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 املركز الديمقراطي العربي، برلين، أملانيا

 

 

 

 اون مع: ـــــــــــــــــــــــبالتع

لبنان –الجامعة إلاسالمية في لبنان   

 
ليبيا –جامعة طبرق   

 
ليبيا -جامعة طبرق  –مركز البحوث والدراسات العلمية   

 
 ينظمون املؤتمر الدولي الافتراض ي املوسوم بـــــــ:  

 ألامن الغدائي في عالم متغير في ظل ظل الكوارث وألازمات والحروب

Food Security In a changing World In The light of Disasters, Crises and Wars 

 0200جوان 10-11أيام 

حاضر املرئي عبر تطبيق 
ّ
 Zoomإقامة املؤتمر بواسطة تقنية الت

 مالحظة: املشاركة مجانا بدون رسوم

ويبقى أصحاب املداخالت هم  همال يتحمل املركز ورئيس املؤتمر واللجان العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد في هذا الكتاب من آراء، وهي ال تعبر بالضرورة عن قناعات

 يتحملون كامل املسؤولية القانونية عنهاوحدهم من 
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 :بسم اهلل الرحمن الرحيم

ن ألاحيان الى خلق أزمات يشهد العالم حاليا اضطرابات سياسية واقتصادية، تؤدي في العديد م

. وفي ظل تحسن املستوى املعيش ي للساكنة العاملية، خالل العقود العالمي-العامبمفهومه -من تهدد ألا 

الثالث ألاخيرة، تزايد الاستهالك وتم تحقيق نوع من الرفاه الاجتماعي، واستتباب ألامن الغذائي بالعديد 

من املجتمعات العاملية ولو بشكل نسبي. كما أسهمت العوملة في اندماج الافراد والدول، بمجال موحد 

تختفي فيه الحدود ومنسجم من حيث نمط العيش والاستهالك والقيم والانفعاالت والتأثيرات، 

 السياسية وإلاقليمية.

وبفعل تضارب املصالح السياسة الدولية، ورفض بعض املجتمعات الاندماج في املشهد العام 

سلبا على الامن الغذائي  انعكست-سياسية وأخرى عسكرية  تارة-زمات أو  للعوملة، نتج عنه توترات

ديدة مهدت الى انعدام الامن الغذائي بها "دول للمجتمع الدولي. فظهرت مجاالت تعاني من أزمات جوع ش

مما حتم على هاته املجاالت البحث عن حلول بديلة، لخلق استدامة «. شمال افريقيا، دول غرب اسيا...

غذائية ملجتمعاتها قوامها الاعتماد على املقومات واملوارد الذاتية ملجاالتها الجغرافية، وتعبئة قدراتها 

 رابية.الكامنة بوحداتها الت

وفي خضم املشهد السياس ي والاقتصادي العالمي، تعاني العديد من الدول العربية وإلاسالمية، 

من استفحال ظاهرة التوترات والصراعات السياسية، سواء الدولية منها او إلاقليمية، ترتب عنها عدم 

عكس سلبا على حياة استقرار النظم السياسية والاقتصادية بها "العراق، اليمن، سوريا..."، مما ان

الساكنة املهددة بالجوع بفعل انعدام الامن الغذائي. هذا إضافة الى الازمات السياسية الدولية "كالحرب 

الروسية على أوكرانيا"، التي ساهمت هي الاخرى في قطع امدادات التزود بالحاجيات الغدائية بهاته 

 املجاالت.

العربي، بشراكة مع العديد من الجامعات العربية، ومن هاته الزاوية نظم املركز الديمقراطي 

، يفسح -ظل الكوارث وألازمات والحروب في-متغيرمؤتمرا دوليا تحت عنوان " ألامن الغذائي في عالم 

املجال لكافة املتدخلين والفاعلين فيه بدراسة وتفسير وضعية الامن الغذائي باملجاالت العربية 

 علمية حديثة ومبتكرة تروم تحقيق استدامة غدائية لهاته الشعوب. وإلاسالمية، في افق إيجاد حلول 

والتعارف ما بين مختلف ألاساتذة  ولقد شكل املؤتمر فرصة سانحة، ملد جسور التواصل

املتدخلين، ولتقاسم الخبرات والتجارب في مجال سياسات الامن الغذائي باألقطار العربية والدولية، في 

 دول املهددة بالجوع الغذائي.افق تعميمها على كافة ال

 رئيس المؤتمر: 
جامعة الحسن الثاني،  –كلية آلاداب والعلوم إلانسانية بعين الشق  –ري د.ابراهيم ألانصا

 املغرب-الدار البيضاء
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 ديباجة املؤتمر: 

رار تحديات تهدد استقشكل ألامن الغذائي منذ ألازل هاجسا يؤرق ألافراد وألاسر واملجتمعات إلانسانية، ملا يطرحه من  

وسكينة الحياة البشرية. وبعد التطور العلمي والتكنولوجي الهائل، الذي شهده العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر، واملتمثل 

في ابتكار طرق جديدة للزراعة وتحسين النسل للمواش ي، ارتفعت إلانتاجية، واتجه املنتجون نحو تصريف فائض إلانتاج نحو 

وطنية والدولية. ما أسهم بشكل مباشر في تحسن املستوى املعيش ي لألفراد واملجتمعات البشرية، بعد ضمان امنهم ألاسواق ال

الغذائي في إطار اقتصاد تبادلي عالمي مبني على عالقات تجارية مختلفة، تروم تبادل املنافع واملوارد الطبيعية ما بين مختلف 

 .دول العالم

املتسارع، والزيادة السكانية املرتفعة، والعالقات السياسية الالمتكافئة ما بين أقطار  ويخفي هذا النمو الاقتصادي

العالم، إشكاالٍت بيئية خلخلت النظام إلايكولوجي العام. فالزيادة الديموغرافية باملجال العالمي حتمت على الفاعلين 

