، اجلد ، الموارد الطبيعية واقتصاديات نفاذ

 .02ص، 2002
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يوانية. وتشمل موارد متجددة: - باي، الثروة ا ، الغطاء ال  الربة، اميا
 امعادن، مصادر الطاقة. وتشمل موارد غير متجددة: -
ا. ملوتش موارد دائمة: -  الطاقة الشمسية، الرياح وغر

تلف أنواع اموارد امذكورة سابقا، امتجددة وغر   زائر بتوفر  ها،  امتجددة والدائمةتتمتع ا م
ا لكن بدرجات متفاوتة، ما  ميتها بغرض ضمان استدامتها وتوفر فاظ عليها وت عل من الضروري ا

اضرة وامستقبلية.  لكل اأجيال ا

 في الجزائراأراضي والميا ثانيا: مستقبل 
دد امخاوف بشأن أدت زيادة أسعار السلع اأ"  ولية وزيادة تقلبها خال العقد اماضي إ 

ندرة اموارد الطبيعية، وما م تتخذ إجراءات تصحيحية اآن، ستخضع تلك اموارد كاماء والبيئة لضغوط 
ور البيئة تأثر غر  متزايدة درة اموارد وتد نتيجة زيادة سكان العام وتزايد الدخل، ويرجح أن يكون ل

اميةمتك  .349"افئ على ااقتصاديات ال
امة عن تلك وهدف التقليل من حدة    ور البيئة ندرةالتأثرات ال على  اموارد الطبيعية وتد

ق ي  ور أيضا نتيجة لذلك، كا اأفراد خاصة، حيث أن احتياجاهم وحقوقهم الرئيسية سوف تتد
ا.  الغذاء والصحة وغر

زائر  ا إ تطبيق اسراتيجيات  على غرار باقي الدول العام تسعى ا ماية بيئتها وموارد
غرافية ال تتميز ها، خاصة تلك اموارد ال ها عاقة بتوفر الغذاء،  الطبيعية اخية وا ي ظل الظروف ام

ي أتاج الزراعي، بالقطاع الزراعي، أي امتمثلة ي امدخات الطبيعية إن اأووامتعلقة بالدرجة  ا و
 اماء واأراضي.

 واقع ومستقبل الموارد المائية الموجهة لإنتاج الغذائي -1
صول غذا  ذا ما يوضحه تاج إنتاج كل سلعة أو  ، و دول ئي إ كمية معترة من اميا  ا

                                                                                                                                                                                           

348
ا ااقتصادي وااجتماعيعبد اجيد يوسف آدم،  -  وب دارفور، استخدام الموارد الطبيعية المتجددة وأثر ، دراسة واية ج

غرافيا، كلية ال2009-1980لية نياا ) غرافيا، قسم ا رطوم، السودان،(، رسالة ماجستر ي اآداب ي ا  ربية، جامعة ا
 .19، ص2009

349
 -   ، قد الدو دوق ال ميةص  .13، ص2014، سبتمر التمويل والت
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  (.5-4)رقم 

. (:5-4جدول رقم )  احتياجات بعض السلع الغذائية والزراعية من الميا
كلغ   1 السلعة

 تفاح
كلغ   1

 جزر
كلغ   1

 بطاطس
كلغ   1

 طماطم
كوز   1

 بيضة 1 ذرة
رغيف  1

 خبز
كلغ لحم   1

 أبيض
كلغ لحم   1

 أحمر
معدل 

ااستهاك 
 من الماء

 لر  20.000 لر 5000 لر 1700 لر 350 لر 150 لر 280 لر 300 لر 420 لر 600

مقتبس عن: محمود أبو زيد وآخرون، سياسات ترشيد استخدام الموارد  ،03المصدر: محمد بلغالية، المرجع السابق، ص 
رة، مركز دراسات واستشارات اإدارة العامة، كلية ااقتصاد والعلوم السياسية، جامعة  المائية في الزراعة المصرية، القا

رة، مصر،   .56، ص 2006القا

دول   اع السابقناحظ من خال ا ات الغذائية من اميا كبرة أن متطلبات الزراعة والص
ساب إما  300إنتاج واحد كيلوغرام من البطاطا مثا يتطلب  أن  جدا، حيث ا  لر، فماذا لو قم

زائر  ذ السلعة الغذائية الكثرة الواسعة ااستهاك ي ا يلزمه من ميا ي سكم فاإنتاج الوط من 
 ه يا ترى؟.إنتاج

ا أخذنا بعن ااعتبار كل ما   يا يتم إنتاجه وطفعا، الرقم ضخم جدا، ويفوق التصور لو أن
اصيل زراعية، يوي من سلع غذائية و ذا امورد ا عل من الضروري احافظة عليه  خاصة وأن ندرة 

 أكثر وترشيد استغاله.
زائر  ولذا  تلف  عادةإخاصة بتجديد اميا جديدة  إسراتيجيةخططت ا استغاها ي 

 .(2025-2006)القطاعات، أمها القطاع الزراعي، متد بن الفرة 

ترتكز على و  إ استدامة اموارد امائية وترشيد استهاكها. ذ اإسراتيجية يث هدف  
ي  :350أربعة مبادئ 

فاظ عليه لضمان  - رات امادية، والذي ابد من ا  دمومته.اماء خر من ا
طقة من الباد. - ا مصلحة اموارد امائية ي كل م ب أن تتوا  إدارة شؤون اماء 
ودته. - دار وا التفريط  ب إ ر ا   ذا ا

                                                           

350
، 07، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العددإستراتيجية إدارة الميا في الجزائرنور الدين حاروش،  - 

 .66، ص2012جوان 
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طقة.  -  ابد من إقامة شورى مع امستعملن للماء ي كل م

 واقع ومستقبل اأراضي الموجهة للزراعة في الجزائر -2
زائر خال الفرة بلغ متوسط امسا  ة للزراعة ي ا حوا  (2009-1980)حة الصا

كتار خال  8.435.000كتار و 7.231.000كتار، وترواحت امساحة الزراعية بن  7.951.402
، حيث تشغل امساحة امومية حوا  2009و 1983عامي  ها %50على التوا ظر الملحق) م  ي

 .(11 رقم
ه غر كاف، شهدت امساحة وقد   ة للزراعة خال العقود الثاثة اأخرة ارتفاعا لك الصا

ذ اأراضي ضيقة مقارنة بعدد السكان، ومكن ااستدال على ذلك من خال  على اعتبار أن 
فاضات بصفة ا رجعة فيها، وذلك نتيجة السطو امستمر  الرصيد العقاري للفرد الذي يؤول إ ا

فض من  علأراضي ذات الطاب ة  0,36الزراعي، حيث ا ة  0,27إ  1982كتار س كتار س
ة  0,23، ليصل إ 2000 فاض مستقبا  ،2009كتار للفرد الواحد س ذا اا ويتوقع أن يتواصل 
ة للزراعة ي أفق  0,17ليبلغ  درة إن م تتم  ،2020كتار من اأراضي الصا أي أنه سيبلغ حد ال

 .351ذ اأراضي واستصاح ما مكن استصاحهماية ما تبقى من 

 الفرع الثاني
 تأثير ندرة الموارد الطبيعية على تحقيق اأمن الغذائي 

درة اموارد الطبيعية وسوء إدارها اأثر الشديد وامباشر على حياة البشر، فتأمن الغذاء   إن ل
ذ  الة إ تد أوضاع مثا مرتبط بتوافر تلك اموارد الطبيعية، وأي تذبذب ي  اأخرة يؤدي ا 

ا من امشاكل واأزمات الغذائية.ا  أمن الغذائي، وبالتا حصول اجاعة وسوء التغذية وغر
ه خال العقود يواجه  مثا إقليم الشرق اأد ومال إفريقياف  أسوأ أزمات ندرة اميا عر تار

من موارد العام امائية، بل ويتجه نصيب الفرد من توافر اميا على  %10امقبلة، إذ ا يكاد ملك سوى 
سبة  ضري 2050لول عام  %50صعيد اإقليم إ الراجع ب ، والتوسع ا مو السكا  نتيجة لل

                                                           

351
ر،  -  م عماري ز ظيم العقار الفاحي الجزائري وأ ة لتطورإشكالية ت ا  اقتصادية وإدارية، جامعة  الخيارات الممك ، أ

 .139، ص2013، جوان 13مد خيضر بسكرة، العدد 



  آفاق تحقيق اأمن الغذائي في ظل المتغيرات الداخلية                                             رابعلفصل الا

 

 

237 

 

اخ   .352السريع، وتغر ام

 أوا: انعكاس سوء إدارة الموارد الطبيعية على اأمن الغذائي 
ور ي معدات   زائر مرد إن التد ااكتفاء الذاي ي العديد من الدول العربية على غرار ا

ه  م ع ة للزراعة، ما  بالدرجة اأو إ سوء إدارة اموارد الطبيعية احدودة من اميا واأراضي الصا
د من القدرات ة على مدى العقود اماضية، ما أد  اافتقار إ سياسات ومارسات زراعية رشيد ى إ ا

يوية  لموارد إعادة إنتاج خدماها، وإ تعريض فرص ااستدامة الزراعية للخطر، سواء للحاضر أو لا
 .353امستقبل

فاأمن الغذائي على اأصعدة احلية والقطرية والعامية معرض للخطر نتيجة عدم توفر اإدارة  
اطق أحواض اأهار  وفية امتصلة امستدامة للميا ي م والبحرات والطبقات امائية الصخرية للميا ا

 .354ها، وال تؤثر ي استقرار اإنتاج العامي من اأغذية

ذا الصدد، يشر تقرير أعدته ام  وان " ظمة العامية لأغذية والزراعةوي  الزراعة العالمية بع
 :355الغذائي عاميا من خال التقديرات التالية، إ مستقبل اموارد الطبيعية واأمن "2030-2015 في

سبة  -  مو  %60سيشهد اإنتاج العامي لأغذية زيادة ب لسد الفجوة التغذوية ومواجهة ال
ة القاد السكا  ة.مالتكيف مع  تغر أماط التغذية ي الثاثن س

سبة  -  فس الفرة.  %14زيادة كميات اميا ال تسحب أغراض الزراعة ب  تقريبا ل
ة للزراعة القسم اأكر من الزيادة، حيث يتوقع اتساع  -  ستشهد الراضي امروية الصا

 .2 مليون كلم 2,24تقريبا إ  2مساحتها على مستوى العام ككل من مليو كلم

                                                           

352
اخ متغيرجوزيه غرازيانو دا سيلفا،  -  ظمة اأغذية والزراعة لأمم امتحدة، روما، اأمن الغذائي وسط م ، 2014فراير ، م

 .02ص
353

اد العام لغرف التجارة والص -  ، أكتوبر ، نحو مقاربة جديدة لتحقيق اأمن الغذائي العربياعة والزراعة للباد العربيةاا
 .15، ص2014

354
ظمة اأغذية والزراعة لأمم امتحدة،  -  اخ، الميا واأمن الغذائيم  امرجع السابق.نفس ، تغير الم

355
ظمة اأغذية والزراعة لأمم امتحدة،  -  روما، ، 2003مارس  ،2030إدارة الميا عام ، وماية امستهلك مصلحة الزراعةم

 .01ص
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صول من احاصيل  –تزايد كفاءة استخدام ميا الري  -  أي معدل استهاك اميا لكل 
سبة  -والكمية اإمالية من اميا ال يتم سحبها  .%42إ  %38ب

و متاح من ميا وأراضي بعدة كما   دي اأمن الغذائي مستقبا ما  مكن أن يواجه العام 
عها  :356طرق، أ

 الزراعة المطريةااستثمار من أجل زيادة اإنتاج في قطاع  - 
اطق امعتمدة على اأمطارويتم ذلك بزيادة اإنتاجية    سن إدارة رطوبة  ي ام عن طريق 

الربة والري التكميلي، حيث توجد إمكانية لتخزين اميا على  امستوى الصغر، إضافة إ إدارة خصوبة 
ور الربة، الربة، ة تد  مساحات احصولية.ع ي اوكذا التوس   ما ي ذلك معا

 ااستثمار في الري - 
ة إدارة    ولوجيات احس وي ميا الري عن طريق التك والذي يتم من خاله زيادة اإمداد الس

وفية واستخدام اميا  ظام وإنشاء مرافق جديدة لتخزين اميا السطحية، وزيادة السحب من اميا ا ال
 .357العادمة

اطق امروية، وزيادة قيمة الوحدة من وابد أيضا من ا ذا   سن إنتاجية اميا بام لعمل على 
يوا واأماك  ، وذلك من خال تكامل ااستخدامات العديدة مع بعضها، مثل اإنتاج ا اميا

زلية ي نظم الري.  وااستخدامات ام

التبادل التجاري فيما بن حيث أن : ترويج التجارة الزراعية الداخلية وبين الدول وبعضها - 
اطق داخل القطر الواحد أو بن الدول بعضها لبعض له من امزايا العديدة على كل اأطراف، خاصة  ام
ا ي سوق واحدة، ذلك أن  تجات الزراعية وال ا مكن أن يتم حصر إذا ما تعلق اأمر بتبادل ام

ا سلعا   أساسية ا كمالية.حاجة كل اأسواق إليها ضرورية على اعتبار

                                                           

356
ظمة اأغذية والزراعة العامية لأمم امتحدة -  ، م ، الماء من أجل الحياة -،  الماء من أجل الغذاءامعهد الدو إدارة اميا

 .14، روما، ايطاليا، ص2007تقييم شامل إدارة اميا ي القطاع الزراعي، 
357

ذ اميا  الميا العادمةتعرف  -  تج عن امصانع أو التجمعات السكانية"، وتتكون  على أها:"اميا ال م استخدامها أو ال ت
ظر:فقط فضات.  %0,1من اماء و %99,9ي معظمها حوا  وي اأول حول ي  :ديوان الرقابة امالية واإدارية، التقرير الربع الس

 .07، ص2012، رام اه، فلسطن، العادمة في الضفة الغربيةواقع الميا 
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ا في تحقيق اأمن الغذائي  ثانيا: الموارد الطبيعية في الجزائر وأثر
زائرلعل أبرز امشاكل وامعوقات ال تتعلق باموارد الطبي  ل تقف عائقا أمام تطور وا عية ي ا

 :358ما يلي الزراعة ورفع اإنتاج واإنتاجية ي احاصيل الزراعية

 اأراضي الزراعيةب متعلقة مشاكل ومعوقات -1 
د  لأراضي الزراعية، وتؤثر مباشرة أو   وعية حول التغرات ال  تتمحور امشاكل الكمية وال

ديد القدرات اإنتاجية للقطاع  غر مباشرة على قدرها واستدامة عطائها، حيث تلعب دورا كبرا ي 
 الزراعي.

زائر حيث   اقص الرقعة الزراعية كميا ، عدة مشاكلتعا اأراضي الزراعية با لعل أمها ت
يازات، إ جانب اختال العاقة بن اأرض واموارد امائية. ذ  وكيفيا، وتبعثر املكيات وا و

يث تقتصر على مط  عل من اأرض غر اقتصادية،  صائص  دوى، ما  إنتاجيا دود ا قوي أو 
 اجية.يؤثر سلبا على اإنتاج واإنت

 مشاكل ومعوقات تتعلق بالموارد المائية -2 

سبة للجزائر و تعتر اميا من بن اموارد اأكثر ندرة من بن اموارد الزراع  باقي ية الطبيعية، بال
وعي إما مثل خطرا إضافيا  ور الكمي وال ر التد طقة عموما، ومن م فإن ما يلحق ها من مظا ام

شود.يتهدد أوضاع القطاع   الزراعي وإمكانيات تطور ومو ام

ديا مائيا   ، إذ تعرف  زائر تعا من مشاكل مة ي توفر ما يلزمها من اميا وعلى العموم فا
ا امائية، حيث تعتمد معظم مساحات الزراعة ي ريها على اأمطار وذلك رغم  يتمثل ي ندرة موارد

والكثافة وكذلك من حيث مدة اهطول، إضافة إ عدم ندرها وتذبذب سقوطها، من حيث الكمية 
طقة إ أخرى.  انتظام توزيعها من م

ال ري  تمل مستقبا  أن يرتفع الطلب على اموارد امائية ي كل القطاعات، باأخص ي 
ة  زائر، ليقدر  2030احاصيل الزراعية، حيث يتوقع أن يتضاعف استعمال اميا ي الزراعة ي أفق س با

                                                           

358
 -  ، ، أطروحة دكتورا دولة ي العلوم ااقتصادية، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم الزراعة الجزائرية بين ااكتفاء والتبعيةفوزية غر

ة،  طي توري قس  .259-253، ص 2008التسير، جامعة م
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وا 3مليار م 8,2إ  3.ممليار 7,8وا   3,4، ي حن يقدر ااستهاك الزراعي للموارد امائية 
دول رقم )3مليار م  ( يشر إ ذلك.6-4، وا

 (2030(: ااستعمال الحالي والمتوقع للموارد المائية في الجزائر )آفاق 6-4جدول رقم)

ة  الحاليااستعمال  القطاع  2030ااستعمال المتوقع لس
اعي زلي/ الص  4,6-4,2 3,1 ااستهاك الم

 8,2-7,8 3,4 الري )الفاحة(
 12,8-12 6,5 المجموع

 Zinelaabidine TOUIDJENI, Abdelkrim BENARAB, Sécurité hydrique etامصدر: 

sécurité alimentaire, la stratégie de l’Algérie, état des lieux, Université Mentouri de 

Constantine, 2014, P08. 

إن حاجة القطاع الفاحي للموارد امائية حاليا وتضاعفها مستقبا، ا تقل أمية عن حاجة نفس  
م احاصيل الزراعية إ قيق معدات اكتفاء ذاي أ ميته و اضبةالقطاع ي ت  يرادات اموارد الطبيعة ال

  فط. وعلى رأسها ال

 المطلب الثاني
فط واأمن الغذائي  ال

فط باعتبار موردا طبيعيا خام يدخل ضمن امدخات اأساسية ي   تكمن العاقة بن ال
اعية اعات الغذائية، و  العديد من القطاعات الص هما قطاع الزراعةكذا ما فيها الص ، ي أن إنتاج كل م

تاج الزراعة امعدات واآات الزراعية،  مادة البرول ي استعمال وتشغيل مثا يتأثر بإنتاج اآخر، إذ 
تجات الزراعية ي حالة ا ما تتأثر أسعار ام فط ي اأسواق العاميةبي سبة للدول ال تعتمد  رتفاع ال بال

ال بال و ا ارج، مثلما  ذ الثروة الطبيعية ي تأمن ااحتياجات الغذائية من ا سبة على إيرادات 
 للجزائر.

فطية ف  ا من البلدان ال زائر وغر من الغذاء لشعوها،  اكتفائها الذايقيق من إن م تتمكن ا
فاض  ها الغذائي ي مرحلة ا قق أم ها أن  ه، فهل مك فط وزيادة مداخيلها م ي ظل ارتفاع أسعار ال

فط؟.  أسعار ال
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ه من خال   حاول اإجابة ع ب ، بعد التطرق إ ي(الثان الفرع)ذا ما س مشكلة نفاذ الذ
تلف التوقعات والدراسات  .)الفرع اأول(ضمن  اأسود، وفق ما تشر إليه 

 الفرع اأول
فط عضلةم  ال

فط مصدر غر قابل للتجدد، وحقيقة اقراب موعد نضوبه، فإن البلدان اأعضاء   "مع كون ال
ا ي "أوبك" ي سباق مع الزمن للوصول  ضج القابلة لاستمرار.إذ يواجه مو وال ا إ مرحلة ال باقتصاد

فط" ا بعد عهد ال  .359السؤال تكرارا عما سيحل ب
فط ي   سبة للدول ال تعتمد على ال يفا بال ذا التساؤل وضعا مستقبليا  ا، يعكس  اقتصاد

زائر  كااقتصاد أي ااقتصادات الريعية زائري، فماذا سيحل با ا واا فط؟.قتصاد  بعد عهد ال

فط ومستقبلهأوا:   اإنتاج العالمي لل
فط حاليا ومستقبا ابد من التطرق إ تعريفه وتبيان   وض ي مسألة اإنتاج العامي لل قبل ا

 خصائصه.

فط -1  تعريف ال
وع بن اأسود يعر    فط بأنه:"مادة سائلة ها رائحة خاصة ومتميزة، ولوها مت واأخضر ف ال

ام،  وعية مادة البرول ا سب الكثافة ال تلفة  ذ اللزوجة  ، كما أنه مادة لزجة و والب واأصفر...ا
سبة كلما زادت   ذ ال وعية متوقفة ومتحددة مقدار نسبة ذرات الكربون، فكلما زادت  ذ الكثافة ال و

وعية أو ثقله والعكس بالعكس"  .360كثافتها ال

فط ي عام    اري لل سلفانيا ي الوايات امتحدة  1859وقد بدأ أول حفر وإنتاج   ي واية ب
فط ي الوطن العر ي إيران عام  ما م اكتشاف ال  ، توا1910م ي مصر عام  1908اأمريكية، بي

                                                           

359
مية العربيةمود عبد الفضيل،  -  فط والمشكات المعاصرة للت ون واآداب، الكويت، أبريل ال ، اجلس الوط للثقافة والف

 .192، ص1979
مية المستدامةرمان آمال،  - 360 فط والت مد خيضر ال ا  اقتصادية وإدارية، كلية العلوم ااقتصادية والتسير، جامعة  ، أ

 .172ص، 2008، ديسمر 04بسكرة، العدد 
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فط ي عديد الدول العربية  ا حفر اآبار وإنتاج ال  .361بعد
د نظرية وي إطار الدراسات ا  فط ونضوبه  ت موضوع إنتاج ال ظرية ال عا وبرت"ل  "قمة 

ظرية " فطية"،وال تعرف أيضا ب ص اإنتاج وااستهاك طويل  الذروة ال ل خاف فيما  ي  و
فرية اأخرى،امدى لل فط غر متجدد، وتتوقع أن إنتاج فط وأنواع الوقود ا زون ال قط  وتفرض أن  ال
زون امستقب فاذ  ا نظرا استمرار است حدر بعد ب حتما أن يصل إ قمة م ي لي ي العام 
فط  .362ال

فط  -2   حاضر ومستقبل اإنتاج العالمي لل
ام مستقبا سوف يتد إ أد امستويات، ليقل عن   فط ا مليون برميل  20إن إنتاج ال

ة  ظر الشكل رقم) 2035يوميا ي س اعة البرول وإنتاج (4-4 ي ولوجيا ص ذا راجع إ التطوير ي تك ، و
ذ  تجات جديدة من  ي امادة تكون بديلة عن السابقةم اطق جديدة وتق ات نتيجة اكتشافات م

ام.  أحد  ي استخراج امواد ا

فط4-4شكل رقم)  (: اإنتاج العالمي المتوقع لل

 
 .05، ص المرجع السابق المصدر: محمد رمضان،

                                                           

361
ب اأسودمعهد الدراسات امصرفية،  -   .02، ص2013جانفي ، الكويت، إضاءات مالية ومصرفية، الذ

362 -
شر والتوزيع، عمان،  الطاقة وعصر القوة،ا عبد القادر عمارة،     .140، ص2012دار غيداء لل
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( تعتر فرة ميزة ي إحدا  2015-2010الفرة ) أن   (4-4) ناحظ من خال الشكل رقم 
يث  فط عاميا،  يتم خاها العمل على اكتشاف حقول نفط خام جديدة وتطوير التغير ي إنتاج ال

 أخرى موجودة.