ر الذي أسهم في الضغط واستنزاف املوارد الطبيعية السياسيين تلبية مختلف الحاجيات الغذائية للساكنة املتزايدة، ألام

املحدودة، وتدمير النظام البيئي لألرض، مما أفرز عدة كوارث بيئية أدت الى تقلص املوارد املائية واملساحات الزراعية وتصحرها 

 .وبالتالي تهديد ألامن الغذائي لألمم

دت في الكثير من ألاحيان الى الدخول في حروب طاحنة، إلى ذلك مرت العالقات الدولية في العصر الحديث، بأزمات أ

باستثناء -كانت بدايتها ألاولى بالحربين العامليتين ألاولى والثانية، حيث دمرت البنيات إلانتاجية لكافة الدول املشاركة فيها 

ن تمرت الحرب ما بين قطبيمجاعات ونقصا وسوءا في التغذية بمختلف بقاع العالم. واس وخلقت-ألامريكيةالواليات املتحدة 

لى أحد املعسكرين: الغربي بقيادة الواليات املتحدة الامريكية أو إمتنافسين على ريادة العالم، من خالل استقطاب الدول 

الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي. وإبان هذا التنافس، كاد العالم أن يدخل في حرب عاملية ثالثة أشد فتاكا من سابقتيها، من 

 .ل بروز عدة أزمات هددت ألامن العالميخال

وبعد سقوط املعسكر الاشتراكي، وظهور ما يصطلح عليه في السياسة الدولية بالقطبية ألاحادية للعالم. نتج عن ذلك 

تنظيم جديد للخريطة السياسية بفعل قوة وضغط الواليات املتحدة. التي سلكت منهج تطويع الدول بسياسة العصا الغليظة، 

عن ذلك عدة حروب هددت ألامن الغذائي للشعوب الرافضة للهيمنة ألامريكية. ومن أهم تلك ألاحداث ظهور ما  فنجمت

بالعراق بعد محاصرتها بجملة من القرارات الصادرة عن مجلس ألامن، وبضغط أمريكي على كافة ” النفط مقابل الغذاء“يسمى 

ليبيا وسوريا واليمن، بعد التدخل العنيف للقوى ألاجنبية بهاته املجاالت  الفاعلين السياسيين الدوليين. وألامر نفسه تكرر مع

 .مما أزم الامن الغذائي لشعوب املنطقة

في نفس الاتجاه فإن اعتماد شعوب دول جنوب وشرق البحر ألابيض املتوسط ودول الخليج العربي على استيراد حاجياتها 

ها، وتركيزها على تصدير املواد البترولية دون غيرها، أدى في كثير من ألاحيان الغذائية من الدول ألاوروبية وخاص الشرقية من

إلى تهديد ألامن الغذائي لشعوب املنطقة، بعد ظهور حروب او أزمات على املستوى الدولي. حيث عرت الحرب الروسية على 
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ك قادرة على تأمين ألامن الغذائي لساكنة تلأوكرانيا هشاشة السياسة الاقتصادية املتبعة بدول إفريقيا وبدول الخليج غير ال

ألاقطار. حيث أكد العديد من الفاعليين الدوليين أن هاته املجاالت مقبلة على أزمات غذائية، كان آخرها ما جاء على لسان 

وكرانية التي أكدت في خطابها على ضرورة وقف الحرب الروسية ألا ” السيدة كريستالينا جورجيفا“مديرة صندوق النقد الدولي 

باملائة من إنتاج القمح 41وتبعاتها الاقتصادية على دول شمال افريقيا ودول الخليج، موضحة أن روسيا وأوكرانيا تمتلكان 

العالمي، وتساهمان بربع الحصة العاملية من الصادرات الزراعية العاملية. كما ان أغلب ألاسر بربوع املجال العالمي، ستكون 

لفاتورة الغذائية ألفرادها، بفعل ارتفاع ألاسعار الناجمة عن ألاحداث الجارية بأوكرانيا، ألامر الذي يمهد غير قادرة على دفع ا

 .إلى أزمة جوع ببعض البلدان

التي تتوفر على إمكانيات زراعية ال بأس بها من حيث ألاراض ي -في سياق آخر فإن السياسات الفالحية في بعض الدول 

بمسألة ألامن الغذائي الوطني، وهي تتجه نحو الفالحات التسويقية أساسا مثل ” غير مكترثة“ تبدو-املائيةالخصبة واملوارد 

الصادرات ومساهمتها في تنمية الرصيد الوطني من العمالت الصعبة؛  وتنويع دعمالخضروات والفواكه، بالنظر إلى أهميتها في 

ألاساسية لساكنتها، في ظل نظام عالمي يتجه بشكل متزايد نحو تحرير مع الاعتماد على الاستيراد في تأمين الحاجيات الغذائية 

املبادالت العاملية. غير أن ألازمات املفاجئة أثبتت ضعف جدوائية هذا التوجه، فماذا لو توقفت التجارة الغذائية العاملية لسبب 

أو امتنعت الدول املصدرة للمواد ألاساسية ، 41بسبب أزمة كوفيد  0202من ألاسباب، كما كان من املتوقع أن يحدث إبان سنة 

 ”تعاديها“عن توريدها للدول التي 

 :املوضوع أهمية

 :تكمن أهمية املوضوع املطروح فيما يلي

  التجارة العاملية ومسالك التوريدالبحث في مقومات ألامن الغذائي العالمي في ظل ألازمات الدولية املؤثرة على. 

  العالمي في ظل النمو الديمغرافي املتزايد، وتزايد أعداد الجائعين حول العالم،مقاربة مسألة ألامن الغذائي 

 ،تشخيص العوامل التي تكبح تحقيق ألامن الغذائي العالمي 

 ن عبر العالم )الهجرات السكانية(رصد تداعيات اختالل ألامن الغذائي على العالقات الدولية، وعلى حركية السكا. 

  ستويين العالمي وعلى مستوى الدول إلى تحقيق ألامن الغذائي على املتثمين املبادرات الرامية. 

 شة مستقبل ألامن الغذائي العالميمناق. 

 طرح مسألة املساعدات الغذائية كاستراتيجية لرسم العالقات الدولية. 

  :املؤتمر محاور 

 :من الغذائي واملفاهيم املرتبطة بهمفهوم ألا  املحور ألاول 

 :مقومات ومحددات الامن الغذائي في العالم املحور الثاني. 

 :العوامل التي تعيق تحقيق الامن الغذائي العالمي، وسبل التصدي لها املحور الثالث. 

 :تداعيات اختالل ألامن الغذائي العالمي، من خالل نماذج املحور الرابع 

 :نماذج ملبادرات ألامن الغذائي بالعالم املحور الخامس. 
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 :مستقبل ألامن الغذائي العالمي املحور السادس. 

 :مسألة املعونات الغذائية بين الدوافع إلانسانية والاستغالل السياس ي املحور السابع 
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قراءة : لبيانات منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدةعوائق تحقيق ألامن الغذائي العاملي وفقا 

. 0201-0212لتقارير املنظمة للفترة   

Obstacles to Achieving Global Food Security, according to data of the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations: A reading of the Organization's Reports for the Period 

2017-2021 
 الجزائر /  جامعة الاغواط /بن مويزة دد. مسعو 

Dr. Messaoud Benmouiza/ University of Laghouat / Algeria 

  ملخص الدراسة: 

تحد  للعوائق التي-أهم الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة باعتبارها-تهدف هذه الورقة إلى استطالع نظرة منظمة ألاغذية والزراعة          

 .من تحقيق ألامن الغذائي على املستوى العالمي وآليات دعمه والسياسات املناسبة له

ي ومستقبله في لقد أجرت منظمة ألاغذية والزراعة العديد من الدراسات، وأصدرت العديد من التقارير التي ترتبط بحالة ألامن الغذائ         

، مركزين فيها على ألامن الغذائي 0204-0242التقارير، للفترة  تلك-املستندياملسح  باستعمال-باستعراضمختلف بلدان العالم. لذلك فإننا سنقوم 

 .0204-0200رة ق للفتومستقبلها على املستوى الدولي؛ راصدين في نفس الوقت على إلاطار الاستراتيجي الذي وضعته املنظمة ملواجهة تلك العوائ

 أمن غذائي عالمي، تقارير حالة ألامن الغذائي، منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

           This paper aims to explore the view of the Food and Agriculture Organization - as the most important specialized agency of the 

United Nations - for the obstacles that limit the achievement of food security at the global level, its support mechanisms and 

appropriate policies. 

          The Food and Agriculture Organization has conducted many studies and issued many reports that relating the state and future 

of food security in various countries. Therefore, we will review - using the documentary survey - these reports, for the period 2017-

2021, focusing on food security and its future at the international level; Monitoring the same time on the strategic framework set by 

the organization to address these obstacles for the period 2022-2031.  

Keywords: global food security, food security situation reports, Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

 مقدمة: 

يعد ألامن الغذائي مسألة مهمة ومصيرية لكثير من البلدان في العالم، سواء كانت متقدمة أم نامية، فهو قضية ترتبط           

بوجود البلد واستقراه ونموه وتنمية الشاملة. فعدم وجود الغذاء لألفراد في البلد يعني بالضرورة تخلفا واضحا في اللحاق 

قتصادي والاجتماعي وحتى الثقافي. فالغذاء هي مسألة أساسية بالنسبة لإلنسان، وهو ما يعطيه بالركب التقدم الحضاري والا

 املقدرة والقوة على ممارسة نشاطاته واعمار بلده.

 فلكن البلدان العالم تتمايز في مقدرتها على توفير الغذاء ملواطنيها، وهذا في الحقيقة ال يرتبط بالظروف إلانتاج والتكالي         

كظروف اقتصادية، بل يتجاوزه للظروف الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية للبلد نفسه. اعتبارا من ذلك، ليس من املفاجئ 

وال الغريب، وال حتى الصادم أن تتقاتل الحضارات والبلدان، وتتدافع منذ أزل التاريخ على امللكية وعناصر إلانتاج من أجل 

ذائي للبلد. وهذا ما تحاول البلدان املعاصر تأمينه لشعوبها حتى ال ترتهن قراراتها وتوجهاتها إنتاج الغذاء وتحقيق ألامن الغ



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية            
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 16 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 العدد الخامس عشر  

0200 

السياسية والاقتصادية بمن يوفر لها الغذاء وخاصة عن طريق استيراده. بل وتلعب العوامل البيئة واملناخية دورا مهما في 

 ر املوارد املائية...الخ.إلانتاج الغذائي للبلد ومدى توفر ألاراض ي الخصبة ومدى توف

منظمة ألاغذية لقد أدركت ألامم املتحدة أهمية تحقيق ألامن الغذائي لشعوب العالم، وتصدرت وكالتها املتخصصة         

، مهمة البحث عن سبل تطوير وتعزيز ألامن الغذائي لبلدان العالم ككل، مما يسمح بتعايش اقتصادي والزراعة لألمم املتحدة

جتماعي لكل البلدان في ظل استقرار عالمي موسع. غير أن ذلك يبدو هدفا غير ممكن التحقيق على ألامد املتوسط وسياس ي وا

على ألاقل بسبب ما صنعه الانسان باألرض من تغيرات مناخية وصراعات عاملية وصدمات اقتصادية متالحقة بحيث زاد عدد 

نولوجي والعلمي، واملستويات النمو الاقتصادي والتنمية التي تشهدها الفقراء عوض أن تكون يتجه للنقصان، مع التطور التك

 الكثير من بلدان العالم نسبيا، خاصة في قارات أوروبا وآسيا وأمريكا.  