فط أن تغر من   تجة لل و  إسراتيجيتهاوعليه، ابد على الدول ام الية ي اإنتاج، والتوجه  ا
الية سوف  قول ا ذ امادة، حيث أن ا قيب عن حقول جديدة استخراج  تطوير إنتاجها والت

ة  خفض جدا بداية من س ح إنتاجها م دار م ضب مع الوقت، وا تقريبا إ غاية آفاق  2010ت
و موضح ي الشكل السابق.2025-2035   ، مثلما 

فط على ااقتصاد تقلبات اأسعار العا ثانيا: أثر  العالميلمية لل
فط تتمثل   ديد سعر ال م العوامل اأساسية ي  ة  يأ ذ س العرض والطلب العامي، فم

فط بأكثر من  2000 مليون  76,78مليون برميل يوميا من  11زاد ااستهاك اليومي العامي على ال
د، وأصبحت الصن تؤثر  87,99برميل إ  مليون برميل يوميا مدعوما بطلب متزايد من الصن واه

ية. فاض اأسعار ي العطل واأعياد الصي  بشكل كبر وبقوة على اأسعار إ درجة ا
يث تقدر اإنتاجية وقد    فط من خارج أوبك إ اإنتاجية القصوى،  وصل إنتاج ال

ة أول من ااحتياطية العامية للربع ا مليون برميل يوميا )وفق تقديرات إدارة معلومات  2,4إ  2012س
عل أي عامل يؤثر على اإنتاج EIAالطاقة اأمريكية  يؤثر بقوة على أسعار  -ولو بسيط-(، ما 

فط على امدى القصر  .363ال

ة   بوطا حادا  أسعار، شهدت 2008فخال س فط  بالعرض يعود إ اأسباب امرتبطة ال
ا فيما يأي  :364والطلب ي سوق امواد اأولية العامية، وال نوجز

فط -  مو ااقتصادي والطلب العامي على ال فط زيادة  ،ال حيث شهد الطلب على ال
مو امتصاعد ي معدات أداء ااقتصاد العامي. ذ الفرة، وال كانت مدفوعة بال  مضطردة خال 

                                                           

363
ة الموارد والحاجة إلى الميزانية الصفرية، مد رمضان،  -  فط ولع يار كابيتال، تقلبات أسعار ال ا  سي الكويت، مركز اأ

 .04، ص2012يوليو 
يم بلقلة،  - 364 فط وانعكاساتها على الموازنة العامة للدول العربية خال الفترة )برا لة  (،2009-2000تطورات أسعار ال

 .10، ص2013، 12 اأغواط، العدد عمار ثليجي، الباحث، جامعة
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فاض سعر صرف  -  ت الدراسات أن التغر ي أسعار صرف الدوار تحيث أثب ،الدوارا
فض من إنتاجه،  فط و فاضه يرفع الطلب على ال فط العامية، إذ أن ا اعة ال لف أثرا كبرا على ص

فط.  اأمر الذي يؤدي إ ارتفاع أسعار ال
فاض الطاقات اإنتاجية الفائضة وارتفاع تكاليف اإنتاج. -   ا
فط. -   زيادة نشاط امضاربة ي اأسواق اآجلة لل
فط إ  -  مو ي الطلب العامي على ال اعة التكرير: حيث حفز ال اقات ي ص مشكلة ااخت

فط للصعود.  زيادة ي استغال طاقات التكرير امتاحة اأمر الذي دفع أسعار ال
يوسياسية ال عرفها ا -  ر الطبيعية والتوترات ا  لعام خال نفس الفرة.الظوا

صف الثا من عام   فط خال ال فاض أسعار ال م أسباب ا ما مثلت أ ي العوامل  2014بي
 الرئيسية التالية:

فط الصخري اأمريكي،  -  التخمة ي اإنتاج العامي للبرول، وال عزيت إ ارتفاع إنتاج ال
ظمة اأوبك  اوز بعض دول أعضاء م  سقف اإنتاج احدد.إضافة إ 

م الدول ي العام  -  ذ الفرة نتيجة التباطؤ ي إقتصادات أ فط خال  تد الطلب على ال
. اد اأورو  على غرار الصن ودول اإ
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في اأسواق العالمية                                   ة(: تطور مؤشرات أسعار السلع اأولية الحقيقي5-4شكل رقم)
 (2014-2005خال الفترة  )

 
قد الدولي، آفاق ااقتصاد العالمي، دراسات استقصائية لأوضاع ااقتصادية والمالية العالمية،         دوق ال المصدر: ص

 .05، ص 2015أفريل 

 فضة باستخدا قيقية   (.100=2014م مؤشر أسعار امستهلك ي الوايات امتحدة، )امؤشر أسعار السلع اأولية ا

يات الشكل رقم   ح قاط التالية: (،5-4)بتحليل م موعة ال تج   نست
تتميز أسعار امواد اأولية من نفط ومعادن بتقلبات مستمرة على مدى الزمن، واماحظ أن  - 

فط يؤثر أكثر على التقلبات  ذ اأخرة بأسعار التقلب ي أسعار ال ي أسعار الغذاء، مقارنة بتأثر 
 امعادن.
ح امعادن  ةارتفاعات متتالي (2008-2005شهدت الفرة ) -  ا م ي أسعار امواد اأولية، وك

  .(2007-2006و اأكثر ارتفاعا ما بن س )

ة  -  اأزمات العامية  ، أي خال فرة2008هاوى سعر البرول إ أد مستوياته خال س
فاض إ التأثر على أسعار الغذاء وامعادن. ذا اا  )امالية/ الغذائية(، وأدى 

لتتبعه فرة أخرى  (2014-2012عاد ااستقرار نوعا ما ي أسعار السلع اأولية خال الفرة ) - 
ذ امرة م تتأثر بصورة كبرة أسع فط عاميا، غر أن  فاض أسعار ال ار امواد اأولية اأخرى من ا

 والغذاء، مثلما حصل سابقا. 
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تج للغاز  على اعتبار  تج للبرول وأول م زائر ثالث م تل امرتبتن بإفريقياا سبة  11، و )بال
سبة للغاز( على امستوى العامي 10 للبرول( و ذ امادة عرضة للتق أكثر فهي ،365)بال لبات ي أسعار 

اقش ذلك  ام، ن .ا  من خال الفرع اموا

 الفرع الثاني
فط على   اأمن الغذائي في الجزائرتحقيق أثر تقلبات أسعار ال

ذا   ذ ااستقال ارتباطا وثيقا بقطاع احروقات، حيث يسهم  زائري م ارتبط ااقتصاد ا
تلف القطاعات  زء اأعظم ي الدخل القومي، الذي يتم إعادة توزيعه على  فيها  مااأخر با

يوية كالزراعة. فاض إيرادات البرول يؤثر مباشرة على ااقتصاد  القطاعات ا وأي تأثر ناتج عن ا
ميةرالوط بكل فروعه، كما يكون التأث قيق الت  كذا اأمن الغذائي.، و ااقتصادية  سلبيا على 

قاط اآتية، س  فتومن خال ال  ط، ومدى تأثر تقلبها علىطرق إ وضعية اأسواق العامية لل
قيق اأمن الغذائي.  زائري و  ااقتصاد ا

فط على تأمين الغذاء في الجزائرأوا  : أثر تقلبات أسعار ال
وات   بؤات والتقديرات آفاق س لة من صادرات اإيرادات احص   أن   (2040-2030)تشر الت

ال اليوم-سوف تؤمن  البرول والغاز و ا ذ -مثلما   دفع مستحقات الفاتورة الغذائية، وما يأي بعد 
 .366فمستقبل اأمن الغذائي غر مضمون فيه الفرة

ام امصد   ففي الفرة اأخرة  فط ا فضت أسعار ال فاضا غر ا ارج ا زائر إ ا ر من قبل ا
    ظر الشكلي) 2016دوار ي شهر جانفي  26,5مسبوق، حيث بلغ سعر الرميل الواحد حوا 

ة (6-4 رقم و أد من السعر الذي حددته الدولة ي ميزانيتها لس ر يقد  وبالتا فالفارق  ،2016، و
ام حدد بدوار أمريكي للرميل ) 10بأكثر من  فط ا بائي لرميل ال   37ـذا أن السعر امرجعي ا

 
                                                           

365
ة ااقتصادية  -  ويع اإنتاج  –ااقتصاد اأخضر في الجزائر ، مكتب مال إفريقيا، اأمم امتحدة، إفريقيااللج فرصة لت

ي وتحفيز ة نشر، -الوط  .04، صبدون س
366 - Centre National d’Etudes et d'analyses pour la Population et le développement, 

Quelles politiques de sécurité alimentaire pour l’Algérie à l’horizon 2025, Défis et 
enjeux, Séminaire sur la Sécurité Alimentaire , P02. 
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ة   .367(2016دوار أمريكي ي قانون امالية لس

 .(2016-2006التطورات الشهرية أسعار البترول الخام للفترة ) (:6-4شكل رقم)
 دوار/ للبرميل

 
 . 2016: إحصائيات وزارة الطاقة الجزائرية، المصدر

رة ، امرافق مع أحجام أقل للمحروقات امصد  من احروقات ب تراجع أسعار الصادراتتسب   
ي  (TEP)مليون طن من البرول  99,3( أي ما يعادل 7,4-السائلة والغازية على حد سواء بواقع )

فاض إيرادات الصادرات ب   .368رمليار دوا 63,327إ أي  ،%10,27 سبةا
ذ الظروف امالية وااقتصادية الصعبة،   وبقصد ضمان اأمن الطاقوي للباد، والذي وي ظل 

ا فيما يتعلق يستهدف من ورائه عدم التأثر على اأمن الغذائي لأفراد،  كومة جهود تواصل ا
شيطه عن طريق اعتماد اسراتيجيات توافق امتغرات الدولية امستقبلية  بااستثمار ي اجال الطاقوي وت

ويعها. ديد الطاقات وت و   وال تتجه 

 ثانيا: إستراتيجية تحقيق اأمن الغذائي في ظل انخفاض أسعار البترول

ا وتقييم اموارد من احروقاالبرولية تغال اأمثل لاحتياطات هدف الدولة إ ااس   تبتجديد
سبة للغاز  3مليار.م 30.000وا ر امخزون من اموارد القابلة لاسرجاع غر التقليدية، حيث يقد   بال

سبة للبرول 12و  .369مليار برميل بال
                                                           

367
ة  -  زائر، خريف ة امالية واميزانية، اج ،2016تقرير مشروع قانون المالية لس ، ا  .16، ص2015لس الشعي الوط

368
زائر،  -  ك ا وي ب قدي للجزائر 2013التقرير الس  .31، ص2014، نوفمر للتطور ااقتصادي وال
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و كما تتجه    ذا الدولة  ديدة ااستكشاف وتشجيعه ي  قول ا القطاع، فمن شأن دخول ا
م اموارد  ال اإنتاج. وستسا مو من جديد ي  للبرول والغاز حيز اإنتاج، أن يسمح بالعودة إ ال

مية ااقتصادية وااجتماعية. شاط ي مويل خطط الت ذا ال  امستخرجة من 
جاح أي أن مويل ااسراتيجيات امستقبلية امتعلقة باأمن ال  ونة ب زائر أصبحت مر غذائي ي ا

ا  ديد ويع اموارد و و ااستكشاف والشراكة لت ديدة ي قطاع احروقات وال تتجه  اإسراتيجية ا
 برول.من ال

قد الدو ومن بن اإجراءات امقرحة  دوق ال فط  من قبل ص للتخفيف من أزمة أسعار ال
خفضة ي الفرة اأخرة عل  :370ى ااقتصاد عموما وأوضاع العجز ي امالية العامة، نشر إ ما يليام

مكانية استغال امتاح من ااحتياطات الوقائية إعلى امدى القصر ي  اإسراتيجيةتعتمد  - 
فطي. مو غر ال فيف اأثر على ال ادة و فيضات اإنفاق ا ب   والتمويل لتج

اء اهوامش الوقائية، ضمان العدالة بن اأجيال  -  بغي أن تضع البلدان امصد  إذ وإعادة ب رة ي
اري )على  فط خططا متوسطة اأجل لضبط أوضاع امالية العامة، بإبطاء معدل مو اإنفاق ا  فواترلل

فطيةالرأماديد أولويات اإنفاق كذا اأجور وتكاليف دعم الطاقة(، و   ، وزيادة اإيرادات غر ال
ميتها( ويع الصادرات خارج احروقات وت  .)كت

شاط ااقتصادي داعما لضبط أوضاع امالية العامة، ح يتمكن  -  ويع ال بغي أن يكون ت ي
كومي. فط واإنفاق ا ركات أساسية لاقتصاد بدا من ال اص من ااعتماد على   القطاع ا

ا وضعية ااحتياطات اما  دول أدنا يبن ل سبة لاقتصاد وا لية الوقائية من ناحية حجمها بال
ا مستقبل ااقتصاد الوط من حيث إمكانية ضمان  ية للموارد ها، وال تعكس ل زائري، واآفاق الزم ا