إن من بين مهام منظمة ألاغذية والزراعة هو إجراء دراسات تجريبية وميدانية على واقع ألامن الغذائي العالمي والقطري،        

السياسات وإلاستراتيجيات التي تواجه أي نقص في الغذاء أو مستوى ألامن املحقق على املستوى الدولي، لذلك دأبت منذ وبناء 

بحالة ألامن الغذائي في العالم"، تشخص فيه ألامن الغذائي العاملي والقطري اص معنون: "على إصدار تقرير خ 0242سنة 

والقطرية وإلاقليمية ألفضل املمارسات وإلاستراتيجيات في هذا املجال، وخاصة وإلاقليمي وتحاول توجيه السياسات الدولية 

مع تطور مفاهيم التنمية املستدامة والشاملة والتغير املناخ...الخ. كما تحاول تسليط الضوء على املشاكل والدوافع وألاسباب 

 أو املتوسط والطويل. التي تهدد ألامن الغذائي العالمي وآليات مواجهتها سوا على املدى القصير 

 إشكالية الدراسة: 

 من خالل ما سبق، يمكن أن نطرح إشكالية بحثنا في التساؤل الرئيس ي التالي:     

ما هي أهم العوائق التي تحد من  في ظل املشاكل التي والتحديات التي يواجهها العالم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا:

 ؟0201-0212تقارير منظمة ألاغذية والزراعة للفترة  تحقيق ألامن الغذائي العاملي من خالل

 ألاسئلة الفرعية:

 يتفرع عن ذلك التساؤل مجموعة من ألاسئلة الفرعية، منها: 

 ما هو تعريف منظمة ألاغذية والزراعة لألمن الغذائي؟ 

 ما هي أهم مؤشرات ألامن الغذائي وفقا لتقارير املنظمة حول املوضوع؟ 

  ألامن الغذائي في العالم حسب املنظمة؟ما هي أهم عوائق 

   كيف واجهت املنظمة تلك العوائق؟ 

 فرضية الدراسة الرئيسية: 

 تتوضح فرضية الدراسة الرئيسية كالتالي: 

  تعتبر العوائق الاقتصادية العوائق الرئيسية ألاولى التي تحد من تحقيق ألامن الغذائي على العالم وفقا ملنظمة

 ألمم املتحدة؛التغذية والزراعة ل

  أهداف الدراسة:

 تتركز أهداف دراستنا في ثالث أهداف رئيسية:
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 استطالع أهم العوائق التي تحد من تحقيق ألامن الغذائي العالمي وتبيان أولويتها وأهميتها للمنظمة؛ 

 استعراض أهم مؤشرات التي تستعمل في قياس ألامن الغذائي العالمي؛ 

  وتحليل أهم ما جاء فيها من مؤشرات؛0204-0242الغذائي في العالم للفترة استعراض وتحليل تقارير الامن ، 

  تبيان السياسات التي انتهجتها أو ستنتهجها املنظمة للحد من تلك العوائق أو ازالتها في طريق تحقيق ألامن الغذائي

 . 0204-0242الدولي بناء على الفترة املدروسة 

 منهج وأدوات الدراسة:

تغيرات باملنهج الوصفي في وصف م ااستعنأن دراستنا استطالعية واستقرائية وفي شق نسبي منها، تحليلية، فإننا  بما          

الدراسة من أمن غذائي ومؤشرات ووصف ملحتوى التقارير الخاص به، والتي تصدرها منظمة ألاغذية والزراعة. أضافة الى 

. كما تم الاستعانة باملنهج إلاحصائي في تتبع أهم 0204-0242ت في الفترة املنهج التحليلي في تحليل أهم البيانات التي جاء

وضعيات أو حاالت ألامن الغذائي خالل الفترة املدروسة. وبالتالي فإن دراستنا تنصب باألساس على متابعة وتحليل التقارير التي 

 ر وفقط. يزنا ألاصلي اعتمد باملطلق على تلك التقاريأصدرتها املنظمة للفترة باألساس. لذلك سيالحظ املطلع على الدراسة أن ترك

 حدود الدراسة: 

، وهي الفترة التي كانت 0204-0242ترتبط دراستنا زمانيا بالتقارير التي أصدرتها منظمة التغذية والزراعة للفترة بين             

رير سنوي خاص. أما من الناحية املوضوعاتية بداية إلصدار تقرير حالة الغذاء العاملي بحيث تم تشخيص كل عائق له في تق

 فإن دراستنا تنصب عن تحليل وجهة نظر املنظمة، وفقط لتلك العوامل دون مقارنتها بمنظمة أخرى أو جهة دولية أخرى.

 للعناوين التالية:  الدراسةتقسيم  تملإلجابة على إشكالية الدراسة واختبار الفرضية الرئيسية،  :هيكل الدراسة

 ألامن الغذائي وفقا لتقارير املنظمة؛ تعريف-4

 ؛0204-0202ألامن الغذائي العالمي خالل الفترة  مؤشرات-0

 انتشار انعدام ألامن الغذائي؛ معدل-0

 انتشار النقص التغذوي؛ معدل-1

 ؛0202-0242تحقيق ألامن الغذائي العالمي للفترة  عوائق-5

 .0204-0200الاستراتيجي  إلاطار -6

 ألامن الغذائي وفقا لتقارير املنظمة: تعريف.1

، ألامن الغذائي بأنه: "حالة تتوافر فيها لجميع الناس، في كل 0204تعرف منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة لسنة  

ألاوقات، إلامكانات املادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على غذاء كاٍف مأموٍن ومغٍذ لتلبية احتياجاتهم التغذوية 

)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق الدولي موفورة النشاط والصحة". وأفضلياتهم الغذائية للتمتع بحياة 

 (412، صفحة 0204للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة للطفولة، 

 أبعاد لألمن الغذائي، وهي:  21وتعترف املنظمة بوجود       

  ،التوافر: أي ما إذا كانت ألاغذية موجودة بالفعل أو ُيحتمل أن توجد من الناحية املادية، بما يشمل جوانب إلانتاج

 واحتياطيات ألاغذية، وألاسواق والنقل وألاغذية البرية؛ 
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  ن غذية من الناحيتيالحصول على ألاغذية: أي ما إذا كان يمكن أو ال يمكن لألسر وألافراد الحصول على ما يكفي من تلك ألا

 الاقتصادية واملادية.