موية امخطط ها. العدالة بن اأجيال طط الت قيق ا  و

 

 
                                                                                                                                                                                           

369
 -  ، فيذ برنامج رئيس الجمهورية،الوزارة اأو زائر، ماي   مخطط عمل الحكومة من أجل ت  .21، ص2015ا

370
قد الدو -  دوق ال فط ، ص الشرق اأوسط وآسيا الوسطى آفاق ااقتصاد اإقليمي، سبل التعايش مع انخفاض أسعار ال

اير في سياق تراجع الطلب  .15، ص2015،  ي
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ية للموارد في الجزائر(: حجم ااحتياطات المالية الوقائية واآفاق الز 7-4جدول رقم)  م

ااحتياطات المالية الوقائية 
 في اأجل القريب

ي للموارد  اأفق الزم
2012 

دين الحكومة  إجمالي
 إجماليمن  %المركزية )

اتج المح  (2013ي لال

اادخار بالقدر الكافي 
 لضمان العدالة بين اأجيال؟

 ا 9,3 55,3 ضخمة
قد الدولي، مستجدات آفاق اإقتصاد اإقليمي، إدارة الشرق اأوسط وآسيا الوسطى،  المصدر: دوق ال               ص

اير   .14ص ،2015ي
 .فط والغاز الطبيعي  نسبة ااحتياطات امثبتة إ إما إنتاج ال

دول   تعكس وضعية غر خطرة على ااقتصاد  (7-4)رقم إن امعلومات امشار إليها ي ا
فطية، غر أن الوضعية البعيدة امدى غر  فاض ي اإيرادات ال زائري ي امدى امتوسط، من جراء اا ا

كمة. ة وتصحيح اأوضاع بطريقة  فاض، أو م تتم معا ة ي حال تواصلت اأسعار ي اا  مطمئ

اصر اميزان التج  ليل ع فطية والواردات الغذائيةومن خال  ال يشر  اري امتعلقة بالصادرات ال
دول )رقم  فطية ي تغطية ميزانية (8-4إليها ا ا حول قدرة اإيرادات ال يب عن تساؤل ، مكن أن 

زائر.  العجز الغذائي ي ا

                 (: أثر انخفاض صادرات المحروقات الجزائرية على وارداتها من الغذاء 8-4جدول رقم )
 (2015-2014) خال الفترة

 القيمة: مليون دوار                                                                                     

 (%نسبة التغير ) 2015 2014 
 12,08- 51.505 58.580 الواردات الكلية 
 15,37- 9314 11.005 الواردات الغذائية

 40,74 - 35.724 60.304 صادرات المحروقات 
ادا إلى  المصدر:   .2015، إحصائيات مديرية الجمارك الجزائريةمن إعداد الباحثة است

دول  قاط اآتية:موعة نستخلص  ،السابقانطاقا من ا  ال
سبشهدت فاتورة الواردات الغذائية تراجعا  -  ة حيث قد   ،%15,37ةب  2015رت قيمتها لس
ة أمريكي مليون دوار  11.005مليون دوار أمريكي مقابل  9314وا   .2014لس

 بشكل كبر، حيث  رة ي قيمة الصادرات هذ اموادرت اأسعار العامية للمحروقات مباشأث   - 
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ة  أمريكي مليون دوار 35.725وصلت قيمتها إ  مليون دوار أمريكي،  60.304مقابل  2015س
سبة تغر سالبة تقدر ب  .%40,76 ــــأي ب

ة  أن قيمة الصادرات للمحروقاتناحظ   -  تغطية إما قيمة الواردات  كان كافية  2014لس
ة اموالية، غر أهكليةال فاض قيمة ما م استراد ا عجزت عن ذلك ي الس  .بالرغم من ا

زائري بتذبذب ي صادرات احروقات نتيجة 2015-2009ميزت الفرة )  سبة لاقتصاد ا ( بال
ا، مقابل ارتفاع متواصل ي فاتورة الواردات الغذائية. اأمر الذي يسبب نوعا من  التذبذبات ي أسعار
عكس سلبا على  الاتوازن ي اميزان التجاري وميزان امدفوعات ويعمق من قيمة العجز التجاري، ما ي

ظر الشكل رقم ااقتصا  .(7-4د الوط )ي

           الجزائرية للفترة فط وصادراته والواردات من اأغذية(: العاقة بين تقلبات أسعار ال7-4كل رقم)ش
(2009-2015) 

 
ادا إلى معطيات الجدول رقم)  (6-4والشكل رقم) (8-4المصدر: من إعداد الباحثة است

ة ي الشكل   يات امبي ح التقلبات ي الواردات الغذائية  ، أن  أعاناحظ من خال تغرات ام
ال خال الفرة ) و ا فط وصادراته امومية، مثلما   ، (2014-2012ا تتأثر بالتقلبات ي أسعار ال
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ة  اد مثلما حد  خال س فاض ا ور ي أسعار، وال مي2015غر أها تتأثر ي مرحلة اا  زت بتد
ذ امادة. زائرية من  فط العامية والصادرات ا  ال

زائر من تغطية العجز الغذائي عن طريق  نؤكد من خال ما سبق دراسته أنه   ت ا وإن مك
ما مكن استخدام ااحتياطات امالية ي امدى  فط، فذلك يكون على امدى القريب، بي إيرادات ال

ونا بالعديد من العوامل وامتغرات الدولية امتوسط، ويبقى  زائر مر امدى البعيد لضمان الغذاء ي ا
  والداخلية.
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  الرابعخاصة الفصل 

زائر العديد من التحديات والعراقيل الداخلية ال تقف أمام سعيه  ه ايواجه ا  التحقيق أم
وات اأخرة، ما جعل الدولة تصارع من أجل رفع اإنتاج  ا خال الس الغذائي، وال زادت حدة تأثر

يها  ئية، خاصة تلك الواسعة تلف السلع الغذا منالزراعي والغذائي لتحقيق ااكتفاء الذاي مواط
 .للخارج وذلك لتخفيف نسبة العجز والتبعية الغذائية ااستهاك

ذ استقاها العديد من السياسات الزراعية،ي ذلك  وقد انتهجت   :ها توجهن وال كان م
يث تتدخ ه سياسة التوجيه واإصاح الزراعي،  (، والذي تدخل ضم ل الدولة التوجه الرأما )الليرا

ما يتضمن التوجه  ي شؤون القطاع الزراعي الثورة ااشراكي سياسة بطريقة مباشرة أو غر مباشرة، بي
 وال تقوم على ملكية اأرض للشعب. الزراعية

داف امسطرة   قق اأ هاغر أن تلك السياسات م  ي باءت بالفشل  ، أي أهاوامرجوة م
جديدة  إسراتيجيةقيق اأمن الغذائي، ما جعل الدولة تعيد صياغة سياستها الزراعية، والتخطيط 

مية القطاع الفاحي والريفي.  لت

ة   ذ س قيق اأمن الغذائي م و   إسراتيجيةعر  2009وأصبح بذلك امسار الزراعي متوجها 
مية الفا االت ديد ااقتصادية وااجتماعية بعد ذلك لتواكب الظروف وامتغرات  حية والريفية، وال م 

ابية. داف ا قيق أ و  ا  ارجية امؤثرة ي سر مسار  الداخلية وا

ابية بفعل التجديد الفاحي والريفي ال ا تزال قائمة قد حققت  إسراتيجيةغر أن   نتائج ا
ا،من وجود ها، إا أها تعا  التخطيط احكم فيذ  رفع مستوياتدون  ول عراقيل ومعوقات ي ت
 اإنتاج الزراعي.

م تلك العراقيلومن   غراي للجزائر،  : العراقيل الطبيعية وأ كم اموقع ا اخية، وال  التغرات ام
فاف والتصحر.  اخية كا طر التقلبات ام ضافة إ ندرة اموارد الطبيعية الزراعية باإفهي معرضة أكثر 

زائر مستقبا  فاض ي مستوى امتاح من اموارد امائية با (، حيث تشر التوقعات إ ا )اأرض واميا
كما تشر   رشيد استغاها ضمانا استدامتها،ادة الطلب عليها  ي ااستعمال الزراعي، ما يدعو إ توزي

درة. ة للزراعة لتصل إ مستويات قريبة جدا من ال فاض ي نسبة اأراضي الصا  إ ا
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م عامل طبيعي ذو    در اإشارة أخرا إ خطورة أ زائر، وامتو مثل ي تأثر اقتصادي ي ا
 ، ، وأي تأثر مس إنتاجه أو أسعار ب اأسود، أي أول ثروة طبيعية يرتكز عليها ااقتصاد الوط الذ

تلف القطاعا عكس على   ما فيها القطاع الفاحي. ت اأخرى ي البادي

ي تغطية الفاتورة الغذائية،  هتكمن ي ااعتماد على إيرادات اأمن الغذائي هذا امورد اهاموعاقة  
كم عوامل عديد زائر، :أمها ةوال  تسر و  عدم التوازن بن الزيادة السكانية وزيادة اإنتاج الغذائي با

ح متصاعد  .، غر متحكم فيهي م

يب عن التساؤل امطروح حول   تاج  ذا الفصل، إ است ا ي  ا من خال دراست وقد خلص
فاض أسعار البرول عاميا ومشكلمدى إمكانية  زائر ي ضوء ا  نضوبه؟. ةقيق اأمن الغذائي ي ا

ا  ظمات وحيث أن استخاص تصون وم دا إ الدراسات والتقديرات ال قام ها   جاء مست
ا  :أنه دولية ي اجال، وال مفاد

ها الغذائي ي ضوء   قيق أم فاض"مكن للجزائر  وعلى رول على امدى القصر، أسعار الب ا
ديد ااعتماد على مدخراها امالية أو تطويرامدى امتوسط ابد من  فطي عن طريق  و إنتاجها ال

اطق جديدة قيب وااستكشاف ي م  ، ليبقى مستقبل اأجيال البعيد من الغذاء غر مضمون".الت
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دف زيادة اإنتاج   قيق اأمن الغذائي جزء ا يتجزأ من اأمن القومي للوطن، ويعد  إن 
ورا رئيسيا وإسراتيجيا،  تجات الغذائية باأخص  واإنتاجية ي احاصيل الزراعية بصفة عامة وام

قيق أوضاع أفضل  تجات الغذائية ا مكن  لأمن فبدون رفع نسبة ومستوى اإنتاج الوطي للم
زائر، وبالتا ا مكن التحرر من قيود التبعية للخارج، وتقليص قيمة الفجوة الغذائية  الغذائي ي ا

ة   مليار دوار أمريكي. 10بأكثر من  2014والي قدرت لس
اعات الغذائية، والي   ذ القيمة كافية إقامة العديد من امشاريع ي اميدان الفاحي، والص

فيف عبء استراد الغذاء؛قد تكون قاد ة الي مر ها  رة على  خاصة ي ظل الظروف الرا
سبة كبرة وخطرة ي نفس الوقت، أن  فطية ب اإقتصاد الوطي، حيث أنه يعتمد على اإيرادات ال
اسبة لول ام دية ي إجاد ا فط ليست بالثروة الطبيعية امتجددة، ولذا ابد من التفكر   ثروة ال

ليا يلي الطلب عليه، وإن م يكن ي كل السلع الغذائية، ففي السلع  عل العرض على الغذاء 
ها كالق ا من امواد الواسعة ااستهاك.الضرورية واإسراتيجية م ليب وغر  مح، والسكر وا

، ي  ذ ا  شر إ فواقع اإنتاج الغذائي احلي وفق اإحصائيات الي م استعراضها ي دراست
ت خال العقود اأخرة، ويرجع ذلك إ السياسات  س زائر قد  أن أوضاع اأمن الغذائي ي ا
كومة، باإضافة إ القدرة امالية الذاتية  موية ي القطاع الزراعي الي انتهجتها ا اإصاحية والت

فجوة الغذائية، حيث أها للدولة على تغطية العجز احلي من الغذاء؛ بالرغم من اتساع نسبة ال
 العقد اأخر تقريبا.تضاعفت بثاثة إ أربعة مرات خال 

قيق اأمن الغذائي، أوها   ذا ما يدل على وجود خلل، يتمثل ي تأثر عوامل عديدة على  و
مو السكاي مو ي اإنتاج الغذائي ا تتوافق مع نسبة ال  وأمها الزيادة السكانية، حيث أن نسبة ال
قيق   ارج ي  ، ما جعل الدولة تلجأ إ ا ذ اأخرة أكثر سرعة من اأو زائر، حيث أن  ي ا
ية أخرى،   ؤاء السكان من الغذاء؛ إضافة إ عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وأم كفاية 

يا واق م أم ضر، واستقرار كم كتحسن امستوى امعيشي لأفراد سواء ي اأرياف أو ا تصاديا، 
ية والسياسية الي مرت ها الباد خال نفس الفرة.  اأوضاع ااقتصادية واأم

ونا   زائر كونه مر مردودية قطاع احروقات، فهو غر غر أن مستقبل اأمن الغذائي ي ا
ب فمضمون على امدى البعيد،  ا.ا ندري من أين لأجيال امقبلة بالغذاء، إن نفذ الذ  اأسود لدي
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 نتائج البحث -

تائج اآتية:  موعة ال ا إ استخاص  ا من خال دراست  توصل
مو ونشاط الفرد،  -  إن توفر الكميات الازمة من ااحتياجات الغذائية اليومية الضرورية ل

رارية الازمة ل وعية امائمن، أي بضمان الغذاء احتوي على السعرات ا ودة وال طاقة كل فرد با
قيق اأمن الغذائي، وبإضافة  و ما يقصد به  وفق عمر وحالته الصحية، بصفة متواصلة ومستدامة، 

قق اأمن الغذائي امستدام. اضرة وامقبلة،  صر ااستدامة، والي تعي ضمان قوت اأجيال ا  ع

غراي  اكتفائهاللجزائر القدرات واإمكانات الازمة لتحقيق  -  الذاي من الغذاء، فموقعها ا
تلف عوامل اإنتاج الضرورية من موارد طبيعية وبشرية وإمكانات مادية  ا على  وعه، وكذا توفر وت

ودة عالية،  ومالية، وعة، و اصيل زراعية وغذائية مت تكفي لسد حاجيات شعبها يسمح ها بإنتاج 
و التصدير أيضا.  من الغذاء والتوجه 

وات  إن -  واقع اإنتاج من احاصيل الزراعية والغذائية وبالرغم من تطور ومو خال الس
م احاصيل  ليا، خاصة أ امي على الغذاء  اأخرة إا أنه يشر إ  عدم كفايته ي سد الطلب امت

مراء والسكر، واألبان ومشتقاها، وصوا إ اأ ماك. والي يتم الضرورية، أوها القمح واللحوم ا
ليا. ا بكميات مضاعفة مقارنة بإنتاجها   استراد

مية القط -  زائر، تبهدف ت هود ي توجيه ااستثمارات اع الزراعي والغذائي با ذل كل ا
ذا ما  اعات الغذائية، و و القطاع الفاحي وقطاع الصيد البحري، وكذا الص  تؤكدالفعالة واجدية 

ذ القطاعات وعدد امؤسسات الصغرة اأرقام الي تع كس ارتفاعا ي عدد ااستثمارات ي 
صرا  ميته، باإضافة غلى كوها ع لق قيمة مضافة إ ااقتصاد الوطي وتسهم ي ت وامتوسطة، والي 

 أساسيا ي تفعيل اأمن الغذائي بالوطن.

ايد قيمته يوما بعد يوم، حيث نلحظ يبقى اميزان التجاري الغذائي للجزائر يعاي عجزا، تتز  - 
ذا ما يضعف اقتصادنا أكثر فأكثر،  ها، و ارتفاعا ي قيمة الواردات الغذائية مقارنة بالصادرات م
شاشة و عرضة لأزمات والتقلبات ااقتصادية والتجارية العامية، على سبيل امثال  عله أكثر  وذلك 

ليا.التأثرات السلبية للتقلبات ي اأسعار  ا   العامية للغذاء على أسعار
ارج، بات -  ذ امتغرات الدولية، وذلك أن اانفتاح على ا  من الضروري التأقلم مع 
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قيق   ن، حيث أنه من امستحيل العمل على  ارجية أمر ضروري، ي الوقت الرا رير التجارة ا و
 اأمن الغذائي بإنفراد.

تلفةزائر إ إقامة شا تسعى -  ي إطار التكامل ااقتصادي،   راكة على مستويات 
و اان كاانضمام اد امغرب العري، والتكامل ااقتصادي العري، وكذا السعي  ضمام إ إ ا

ارها الدولية. ا و ظمة التجارة العامية، دعما اقتصاد  م

قيق م يكن ها اأثر اإجاي امتوقع على مسألة  لتلك التكتاتمساعي اانضمام  إن - 
ا تزال تعاي من العجز الغذائي،  والدول العربية كافةاأمن الغذائي، فكل من دول امغرب العري 

صوص  فيذ خططها وإسراتيجياها  دافها وجدية ت ا وتوافق أ وذلك بسبب عدم تكامل جهود
 قيق اأمن الغذائي امشرك.

قيق اأمن الأ -  ظمة التجارة العامية، فهدف  سبة إ م غذائي لديها ضمن اتفاقية ما بال
زائر بقدر ما خدم مصاح الدول امتقدمة، حيث أن  الزراعة امية على غرار ا ا خدم مصاح الدول ال

تج اها، باإضافة تلك الدول امصدرة للغذاء تود أن تبقي على الدول امستوردة ها أسواقا لتصريف م
ية  قيق مطالب أخرى قد تكون سياسية أو أم ا من الغذاء ساحا للضغط عليها هدف  اذ إ ا

 أو اقتصادية.

ديات  -  د  زائر،  قيق اأمن الغذائي ي ا ظر عن التحديات الدولية الي تعيق  بغض ال
ه غر  ذا اهدف صعبا أيضا، لك عل من بلوغ  الفشل ي مستحيل، وامتمثلة ي أخرى داخلية، 

اخية وشح اموارد  اعتها، وكذا العوامل الطبيعية كالتغرات ام فيذ السياسات الزراعية، أو عدم  ت
فط ومشكلة تقلبات  و ال الطبيعية، إضافة إ أبرز عامل اقتصادي اسراتيجي ي الوطن، أا و

، ونضوبه على امستوى   احلي.أسعار على امستوى الدو

ذ استقاها إجاد صيغة مائمة استخدام أمثل للموارد الزراعية امتاحة اول   -  زائر وم ا
وات اأخرة  تلفة، وقد انتهجت ي الس ضمن سياستها الزراعية، غر أها باءت بالفشل أسباب 

مية الريفية والفاحية، ومن م سياسة التجديد الفاحي والريفي، ققت بفضلها  سياسة الت والي 
ميته ضمن امخططات امستقبلية هذ السياسة، والي   نتائج إجابية ي القطاع، وا تزال تعمل على ت
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. دفها الرئيسي وركيزها اأو قيق اأمن الغذائي، الذي يعتر  احها ي   نأمل 

مية القطاع الزراعي تعتر  -  سهلة ي ظل الظروف الهمة بامليست  غر أهاضرورية، مسألة ت
ها العديد من امشاكل الغر متوقعة امضرة باإنتاج جم ع اخية امتقلبة، والي ي فاف،   الزراعي ام كا

ا،والفيضانات جم عن  ، واأوبئة وغر و التأثرات السلبية الي ت وما يزيد من صعوبة امهمة، 
فط عاميا، على ااقتصاد ككل فاض أسعار ال مسار  إعاقة، والقطاع الزراعي خاصة، وبالتا ا

زائر.  قيق اأمن الغذائي با

 التوصيات -
ال اأمن الغذائي،   ظمات امختصة ي  تائج امتوصل إليها، وعما ما تقر ام انطاقا من ال

موعة التوصيات اآتية:   نقدم 
مشكلة اأمن الغذائي ضمن أولويات الدراسة والبحث ي اجاات وضع ابد أوا من  - 

قيق  و  التغذوي من  إشباعهالعلمية عامة والزراعية خاصة، وكذا توعية امستهلك بضرورة التوجه 
صول عليه.  الغذاء وليس اهدف فقط ي ا

ها اموارد امائية خاصة م ابد من التكامل ي إدارة وتسير اموارد الزراعية امختلفة، - 
والعمل على استغاها بطريقة عقانية ورشيدة تضمن رفع كفاءها اإنتاجية  واأراضي الزراعية، 

تج  ية بتوفر الغذاء من يد الفاح أو ام واستدامتها أيضا؛ وذلك بإشراك كل اأطراف والقطاعات امع
هائي.  إ امستهلك ال

قيق  -  ااكتفاء الذاي من السلع الغذائية الي تتميز فيها الدولة باميزة جب العمل أوا على 
تجات الغذائية اأخرى، إما  و ام سبية ي إنتاجها، والي حققت نتائج إجابية من قبل، م التوجه  ال

سبية ي اإنتاج  اعن طريق ااعتماد على الذات أو بالتكامل لاستفادة من امزاي للدول الزراعي ال
 أخرى.ا

اعات الغذائية، خاصة تلك امقامة من قبل م ااستثمارات ي اجال الزراعيدع -   والص
واص، وتقدم امساعدات امالية والتحفيز وتسهيل اإجراءات امتعلقة بإقامة امشروع فيذ اتا  اوت

 .استدامتهلعمل على وا



 خاتمة 
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ما يتعلق بامعامات التجارية الدولية، فيمن قيود مركية وغر مركية أخذ التدابر الازمة  - 
بية خاصة امتعلقة بتجارة السلع الغذائية،  ها إغراق اأسواق احلية بالسلع الغذائية اأج جم ع والي ي

فس السلع أو مثياها؛ خاصة ي ظل اانضم ظمة والي تؤثر سلبيا ي اإنتاج الوطي ل ام إ ام
ويع ااقتصادي.العامية للتجارة، وانتهاج س  ياسة الت

دية والصرامة،  -  مية الفاحية والريفية، ولكن بقدر أكر من ا فيذ سياسة الت مواصلة ت
ةخاصة ي ضوء الظروف ال ، والي ا جب أن تتأثر ها امخصصات الوطي الي مر ها اإقتصاد را

دلامالية ل قيق اأ اف امسطرة سابقا، مع إجراء تعديات قطاع الزراعي، بل ابد من العمل على 
قق نتائج إجابية.  على تلك الفروع الي م 

فط عاميا، وهدف عدم التأثر على اأمن الغذائي، مكن  -  فاض ي أسعار ال ي ظل اا
زائر، وذلك عن طريق عمليات التجديد وااستكشاف  فطي با مية القطاع ال و تطوير وت التوجه 

قيب إ حن  ة لتغطية قيمة الفاتورة الغذائيةي مواقع جديدة، أو استخدام ااحتياطات امالي والت
تجات الغذائية.  سن أوضاع اإنتاج الوطي من ام

 آفاق مستقبلية للبحث:
زائر ي ظل اإمكانات امتاحة والتحديات الدولية   قيق اأمن الغذائي ي ا إن مسألة 

ارجية الي  تمام الدارسن وا امة على مستويات عديدة، ومثرة ا علها مسألة  تواجهها، 
ا. ا امختلفة، ااقتصادية وااجتماعية والبيئية وغر تلف اجاات ترتبط بأبعاد  والباحثن ي 

وانب ااقتصادية امؤثرة ي توفر الغذاء   ا اإحاطة مختلف ا ا من خال دراست وقد حاول
ا واسعا ومتشعبا،  للسكان، ا التطرق إليها، كون موضوع وانب الي ا يسع وتبقى العديد من ا

ا طلبة العلم والباحثون  فه العديد من التساؤات واإشكاليات امستجدة، والي مكن أن يتخذ تكت
اث أكادمية ي  ها اإجابةمستقبا دراسات وأ   .ع

 جزائر في ظل نضوب النفط.استشراف مستقبل اأمن الغذائي في ال -
 انعكاسات اانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على اأمن الغذائي بالجزائر. -
 آفاق تحقيق اأمن الغذائي في الجزائر في ظل محدودية/ندرة الموارد الطبيعية. -
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http://www.mre.dz/baoff/bibliotheque/fichiers/CAMPAGNE_IRRIGATION.pdf 



 قائمة المالحق 
 

 
268 

 

تقسيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة وفق نوع النشاط): 03رقم(الملحق   
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المصدر: إحصائيات المديرية العامة للجمارك الجزائرية