  الاستخدام: أي إذا ما إذا كانت ألاسر تعظم استهالك ألاغذية الكافية والطاقة الكافية. ويكون تناول ألافراد كميات كافية

، ة داخل ألاسرةمن الطاقة واملغذيات ثمرة ممارسات الرعاية والتغذية الجيدة وإعداد ألاغذية، والتنوع الغذائي، وتوزيع ألاغذي

 واملياه النظيفة، والصرف الصحي، والرعاية الصحية.

  الاستقرار: إن الاستقرار هو شرط أن يكون النظام بكامله مستقًرا ويكفل بالتالي لألسر املعيشية أمنها الغذائي في جميع

شير إلى انعدام الاستقرار في ألاجل القصير، وه
ُ
و ما يمكن أن يفض ي إلى انعدام ألامن ألاوقات. ويمكن ملسائل الاستقرار أن ت

غذية )منظمة ألا  الغذائي الحاد أو في ألاجلين من املتوسط إلى الطويل، وهو ما يمكن أن يفض ي إلى انعدام ألامن الغذائي املزمن.

  (412، صفحة 0204تحدة للطفولة، والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم امل

 :0201-0202مؤشرات ألامن الغذائي العاملي خالل الفترة  .0

 ، نالحظ أن وضعية الامن الغذائي العالمي تميزت بما يلي: 0204وفقا لتقرير سنة 

  وبعد أن بقي معدل انتشار النقص 41في ظّل تفش ي جائحة كوفيد  0202لقد تزايد مستوى الجوع في العالم في .

 التغذوي 

  في غضون سنة واحدة، مّم يزيد من صعوبة  % 1.1إلى حوالي  4.1من دون تغيير ُيذكر ملّدة خمس سنوات، ارتفع من

 ؛ 0202م تحدي تحقيق مقصد القضاء التام على الجوع بحلول عا

  مليون  464حتى  444؛ وبارتفاع بحوالي 0202مليون شخص في العالم من الجوع في  444و 202عانى ما بين ما بين

 ؛0241شخص إضافي مقارنة بسنة 

  في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. كما  % 1.4من سكان آسيا و % 1من سكان أفريقيا، مقابل % 04 علىأثر الجوع

مليوًنا شخص، وأكثر من ثلثهم في  144يعيش أكثر من نصف الذين يعانون من النقص التغذوي في العالم في آسيا بحوالي 

والي مليون شخص إضافي في آسيا وح 52مليون شخص إضافي في أفريقيا و 16. وهذا بزيادة 0202مليوًنا في  040أفريقيا بحوالي

 0241مليون شخص إضافي في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي من الجوع مقارنة بسنة  41

  0241ارتفع معدل انتشار انعدام ألامن الغذائي املعتدل أو الشديد في العالم بعد أن شهد تباطؤا ملحوظا منذ عام ،

ن حوالي شخص واحد من 0241-0245لفترة الزيادة املسّجلة مجتمعة ل 0202حيث عادلت الزيادة املقّدرة في عام 
ّ
. ولم يتمك

 002مليار شخص عامليا وبزيادة بنحو  0.02، بما يقابله0202بين كل ثالثة أشخاص في العالم من الحصول على غذاء كاف في 

بي وفي ر الكاريمليون شخص في سنة واحدة فقط. ُسّجلت الزيادات ألاكبر في انعدام ألامن الغذائي في أمريكا الالتينية والبح

مليار  0.02. كما أنه من بين 0241أفريقيا. وأما في أمريكا الشمالية وأوروبا، فقد زاد انعدام ألامن الغذائي للمّرة ألاولى منذ 

بما  % 44مليوًنا في أفريقيا و 211مليار في آسيا، والثلث أي  4.0شخص يعاني من انعدام ألامن الغذائي يعيش النصف أي 

 .مليوًنا في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 062يقابله 

  مليون شخص، وبزيادة  104، ما يمثّل 0202الغذائي الشديد في  من سكان العالم من انعدام ألامن % 40عانى حوالي

 0241مليون شخص مقارنة بسنة  414
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  ألامن الغذائي املعتدل أو الشديدعلى املستوى العالمي، تزايد اتساع الفجوة بين الجنسين في معدل انتشار انعدام 

 ؛0241في  % 6منه بين الرجال، مقارنة بـــــ  %42، حيث كان معدل الانتشار بين النساء أعلى بنسبة 0202خالل 

  مليارات شخص  0أدت زيادة تكلفة ألانماط الغذائية الصحية املقترن بانعدام املساواة في الدخل، حرم جعل حوالي

، وإن هو معدل شهد تحسنا طفيفا مقارنة 0241الصحية ال سيما الفقراء منهم، في كل أنحاء العالم في  من ألانماط الغذائية

. وتمثل أفريقيا وأمريكا الالتينية أكبر منطقتين شهدتا زيادة في عدم القدرة على تحّمل كلفة 0242بالعدد العدد املسّجل في 

سّجل زيادات في معظم املناطق في  ، ولكن من0241و 0242ألانماط الغذائية الصحية بين 
ُ
بسبب جائحة  0202املحتمل أن ت

 41كوفيد

  مليون من ألاطفال دون الخامسة من العمر عانوا من التقزم، فيما  411.0أي  % 00.2إلى أن  0202تشير تقديرات

 42من أصل  1د. كما أن مليون طفل من الوزن الزائ 04.1أي  % 5.2ماليين طفل يعانون من الهزال و 15.1أي  % 6.2عانى 

 01.1يعانون من الوزن الزائد في العالم. و 42من أصل  22يعانون من الهزال، وأكثر من  42يعانون من التقزم، وأكثر من أصل 

من  % 02يعانين من فقر الدم، كما تعاني أكثر من  0241عاًما في  11و 45من نساء العالم اللواتي تراوحت أعمارهن بين  %