 قائمة المالحق 
 

 
270 

 

 
  )2014-2013(الصادرات الغذائية للجزائر للفترة ): 05رقم (لملحق ا

 المصدر: إحصائيات المديرية العامة للجمارك الجزائرية



 قائمة المالحق 
 

 
271 

 

  اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية بين دول المغرب العربي): 06رقم (ق  حالمل
  

 اتفاقية خاصة
 بتبادل المنتجات الفالحية

 بين دول اتحاد المغرب العربي

 إن اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى،
 واململكة املغربية،

 واجلمهورية اإلسالمية املوريتانية،
 واجلمهورية التونسية،

 واجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،
ـ انطالقًا من معاهدة إنشاء احتاد املغرب العريب، والسيما املادة 

 الثالثة منها،
 ـ وعمالً على حتقيق أهداف املعاهدة،

 د املغرب العريب،ـ وتنفيذاً لربنامج عمل احتا
ـ ورغبة منها يف توثيق العالقات االقتصادية، حتقيقًا ملتسع 

 اقتصادي مغاريب مندمج متكامل،
ـ وإميانًا منها بضرورة الرفع من طاقات اإلنتاج الفالحي لدول 
احتاد املغرب العريب، وتيسري انسياب احملاصيل الزراعية األساسية 

 املغاريب الشامل،بينها، لتحقيق األمن الغذائي 
 :اتفقت على ما يلي

 :المادة األولى
تتعهد األطراف املتعاقدة بإقامة احتاد مجركي بينها، وذلك بصفة 

دف إحداث سوق مغاربية فالحية مشرتكة ويف . تدرجيية، 
انتظار حتقيق هذا اهلدف، ختضع مبادالت املنتجات الفالحية 

 .ها يف هذه االتفاقيةبني أقطار االحتاد، للرتتيبات املنصوص علي
 :المادة الثانية

تتعهد األطراف املتعاقدة بإعفاء املنتجات الفالحية، ذات 
املنشأ واملصدر احملليني، املتبادلة بينها، من الرسوم اجلمركية 
والضرائب ذات األثر املماثل، املفروضة عند االسترياد، باستثناء 

يف كل قطر،  الرسوم والضرائب املفروضة على اإلنتاج احمللي
وتبقى هذه املنتجات خاضعة . وذلك طبقًا لبنود هذه االتفاقية

لرقابة صحية ونوعية، طبقًا ألحكام هذه االتفاقية، أو 
 .االتفاقيات الثنائية، أو لقوانني كل قطر

 :المادة الثالثة
تتعهد األطراف املتعاقدة بإعفاء املنتجات الفالحية، ذات 

بينها، واحملددة يف قائمات، من  املنشأ املغاريب، املتبادلة
اإلجراءات غري اجلمركية، وتتوىل جلنة األمن الغذائي حتديد هذه 

 .القائمات
 :المادة الرابعة

تعترب منتجات فالحية املنتجات النباتية واحليوانية، ومنتجات 
الصيد البحري، مبا فيها املصنعة، املنصوص عليها يف الفصول 

 .ية للمنتجاتبالتصنيفة اجلمرك 24إىل  1
 :المادة الخامسة

 :تعترب ذات منشأ حملي
 .املنتجات الفالحية املنتجة كليًا يف أحد أقطار االحتاد -أ

املنتجات املصنعة املتأتية من حتويل منتجات أقطار  -ب
ا يف الفقرة  ّف   ).أ(االحتاد، كما هو معر

 :المادة السادسة
احمللي، املصدرة من قطر ترفق املنتجات الفالحية، ذات املنشأ 

أحد األطراف املتعاقدة إىل أقطار األطراف األخرى، بشهادة 
منشأ، مستوحاة من النموذج املعتمد من طرف السلطات 

 .اجلمركية من القطر املصدر
 :المادة السابعة

جتري تسوية املعامالت املالية املتعلقة باملبادالت التجارية بني 
ألحكام اتفاقيات الصرف املغاربية  أقطار املغرب العريب، طبقاً 

ا يف كل قطر  .أو الثنائية، أو طبقًا لقوانني الصرف املعمول 
 :المادة الثامنة
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تتعاهد األطراف املتعاقدة على وضع نظام مشرتك، حلماية 
املنتجات الفالحية املغاربية من مزامحة املنتجات املوردة من 

، ومن تقلبات خارج أقطار االحتاد ذات األسعار املدعمة
حفة، مع األخذ بعني االعتبار مصاحل كل األطراف  السوق ا

وتتوىل جلنة األمن الغذائي حتديد قائمة هذه . املتعاقدة
 .املنتجات

 :المادة التاسعة
تتعهد األطراف املتعاقدة بالعمل تدرجييًا على توحيد قوانني 

 .الرقابة الصحية واملواصفات وسياسات األسعار
 :العاشرةالمادة 

ميكن للطرف املتعاقد يف هذه االتفاقية، أن يتخذ تدابري وقائية 
 .وفقًا ملا جاء بامللحق املصاحب، واملتعلق بالتدابري الوقائية

 :المادة الحادية عشرة
يتم تعديل هذه االتفاقية بطلب من إحدى دول االحتاد، بعد 

 ويكون هذا التعديل ساري املفعول،. موافقة الدول األخرى
بعد التصديق عليه من كافة دول االحتاد، وفقا لإلجراءات 

 .املنصوص عليها يف املادة التالية
 :المادة الثانية عشرة

ختضع هذه االتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول 
ا يف كل منها  .األعضاء، وفقًا لإلجراءات املعمول 

عليها من وتدخل حيز التنفيذ، بعد إيداع وثائق املصادقة 
طرف هذه الدول لدى األمانة العامة الحتاد املغرب العريب، اليت 

 .تقوم بإشعار الدول األعضاء بذلك

قعت هذه االتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ  ُ محرم  1و
م، 1990يوليه  23الموافق لـ ) ر.و 1400(هـ 1411

وذلك من خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها في 
 .القوة القانونية

  
  
  

/http://www.maghrebarabe.org :المصدر
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المنظمة العربية للتنمية الزراعية  اتفاقية إنشاء): 07رقم(الملحق   
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  -تابع–) 07رقم(الملحق 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة المالحق 
 

 
275 

 

-تابع–) 07رقم(ملحق ال  
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- تابع–) 07رقم(الملحق    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جامعة الدول العربيةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، : المصدر
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لجنة األمن الغذائي لدول المغرب العربي): 08رقم(الملحق   
 

 
 قرار إنشاء اللجان الوزارية المتخصصة

 التحاد المغرب العربي

 صاحب اجلاللة امللك احلسن الثاين، ملك اململكة املغربية،: إن 
 وفخامة السيد زين العابدين بن علي، رئيس اجلمهورية التونسية،

رية الدميوقراطية وفخامة السيد الشاذيل بن جديد، رئيس اجلمهورية اجلزائ
 الشعبية،

وفخامة العقيد معمر القذايف، قائد ثورة الفاتح من سبتمرب العظيم، 
 اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى،

وفخامة العقيد معاوية ولد سيدي أمحد الطايع، رئيس اللجنة العسكرية 
 املوريتانية،للخالص الوطين، رئيس الدولة للجمهورية اإلسالمية 

متاشيًا مع مقتضيات املادتني الثامنة والعاشرة من معاهدة إنشاء احتاد  -
املغرب العريب، واملادة الثالثة من القرار باملصادقة على أعمال اللجنة املغاربية 

ا الفرعية،  وتوصيات ومقرتحات جلا
يف بناء وإميانًا منهم بالدور الطالئعي، الذي ميكن أن تلعبه هذه اللجان  -

رح املغرب العريب، ْ  ص
وبعد االّطالع على تقرير جملس وزراء اخلارجية حول تكوين اللجان  -

 الوزارية املتخصصة،

 :يقررون ما يلي
: يكون الحتاد املغرب العريب أربع جلان وزارية متخصصة، هي :المادة األولى

ية األس اسية، جلنة املوارد جلنة األمن الغذائي، جلنة االقتصاد واملالية، جلنة البنْ
           .البشرية

 اختصاصات اللجان :المادة الثانية
املياه  -الفالحة والثروة احليوانية : تم جلنة األمن الغذائي بقطاعات) أ)

الصيد  -استصالح األراضي  -الصناعات الفالحية والغذائية  -والغابات 
 - البيئة  -البيطري البحث الزراعي و  -جتارة املواد الغذائية  -البحري 

 .مؤسسات الدعم الفالحي
 - املعادن  -الطاقة  -التخطيط : تم جلنة االقتصاد واملالية مبيادين) ب)

التأمني واملصارف  -املالية واجلمارك  -السياحة  -الصناعة  -التجارة 
 .الصناعة التقليدية -اخلدمات  -ومتويل االستثمار 

ية )  ج)  - التجهيز واألشغال العمومية : األساسية بقطاعاتتم جلنة البنْ
  .الري -الربيد  -النقل واملواصالت  -اإلسكان والعمران 

 - اإلعالم  -الثقافة  -تم جلنة املوارد البشرية مبجاالت الرتبية والتعليم ) د)
 - الرياضة  -التشغيل  -الشؤون االجتماعية  -البحث العلمي  -التكوين 
شؤون اجلالية  -اإلقامة وتنقّل األشخاص  -العدل  -ة الصح -الشبيبة 
 .املغاربية

تقوم اللجان الوزارية املتخصصة، بالتعاون مع جلنة املتابعة  :المادة الثالثة
واألمانة العامة، بوضع التصور للخطط واجلداول الزمنية، الالزمة لتنفيذ 

 .برنامج عمل االحتاد، املصادق عليه من طرف جملس الرئاسة
تتكون اللجان الوزارية املتخصصة من الوزارات واألمانات  :المادة الرابعة

 .الشعبية املعنية، حسب القطاعات اليت تدخل يف مهامها
تتفرع عن اللجان الوزارية املتخصصة جمالس وزارية  :المادة الخامسة

رق عمل، حسب ما يقتضيه عملها، وعليها االستعانة بذوي  ِ قطاعية، وف
 .فاءات املغاربيةاخلربة والك

تعرض اللجان الوزارية املتخصصة نتائج أعماهلا على  :المادة السادسة
أنظار جملس وزراء اخلارجية، ومتارس نشاطها بالتنسيق مع جلنة املتابعة 

 .واألمانة العامة
 .حتدد اللجان الوزارية املتخصصة نظامها الداخلي :المادة السابعة

رر بتونس يوم الثالثاء  ) ر.و 1399(هـ 1410جمادى الثانية  26حُ
 .م1990) يناير(جانفي  23الموافق 

/http://www.maghrebarabe.org :المصدر
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البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي ): 09رقم(الملحق   

 
 
 
 



 قائمة المالحق 
 

 
279 

 

 
تابع): 09رقم(الملحق   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، جامعة الدول العربية
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التساقطات المطرية في الجزائر): 10رقم(حق لالم  
 
 

   http://www.meteo.dz/climatenalgerie.php.الديوان الوطني لألرصاد الجوية، الجزائر :المصدر
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األراضي الزراعية في الجزائر): 11رقم(الملحق    

والريفية والصيد البحري الجزائريةوزارة التنمية الفالحية : المصدر  
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السياسة الحكومية في مجال الفالحية والتنمية الريفية والصيد البحري):  12رقم(الملحق   
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)تابع 12رقم (الملحق    
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)تابع 12رقم (لملحق  ا  
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  غة العربيةلبال: أوال
   الكتب -أ

 .1993 سوريا، دمشق،مطبعة االحتاد، ، مشكالت األمن الغذائي العربيإبراهيم سعيد،  - 1
مكتبة سبتان املعرفة، اإلسكندرية،  ،-رؤى معاصرة-السياسات االقتصادية الزراعيةأمحد أبو زيد الرسول،  - 2

  .2004مصر، 
مشروع املستقبالت العربية -، جامعة األمم املتحدةصور المستقبل العربي،  وآخرونإمساعيل صربي عبد اهللا - 3

 .......02 دراسات الوحدة العربية، بريوت، الطبعة البديلة، مركز
للنشر، اجلزائر، موفم  ،)ديناميكية الهياكل أهمية التنظيم( اقتصاد وتسيير المؤسسة إمساعيل عرباجي،   - 4

 . 2013، 03الطبعة 
وزارة الثقافة السورية،  السياسة الزراعية في البلدان النامية،أليس فرانك، ترمجة إبراهيم حيي الشهليب،  - 5

  .1995دمشق، سوريا، 
إلى المنظمة ، استشراف مستقبل األمن الغذائي في ظل االنضمام بالسم مجيل خلف الدليمي وآخرون - 6

جملة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة واسط، العراق،  العالمية للتجارة،
 .2014، ديسمرب 01اإلصدار 

يكان للنشر، الرياض، اململكة العربية عب، شركة المفاهيم العلوم الفيزيائيةهويت وآخرون، . ج.بول - 7
  .2014السعودية، 

في ظل سياسة إشكالية األمن الغذائي في العراق  حممد علي موسى املعموري، ،العاين د رشيدثائر حممو   - 8
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة  ،وعضوية منظمة التجارة العالميةاإلغراق 
 .2005  العراق،بغداد، 

من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب النظام االقتصادي الدولي المعاصر، حازم الببالوي،  - 9
لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويتالباردة  .2000، ، عامل املعرفة، ا

 .2010، دار دجلة للنشر، عمان، األردن، تدهور النظام البيئي: التصحرحسوين جدوع عبد اهللا،  -10
 .2006، 01دار الثقافة، عمان، األردن،  الطبعة ،منظمة التجارة العالميةحسني الفتالوي سهيل،  -11
األمن الغذائي والمائي في المملكة العربية السعودية خضران بن محدان الزهراين، صديق الطيب منري ،  -12

مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية،   ،-الواقع والتطلعات –
2007. 