 في املائة فقط من النساء في أمريكا الش الية وأوروبا.  41.6أفريقيا وآسيا من فقر الدم مقارنة بنسبة  النساء في

 ويمكن أن نختصر تلك املعطيات من خالل الجدول التالي:             

 0202-0212من الغذائي العاملي، مقارنة بين : مؤشرات ألا 21رقم الجدول 

 0202-0212التغير بين  0202 املؤشر

 %1.5 % 2.2 انتشار النقص التغذوي 

 مليون شخص 101-118 مليون شخص 811-202 املعانة من الجوع

 مليون شخص 302 مليار شخص عامليا 0.32أشخاص وباجمالي 3من  21معدل - انتشار انعدام ألامن الغذائي املعتدل أو الشديد

 مليون شخص 118 مليون شخص 208بما يقابله  %10 انعدام الامن الغذائي الشديد

انتشار انعدام ألامن الغذائي املعتدل أو الشديد بين 

 الجنسين 
 %1 أعلى بين النساء مقارنة بالرجال 12%

الزراعية ومنظمة ألامم )منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق الدولي للتنمية املصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على: 

 (5-1، الصفحات 0201املتحدة للطفولة، 

 انتشار انعدام ألامن الغذائي: معدل.3

أي مستوى شّدة انعدام ألامن  انعدام ألامن الغذائي املعتدلتفرق منظمة ألاغذية والزراعة بين نوعين من املعدالت: 

الغذائي استناًدا إلى مقياس املعاناة من انعدام ألامن الغذائي والذي يواجه عنده ألافراد عدم يقين إزاء قدرتهم على الحصول 

على ألاغذية ويضطرون معه، في أوقات معينة من السنة، إلى خفض جودة و/أو كمية ألاغذية التي يتناولونها بسبب نقص 

أي مستوى شّدة انعدام ألامن الغذائي الذي من املرجح أن تكون وانعدام ألامن الغذائي الشديد ال أو سواها من املوارد. ألامو 

ألاغذية قد نفدت عنده بالنسبة إلى ألافراد أو عانوا فيه من الجوع أو، في أشّد الحاالت، قد أمضوا أياًما من دون غذاء، مّما 

 لي.  والجدول املوالي يبين احصائيات تطور معدل انتشار كل منهما، كما يلي: يعّرض صحتهم ورفاههم لخطر فع
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 0202-0212عدل انتشار انعدام ألامن الغذائي عامليا للفترة: 20رقم  الجدول 

 معدل انتشار انعدام ألامن الغذائي الشديد املنطقة

 )نقطة مئوية(

معدل انتشار انعدام ألامن الغذائي الشديد أو 

 )نقطة مئوية(املعتدل 

 0202 0212 0218 0212 0202 0212 0218 0212 السنوات

 0308.0 0212.2 1228.2 1881.0 202.0 222.2 231.3 050.8 العدد باملاليين عامليا

 32.1 00.0 05.2 01.2 11.2 12.1 2.0 8.2 العالم

 52.0 51.0 50.2 50.5 05.2 01.2 02.0 02.5 أفريقيا

 05.8 00.2 00.0 02.3 12.0 2 8.0 2.0 أسيا

أمريكا الالتينية والبحر 

 الكاريبي
12 2.0 12.1 11.0 33.0 31.2 31.2 12.2 

 8.8 2.2 2.0 8.1 1.1 1 1 1.0 أمريكا الشمالية وأوروبا

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم  )منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة،املصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على:  

 (18-12، الصفحات 0201املتحدة للطفولة، 

خالل  % 02املالحظ أن عدد الذين يعانون من انعدام ألامن الغذائي الشديد لوحده، يتركزون في افريقيا بأكثر من          

تليها منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي ثم آسيا. إضافة أن عددهم تزايد خالل الفترة في كل املناطق وحتى  0202-0242الفترة 

لكل املعدلين. ولتبقى  0.5مليون نسمة عبر العالم، وليصل العدد ملا يقارب  102.6نقطة مئوية، بما يقابله  44.1عامليا ليصل 

لة عندما يكون املعدلين الشديد واملعتدل معا بحيث تتصدر افريقيا الوضعية تليها أمريكا الالتينية ومن نفس املالحظات مسج

ثم آسيا. لكن املنطقة ألافضل في كل املعدلين، فهي املنطقة الخاصة بالدول الغربية املتقدمة والواقعة بين أوروبا وامريكا 

-0242صادية. ولكنها هي كذلك سجلت تزايد في تلك املعدالت على مدى الشمالية بسبب تحسن وضعيتها الاجتماعية والاقت

0202. 

 معدل انتشار النقص التغذوي: .1

كنتيجة لسوء املتناول التغذوي من حيث كمية املغذيات و/أو جودتها و/أو سوء نقص التغذية يتم التمييز هنا بين:         

قدير كت ومعدل انتشار نقص التغذيةامتصاصها و/أو سوء استخدامها البيولوجي نتيجة لتكرار حاالت إلاصابة باألمراض. 

نقص الصحة والنشاط. بينما يعرف لنسبة السكان الذين يفتقرون إلى القدر الكافي من الطاقة الغذائية لحياة موفورة ال

بأنه الحالة التي يكون فيها استهالك ألاغذية املعتاد للفرد غير كاف لتوفر كمية الطاقة الغذائية الالزمة للحفاظ على  التغذوي 

 حياة طبيعية موفورة النشاط والصحة. ويمكن تبيان تطور ذلك املعدل من خالل الجدول التالي: 
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  0202-0212: معدل انتشار النقص التغذوي عامليا للفترة 23 رقم الجدول 

 معدل انتشار النقص التغذوي  املنطقة

 )نقطة مئوية(

 0202 0212 0218 0212 السنوات

 1.1 4.1 4.0 4.4 العالم

 04 44 42.4 42.4 أفريقيا

 1 2.1 2.4 2.4 أسيا

 1.4 2.4 6.4 6.6 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 0.5أقل من  0.5أقل من  0.5أقل من  0.5أقل من  أمريكا الشمالية وأوروبا

 (11، صفحة 0201)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة للطفولة، املصدر: 

، تأخذ منه افريقيا النصيب ألاكبر من التركيز بمعدل %1إلى  4املالحظ أن املتوسط العالمي للنقص التغذوي يتراوح بين         

أين  0242مقارنة بسنة  0202في  %04. كما أن املالحظ ان ذلك املعدل لنفس املنطقة ارتفع حتى  %41متوسط يقدر سنويا 

خالل الفترة نفسها. كما ناه شهدت قفزة ملحوظة  % 1-2.4، تلي أسيا افريقيا في الترتيب بحيث سجلت ما بين %42.4سجل 

بين السنتين ألاخيرتين. في حين تبقى أمريكا الشمالية وأروبا. بينما بقيت أمريكا الالتينية والكاريبي في  %4في املعدل بأكثر من 

 بعد افريقيا.   0202معدل سنة  أكبر وهو ثاني  % 1.4رب املنطقة الثالثة بمعدل نقص تغذوي يقا

 :0202-0212عوائق تحقيق ألامن الغذائي العاملي للفترة .5

تتشكل أهم العوامل )أو الدوافع الرئيسية والعوامل الكامنة حسب املنظمة( التي تعيق تحقيق ألامن الغذائي العالمي         

، 0204في العديد من العوامل، يختصرها تقرير املنظمة لسنة  0202وسوء التغذية وتحقيق أهداف التنمية املستدامة لسنة 

، صفحة 0204)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة للطفولة،  في

22) : 

  :العائق الرئيس ي ألاول: النزاعات .1.5

ز الجوع ونقص التغذية في  0242خلص تقرير املنظمة حول ألامن الغذائي في العالم لسنة           
ّ
إلى أنه، في ظل تزايد ترك

البلدان املتأثرة بالنزاعات، من الضروري تكوين فهم أوضح للعالقة القائمة بين الجوع، والنزاعات والسالم حيث يعيش ألاغلبية 

يعانون بصورة مزمنة من انعدام ألامن الغذائي وسوء التغذية في البلدان املتأثرة بالنزاعات، أين ُ العظمى من ألاشخاص الذين 

قّدر أن   455مليون طفل من أصل 400مليون شخص يعانون من قصور التغذية، وأن  445مليون شخص من أصل  141ُُ

ير حين تمتد النزاعات وتتعقد بفعل ضعف مليون طفل يعانون من التقّزم. كما يتفاقم الجوع ونقص التغذية إلى حّد كب

سنة في  05القدرات املؤسسية و/أو نشوء أحداث سلبية متصلة باملناخ. بينما فقدت معظم البلدان املكاسب املحققة خالل 

 على أنها تعاني من أزمة ممتد 41مجال الامن الغذائي بسبب النزاعات والعنف. كما أحصت املنظمة في نفس التقرير، 
ً
ة، بلدا

سنة في بعض البلدان.  في  44سنة وحتى  42.5منها في أفريقيا. بل أن النزاع يمتد باملتوسط إلى  44، ويقع 0242منذ  41منها 

 في ألامن الغذائي اتخذ شكل ألازمة بعد أن كان عددهم  422واجه أكثر من  0246حين أنه منذ نهاية ،
ً
مليون شخص انعداما

ة.  في حين أن أكثر من ملياري شخص يعيشون في بلدان متأثرة بالنزاعات وأعمال العنف مليون شخص في السنة السابق 42
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)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، والصندوق الدولي للتنميةومنظمة ألامم املتحدة للطفولة وتعاني من الهشاشة. 

 ؛(02-01حات ، الصف0242وبرنامج ألاغذية العالمي، 

 ويبين الشكل املوالي العالقة بين انعدام الامن الغذائي وانتشار النزاعات وألازمات 

 0210-1220: العالقة بين ألامن الغذائي والنزاعات في بلدان العالم 21رقم الشكل 

 
، 0212والصندوق الدولي للتنميةومنظمة ألامم املتحدة للطفولة وبرنامج ألاغذية العاملي، )منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، املصدر: 

 (32صفحة 

عتبر متأثرة بالنزاعات  0242بلدا شملها التقرير لسنة  16هناك تمايز واضح حول كيفية انتشار قصور التغذية في 
ُ
التي ت

الذي يفاقمه الضعف وغيره من عوامل الضغط التي تؤدي إلى قيام  . وهو ُيظهر بوضوح أن النزاع0246- 4116خالل الفترة 

يزيد إلى حد كبير احتمال حدوث قصور في التغذية. فالبلدان املتأثرة بالنزاعات سجلت نسبة انتشار نقص  أزمات ممتدة،

النزاع فإن انتشار قصور  نقاط مئوية مّم هو عليه في جميع البلدان ألاخرى. بينما إذا طال 1.1و 4.1التغذية أعلى ما بين 

 التغذية أعلى مرتين ونصف من البلدان غير املتأثرة بالنزاعات.

باختصار آلاثار السلبية للنزاعات على ألامن الغذائي والتغذية واضحة جدا حيث تولد النزاعات آثار مباشرة وغير مباشرة 

التضخم، تعيق العمل املنتج، تبدد ألاموال الخاصة بالرعاية متفاقمة كثير من املجاالت، منها: الانكماش الاقتصادي، مستويات 

الصحية والاجتماعية، الحد من القدرة على توفير الغذاء للمجتمع وخاصة في البلدان الزراعية على وجه التحديد وتزيد من 

 الصراع بدل خمده.منهم الغذائي املستقبلي ومنه تغذية أو ى الصمود في وجه أزمة كسب عيشهم هشاشة الاسر والفراد عل

)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، والصندوق الدولي للتنميةومنظمة ألامم املتحدة للطفولة وبرنامج ألاغذية العالمي، 