،  01، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة محاضرات في االقتصاد السياسيرواء زكي الطويل،  -13
2013.        
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، ترمجة رحاب صالح الدين، مؤسسة هنداوي للتعليم دروس مبسطة في االقتصادروبرت مرييف،  -14
 .2013، 01والثقافة، مصر، الطبعة

، دار املسرية  للطباعة والنشر، الحديث بين النظرية والتطبيقمبادئ التسويق كريا أمحد عزام وآخرون،  ز  -15
  .2015، 06عمان، األردن، الطبعة 

، 01، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، الطبعة األمن الغذائي العربيسامل توفيق النجفي،  -16
2011، 

لس  ،دائل الممكنةالحقائق والب:أزمة المياه في المنطقة العربيةخالد حجازي،  سامر خميمر، -17 ا
  .1996 الكويت، ماي-الوطين للثقافة والفنون واآلداب

 .1999، لبنان، ، دار الندى ، بريوت" اتفاقية الغات بين النشأة والتطور واألهداف"سر زغيب،  -18
مؤسسة رؤية للطباعة  ،)طبيعية وبشرية وغذائية وبيئية(، الموارد االقتصادية السيد حممد أمحد السرييت -19

  .2011والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 
دار اجلامعة اجلديدة  ،- رؤية إسالمية  –األمن الغذائي والتنمية االقتصادية السيد حممد السرييت،   -20

 .2000للنشر، مصر، 
رد ، اقتصاديات المواالسيدة إبراهيم مصطفى، امحد رمضان نعمة اهللا، السيد حممد أمحد السرييت  -21

 .2007الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، والبيئة، 
لد  الموارد الطبيعية واقتصاديات نفاذها،صاحل العصفور،  -22 ، 01املعهد العريب للتخطيط، الكويت، ا

  .2002اي ، م05العدد 
عمان،   مؤسسة عبد احلميد شومان،، األمن الغذائي العربي حاضره ومستقبلهصبحي القاسم،  -23

 .1998 ، 03الطبعة  األردن،
، المغرب العربي التفاعالت المحلية واإلقليمية واإلسالميةعادل مساوي، عبد العلي حامي الدين،  -24

 .2010 جملة البيان، مركز البيان للبحوث والدراسات، السعودية،
، مطبعة رمضان الجات والعالم الثالث دراسة تقويمية للجات وإستراتيجية المواجهةعاطف السيد،  -25

 .1999وأوالده، اإلسكندرية، مصر،
، دار جامعة السودان للنشر والطباعة مقدمة في علوم وتكنولوجيا األغذيةعبد الباسط آدم مريود،  -26

  .2010، 01والتوزيع، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الطبعة 
تل وحتى الجات وآليات منظمة التجارة العالمية من أورجواي لسياعبد احلميد عبد املطلب،  -27

 .2003 ،الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر ،الدوحة
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، دار املريخ، الرياض، النظم البيئية واإلنسانعبد الرمحان املهنا أبا اخليل، حمي الدين حممود قواس،  -28
  .2005السعودية، 

 ، دار زهران للنشر والتوزيع،نظرة اقتصادية لمشكلة الغذاء في العراقعبد الغفور ابراهيم أمحد،  -29
  .2008األردن، 

، دار  تبعات العولمة االقتصادية والتكامل الدولي األزمة الغذائية العالميةعبد القادر رزيق املخادمي،  -30
 .2009 مصر، الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،

يد،  -31 ، العربية للطباعة والنشر، التحديات المستقبلية للتكتل االقتصادي العربيعبد املطلب عبد ا
 .2003مصر، القاهرة، 

إستراتيجيات مقاومة التصحر في ظل التغيرات المناخية عبد امللك بن عبد الرمحن آل الشيخ،  -32
  .، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، بدون سنة نشرالمملكة العربية السعودية نموذجا: المتوقعة

طبعة العاملي، بغداد، ، الطبعة األوىل، مأسس ومبادئ االقتصاد الزراعيعبد الوهاب مطر الداهري،  -33
1969. 

، دار الفكر العريب، القاهرة، الصناعات الغذائية في المصانع والمنازل والمدارسعز الدين فراج،  -34
  .1997مصر، 

ضة مصر للنشر، مصر، حرب المياه على ضفاف النيلعمر فضل اهللا،  -35  .2013، جمموعة 
  .1985الوطنية للكتاب باجلزائر، ، املؤسسة جغرافيا الغذاء في الجزائرعيون عبد الكرمي،  -36
، مركز الكتاب األكادميي، عمان، األمن الغذائي والتنمية المستدامةفاطمة بكدي، رابح محدي باشا ،  -37

  .  2016، 01األردن، الطبعة 
،  مركز الدلتا للطباعة، اإلسكندرية، مصر، النظم الجمركية واالستيراد والتصديرفتحي حسن سالمة،  -38

1990. 
مركز دراسات الوحدة العربية،  -حالة الجزائر-الزراعة العربية وتحديات األمن الغذائيفوزية غريب،  -39

 .2011 لبنان، الطبعة الثانية، بريوت،
سرور، دار املريخ  إبراهيمسرور علي  :تعريب، أساسيات التسويقفيليب كوتلر، جاري ارمسرتوننج،  -40

 .2007، 01 الطبعة ،للنشر
، معهد الدراسات اإلسرتاتيجية، بغداد، العراق، -قراءة في اقتصاد السوق-مسيثكامل وزنه، آدم  -41

 .2007، 01الطبعة 
، ديوان املطبوعات االتجاهات الزراعية وعوائق التنمية الريفية في البلدان الناميةمربوك مقدم،  -42

 .1993اجلامعية، اجلزائر، 
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لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، ، ا، األمن الغذائي للوطن العربيحممد السيد عبد السالم -43
    .1998الكويت، 

لس الوطين التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية في الوطن العربيحممد السيد عبد السالم،  -44 ، ا
 .1990للثقافة والفنون، الكويت، 

 .1986، دار املعارف، القاهرة، مصر، في اإلسالم الغذاء لكل فمحممد راكان الدغمي،  -45
 .2010للنشر والتوزيع،  إثراء، علم اقتصاد التنميةحممد صاحل تركي القريشي،  -46
، منظمة التجارة العالمية ودورها في تنمية اقتصاديات البلدان اإلسالميةحممد عبيد حممد حممود،   -47

لة الكربى، مصر  .2007، دار الكتاب والوثائق القانونية، ا
ة على حرية التجارة وأثرها في التنمية االقتصادية، دراسة القيود الشرعية الواردحممد على عكاز،  -48

 .2008، 01 ، مصر، الطبعةاإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، فقهية مقارنة
لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربيحممد علي الفرا،  -49 ، ا

  .1979الكويت،  سبتمرب 
االقتصادية وآثارها على القطاع الزراعي في الدول  اإلصالحاتسياسات برامج حممد علي املقبلي،  -50
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جملة اجلامعة اإلسالمية  ،، القواعد الشرعية لسالمة إنتاج وحفظ الغذاءعاطف حممد أبو هربيد -115
لد   .2012، يناير 01، العدد 20للدراسات اإلسالمية، غزة، فلسطني، ا

جملة أسيوط للدراسات البيئية، مركز  ،"االقتصاد األخضر"البيئي االقتصاد عايد راضي خنفر،  -116
 .2014، يناير 39الدراسات والبحوث البيئية، مصر، العدد 

، االكتفاء الذاتي والعجز الغذائي لمحاصيل الحبوب الرئيسية في عبد اهللا علي مضحي وآخرون -117
  .2015، العراق، لعراقيةجملة العلوم الزراعية ا، 2015-2005 بعض األقطار العربية للمدة

واقع فرع الصناعات الفالحية الغذائية بدول الميدا وجاذبيتها لالستثمارات عبد املليك مزهوده،  -118
، أحباث اقتصادية وإدارية، كلية اللوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، األجنبية المباشرة

  .2007، ديسمرب 02بسكرة، اجلزائر،  العدد 
آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل عياش قويدر، ابراهيمي عبد اهللا،  -119

 .2005 ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،02، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العددوالتشاؤم
-2000(الغذاء في دول المغرب العربي بين عامي  إنتاج، مشكلة كفاح عباس رمضان احلمداين -120

 .مركز الدراسات اإلقليمية ،)2007
تقلبات أسعار النفط ولعنة الموارد والحاجة إلى الميزانية الصفرية، مركز األبحاث حممد رمضان،  -121

  .2012سينيار كابيتال، يوليو 
حبوث جملة ، ر الغذاء عالميامن الغذائي وإشكالية ارتفاع قائمة أسعااألحممد شايب، نعيمة بارك،  - 122

  .2014، 65العدد  مركز دراسات الوحدة العربية، اقتصادية عربية،
، جملة الباحث، انعكاسات تحرير التجارة العالمية على اقتصاديات البلدان الناميةحممد قويدري،  -123

 .2002، 01 العدد، اجلزائر، عمار ثليجي، األغواطجامعة 
لة املصرية للتنمية والتخطيط ما بعد المنظور الحديث،: الغذائي، األمن حممود عبد احلي -124 ، معهد ا

 . التخطيط القومي، مصر
جملة أحباث اقتصادية  ، البيئة،الزراعة المستدامة والمنتجات المعدلة وراثيا،مليكة زغيب، قمري زينة -125

  .2009، جوان 05وإدارية، جامعة بسكرة، العدد 
، جملة تقنيات مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها لألغراض الزراعيةممدوح فتحي عبد الصبور،  -126

  .2000يوليو  ،19العدد  ،أسيوط للدراسات البيئية، مصر
حبوث  ،)عرض لبعض التجار(، التكامل االقتصادي العربي بين الواقع والمأمول مهدي ميلود -127

 .2009 ، شتاء45اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
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جملة  السياسات الزراعية في الجزائر وسيلة لتحقيق األمن الغذائي،نزعي عز الدين، هامشي الطيب،  -128
لد التاسع،  كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة، العراق،العلوم االقتصادية،   العدد الثالث والثالثون، ا

  .2013متوز، 
 اإلنمائية واألهدافالموارد الطبيعية في ضوء استدامة البيئة  إدارةنفيسة ابو السعود وآخرون،  -129

حممد مسري مصطفى،حبوث اقتصادية عربية، العددان  :قراءة، 2012، معهد التخطيط القومي، لأللفية
  .2013ربيع / ، شتاء61-62

دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح  إستراتيجية إدارة المياه في الجزائر،نور الدين حاروش،  -130
  .2012، جوان 07ورقلة،  العدد

جملة العلوم  ،الملف الزراعي في المفاوضات التجارية الدوليةهارون الطاهر، عز الدين بن تركي،  -131
 .2003، 02 العدد ،االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف

، هيئة الطاقة الذرية، سوريا، أيلول يةمصادر تلوث المياه الجوفهدى عساف، حممد سعيد املصري،  -132
2007.  

اتحاد المغرب العربي –التكتالت االقتصادية كآلية لتعزيز فرص التسويق الدولي الياس سامل،  -133
لة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية ، جامعة اجلزائر ،-نموذجا  .2012، 03، العدد3ا

  والندوات ،المؤتمراتالملتقيات،  - د 
تزايد االنكشاف الغذائي العربي وتدهور مرتكزات األمن إبراهيم بورنان، بن دحان إلياس األزهر،  -134

، امللتقى العلمي الثالث حول القطاع الفالحي ومتطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول الغذائي العربي
  .2014أكتوبر  29- 28التسيري، جامعة املدية،   العربية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم

، الصناعات الغذائية كمدخل لتحقيق األمن الغذائي في الجزائر الواقع والمأمولأمحد مصنوعة،  -135
امللتقى الدويل التاسع حول استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات االقتصادية الدولية،  

  . 2014نوفمرب  24- 23والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، كلية العلوم االقتصادية 
حالة –المنظمة العالمية للتجارة  إلى، األمن الغذائي في ظل االنضمام بن عناية جلول وآخرون -136

امللتقى العلمي الدويل الثالث حول اقطاع الفالحي ومتطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول  ، -الجزائر
  .2014أكتوبر  29-28ية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة املدية، العربية، كل

 ،- دراسة حالة الجزائر–أثر السياسات الزراعية على تحقيق األمن الغذائي بن ناصر عيسى،  -137
امللتقى الدويل السادس حول إشكالية األمن الغذائي بالعامل العريب التحديات املستقبلية يف ظل تقلبات 

 .2011، جامعة سكيكدة، نوفمرب15/16األسعار العاملية للمواد الغذائية،
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، أثر التغيرات المناخية على االقتصاد والتنمية المستدامة مع اإلشارة إلى حالة بوسبعني تسعديت -138
، امللتقى الوطين األول حول البيئة والتنمية املستدامة، كلية العلوم الطبيعية واحلياة وعلوم األرض، الجزائر

 .2014، جامعة العقيد آكلي حمند أوحلاج، البويرة
 ،2020النمذجة القياسية واالتجاهات المستقبلية للفجوة الغذائية في الجزائر آفاق ترقو حممد،  -139

سع حول استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب، يف ضوء املتغريات والتحديات امللتقى الدويل التا
االقتصادية الدولية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، 

  .2014نوفمرب  24- 23الشلف،  
، امللتقى الدويل األمن الغذائيإنتاج وتسويق الحبوب وأثرهما على تحقيق استدامة ثامر البكري،  -140

التاسع حول استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات االقتصادية الدولية،  كلية 
  .2014نوفمرب 24-23الشلف،  ،العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي

، أثر التغيرات المناخية على وضع الزراعة والغذاء في فياضمجال حممد صيام، شريف حممد مسري  -141
، شركاء التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب، مؤمتر التغريات املناخية وآثارها على مصر، القاهرة، مصر

 .2009نوفمرب  03- 02مصر، 
لبات التسيير اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في الدول العربية ومتطحبيبة عامر، فتيحة قشرو،  -142

امللتقى العلمي الدويل الثالث حول  ،-إفريقيادول شمال  -المتكامل المستدام لتحقيق األمن الغذائي
القطاع الفالحي ومتطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول العربية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

  .2014 أكتوبر29- 28املدية،  الدكتور حيىي فارس التسيري، جامعة
،  امللتقى الدويل الوقود الحيوي وآثاره على األمن الغذائيخالد بوجعدار، حممد األمني وليد الطيب،  -143

التحديات املستقبلية يف ظل تقلبات األسعار العاملية : األمن الغذائي بالعامل العريب سرتاتيجيةالسادس حول إ
سكيكدة،   1955أوت  20للمواد الغذائية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة 

  .2011ديسمرب  07-08
األسباب : ي األسواق الدوليةرتفاع األسعار العالمية للغذاء فازرزار العياشي، صيد نوال،  -144

امللتقى الدويل السادس حول إسرتاتيجية األمن الغذائي بالعامل العريب  والتداعيات على البلدان العربية،
التحديات املستقبلية يف ظل تقلبات األسعار العاملية للمواد الغذائية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية 

  .2011 سكيكدة، 1955أوت  20وعلوم التسيري، جامعة 
التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية في ظل السياسات الزراعية زيرمي نعيمة، بودخيل حممد أمني،  -145

امللتقى العلمي الدويل الثالث حول القطاع الفالحي ومتطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول  في الجزائر،
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 29-28رية وعلوم التسيري، جامعة حيىي فارس، املدية،  العربية، ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجا
 .2014أكتوبر

، امللتقى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائريساري أحالم، بوعالق نوال،  -146
-2000الوطين األول حول دور املؤسسات االصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية باجلزائر، خالل الفرتة 

  .2011ماي  19- 18س، يومي ، بومردا2010
سياسة التجديد الفالحي والريفي كإستراتيجية لكسب رهان األمن الغذائي سفيان عمراين،  -147

، امللتقى الدويل التاسع حول استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات المستدام بالجزائر
والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن  والتحديات االقتصادية الدولية، كلية العلوم االقتصادية

  .2014نوفمرب 24-23بوعلي، الشلف، 
-2002دراسة حالة الجزائر خالل الفترة –، دور التأمين في دعم التنمية الزراعية عامر أسامة -148

امللتقى الدويل التاسع حول استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات  ،-2013
تحديات االقتصادية الدولية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن وال

  .2014نوفمرب 24-23بوعلي، الشلف، 
، المصادر المائية في المغرب العربي وإمكانية تطوير استغاللها بما يخدم التنمية عبد القادر العرايب -149

األمن املائي العريب، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  رتاتيجيةإس، امللتقى العلمي حول المستدامة
  . 2011ديسمرب 21-19الرياض، السعودية، 

، ، إشكالية االستثمار في قطاع  الصناعات الغذائية في الجزائرعبود زرقني، فوزي عبد الرزاق -150
الغذائي بالدول العربية، جامعة  امللتقى العلمي الدويل الثالث حول القطاع الفالحي ومتطلبات حتقيق األمن

  .2014أكتوبر  29و 28يومي  املدية، اجلزائر،
، امللتقى ، تحرير التجارة الدولية وأثره على مسيرة التكامل االقتصادي العربيعجيلة حممد وآخرون -151

  .2007أفريل  19-17جامعة األغواط  ،"التكامل االقتصادي العريب الواقع واآلفاق" الدويل الثاين 
امللتقى  ،- الواقع ومقترحات الحلول–الفجوة الغذائية في الجزائر عزه األزهر، خالدي رشيدة،  -152

العلمي الدويل الثالث حول القطاع الفالحي ومتطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول العربية، جامعة املدية، 
  .2014أكتوبر  29و 28اجلزائر، يومي 

ات الصغيرة والمتوسطة كأداة مساهمة في تحقيق ، المؤسسعلي عبد الصمد عمر، قمان أنيسة -153
القطاع الفالحي ومتطلبات حتقيق األمن " امللتقى العلمي الدويل الثالث حول األمن الغذائي في الجزائر، 

 29- 28، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة املدية، "الغذائي بالدول العربية
  .2014أكتوبر 
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تطورات األسعار العالمية للسلع الغذائية وانعكاساتها على األمن الغذائي في ر بن نوار، عما -154
،  امللتقى الدويل التاسع حول استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات الوطن العربي

لتسيري، جامعة حسيبة بن والتحديات االقتصادية الدولية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ا
  .2014نوفمرب  24-23بوعلي، الشلف، 

، غالء األسعار العالمية للغذاء ودورها في ازدياد نسب الفقر في الوطن ليتيم ناجي، بوبكر هشام -155
األمن الغذائي بالعامل العريب التحديات املستقبلية يف ظل إسرتاتيجية امللتقى الدويل السادس حول  ،العربي

 20األسعار العاملية للمواد الغذائية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة تقلبات 
  .2011سكيكدة،  1955أوت 

، املؤمتر التقين الدويل  التقانة الحيوية وتحديد شكل مستقبل األمن الغذائي، ،سواميناثان. س.م -156
مارس  ABDC-10(، 01(الزراعية يف البلدان النامية ملنظمة األغذية والزراعة حول التقانات احليوية 

2010.   
إستراتيجية المنافسة واإلبداع في مؤسسات الصناعات الغذائية في الجزائر بين املاحي ثريا،  -157

، مداخلة ضمن  امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الواقع والمأمول
  .2010احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشلف، نوفمربالصناعية خارج قطاع 

التوجهات الرئيسية إلستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة العربية للعقدين حممد براق، محزة غريب،  -158
منو : امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، الطبعة الثانية ،2025-2005من 

نوفمرب  23- 22داء املايل وحتديات األداء البيئي، جامعة ورقلة، قتصاديات بني حتقيق األاملؤسسات واال
2011.  

، جامعة حسيبة االستهالك المائي في الجزائر وآليات ترشيده وفق المنظور اإلسالميحممد بلغايل،  -159
  .2010 بن بوعلي، الشلف، اجلزائر،

لول، حم -160 امللتقى العلمي  ،-وضع الجزائر-أية إستراتيجيةاألمن الغذائي والعولمة مد بلقاسم حسن 
اجلمعية الوطنية  الدويل التاسع حول األمن الغذائي والعوملة، أية إسرتاتيجية للتنمية الزراعية يف اجلزائر،

  .2008أفريل  23/24يومي  لالقتصاديني اجلزائريني، املكتبة الوطنية، احلامة، اجلزائر،
كآلية لتحقيق األمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في   الرشادة الزراعيةمزريق عاشور،  -161

، امللتقى العلمي الدويل الثالث حول القطاع الفالحي ومتطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول الجزائر
   .2014أكتوبر  29- 28العربية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املدية، 
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امللتقى الدويل الرابع حول  الصناعة الغذائية البديل المأمول قبل النفاذ وبعده،ري، ميلود زيد اخل -162
كلية   ، املنافسة  واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية
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 ملخص:
تشكل مسألة توفري الغذاء لألجيال احلاضرة وضمان استدامته لألجيال املقبلة حتديا بالنسبة  

لدول العامل كافة، والنامية منها خاصة على غرار اجلزائر اليت تتمتع مبختلف املقومات واإلمكانات 
على الغذاء، إن أحسنت الزراعية اليت من شأهنا تلبية ما يكفي من الطلب املتزايد من قبل السكان 

إدارهتا واستغالهلا )كاملاء واألرض(، وال يتم ذلك إال بانتهاج أمثل السياسات واإلسرتاتيجيات 
 لتحقيق األمن الغذائي يف ظل انعكاسات العوامل االقتصادية الدولية واحمللية الراهنة.

ائية، السياسات الزراعية.األمن الغذائي، اإلمكانات الزراعية، الفجوة الغذ الكلمات المفتاحية:  

Résumé :  

 La question de fournir de la nourriture pour les générations 

actuelles et d'assurer sa durabilité pour les générations futures 

représente un défi pour les pays du monde entier, et ceux en 

développement en particulier. Tel est le cas de l'Algérie  qui dispose 

de divers capacités et de ressources agricoles qui peuvent rependre à la 

demande croissante de la population pour la nourriture , si elle est bien 

gérée et exploitée (comme l'eau et la terre) , et cela ne peut être réalisé 

sauf en cas de poursuit des politiques et des stratégies optimales pour 

assurer la sécurité alimentaire sous les effets des facteurs économiques 

internationaux et nationaux actuels . 

Mots clés : Sécurité Alimentaire, Capacités agricoles, déficit alimentaire,  

politiques agricoles. 

Abstract :  

 The question of providing food for the present generation and 

to ensure its durability for future generations is a challenge for 

countries around the world, and developing nations in particular. Such 

is the case of Algeria which has various capabilities and agricultural 

resources that can unser the growing demand of the population for 

food, if  well managed and operated (such as water and earth), and this 

can not be achieved unless pursues political and optimal strategies for 

food security under the effects of the current international and 

domestic economic factors. 
Key Words : Food security , agricultural capacity , food shortages , agricultural 

policies. 

 

 