 (01، صفحة 0242

بات وألاحوال املناخية القصوى العائق  .0.5
ّ
  :الرئيس ي الثاني: التقل

لدراسة أثر التقلبات وألاحوال املناخية القصوى على مستوى الجوع في العالم، باعتباره أحد  0244خصص تقرير سنة 

ألاسباب الرئيسية املؤدية إلى حدوث أزمات غذائية حادة وعامل مساهًم في مستويات سوء التغذية املثيرة للقلق التي شهدناها 
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)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة خالل السنوات ألاخيرة 

 .  (20، صفحة 0204للطفولة، 

يؤكد التقرير على أن التعـرض لظواهر مناخية أكرث تعقيـد ً ا وتواترا وكثافة يسبب تـآكل املكاسب التـي تحققت في          

القضاء على الجوع وسـوء التغذية وعكس مسارها. وتعتبر املنظمة أن التقلبات والظواهر املناخية التراكمية من العوامل 

الكبير في ألازمات الغذائية من حيث مدى توافر الغذاء، وتنوعه وجودته وتكلفته وأسعاره. إضافة  الرئيسية الكامنة وراء الارتفاع

الى أثارها على ندرة املياه واملخاطر الصحية وانتشار الامراض...الخ؛ وتأثير ذلك كله على نمط حياة الانسان.  فعلى سبيل املثال، 

على الكثير من البلدان، في زيادة معدالت  0246-0245النينيو القوية خالل ساهمت موجات الجفاف الشـديدة املرتبطة بظاهرة 

النقص التغذوي على املستوى العالمي. بينما تشهد البلدان الزراعية بامتياز، تدهورا كبيرا في مستويات التغذية بسبب هطول 

 بة كبيرة من السكان على الزراعة.لنسألامطار وتقلبات درجات الحرارة والجفاف الشـديد، حيث تعتمد سـبل كسـب العيش 

وقد أدت التقلبات املناخية بالفعل إلى تقويض إنتاج املحاصيل الرئيسية من القمح وألارز والذرة، خاصة أن املخاطر املرتبطة 

اف لوحده عامليا. كما ان الجف من جميع الكوارث الرئيسية التي تم إلابالغ عنها % 42بالكوارث املتصلة باملناخ باتت تشكل 

)منظمة ألاغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية  من ألاضرار والخسائر التي تلحق بالقطاع الزراعي % 42يسبب 

 .(01-04، الصفحات 0244واليونيسف وبرنامج الاغذية العالمي، 

خية والظواهر املناخية على الامن الغذائي والتغذية متعددة، ويحرصها في ويركز التقرير على أن آثار التقلبات املنا

 مجموعات، منها: 

 درجات الحرارة املتزايدة وألاكثر تقلبا؛ 

 التقلبات املكانية العالية في هطول الامطار؛ 

 التغيرات في الطابع املوسمي لألمطار؛ 

 موجات الجفاف الشديد؛ 

 .الفيضانات والعواصف الشديدة 

 : ألامن الغذائي والظروف املناخية القصوى 20 رقم الشكل
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 (55، صفحة 0218)منظمة ألاغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الاغذية العاملي، املصدر: 

نقطة مئوية  0.0يبين الشكل أن بلغ متوسط انتشار النقص التغذوي في البلدان الشديدة التعرض للصدمات املناخية       

مقارنة بالبلدان التي يقل أو ينعدم تعرضها لتلك الصدمات. كما أن البلدان ذات املخاطر العالية لديها أكثر من ضعف عدد 

كما أن  مليون شخص إضافي مقارنة بالبلدان غير املعرضة ملخاطر شديدة. 054وي ألاشخاص الذين يعانون من النقص التغذ

 % 02في جميع البلدان املعرَّضة لألحوال املناخية القصوى. وبلغ في الوقت ذاته  % 45.1بلغ  0242انتشار النقص التغذوي في 

في البلدان التي تكشف، باإلضافة إلى ذلك، عن ضعف شديد في إنتاجها الزراعي/غالتها الزراعية حيال التقلبات املناخية، أو 

زراعة ة وال)منظمة ألاغذي للبلدان التي ترتفع فيها درجة الضعف املرتبط بانتشار النقص التغذوي إزاء الجفاف الشديد % 00.1

 .(55-51، الصفحات 0244والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الاغذية العالمي، 

باختصار شديد، تؤثر تقلبات املناخ وألاحوال املناخية القصوى سلبا بطرق متعددة على توافر ألاغذية والحصول عليها 

مارسات الصحية. كما تؤدي إلى إلاضرار باإلنتاجية الزراعية، وإنتاج واستخدامها واستقرارها، وعلى التغذية والرعاية وامل

ألاغذية، وألانماط الزراعية. إضافة إلى الزيادات في أسعار ألاغذية وتقلباتها املقترنة في كثير من ألاحيان بخسائر في إلايرادات 

 الزراعية، ويؤثر سلًبا على كميتها وجودتها وتنوعها.

 الثالث: حاالت التباطؤ والانكماش الاقتصاديين العائق الرئيس ي .3.5

سم بالبطء ولكن   
ّ
ل حاالت التباطؤ والانكماش الاقتصاديين )ويعني التباطؤ الاقتصادي أن النشاط الاقتصادي يت

ّ
تشك

الجوع  مستويات دافًعا رئيسًيا وراء ارتفاع يستمر بالنمو. وعندما يتوقف النمو يكون الاقتصاد قد دخل في حالة انكماش(

أشكاله، بغض النظر عّما إذا كانت مدفوعة  وانعدام ألامن الغذائي، فهي تعيق التقدم باتجاه القضاء على سوء التغذية بجميع

بات السوق، أو الحروب التجارية، أو الاضطرابات
ّ
)منظمة . 19السياسية، أو الجوائح العاملية كتلك الناجمة عن كوفيد بتقل

. بل  (20، صفحة 0204ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة للطفولة، 

ر من تباطؤ النمو وتأخره في العديد من البلدان، بما في ذلك في 0204-0202أن التوقعات الاقتصادية العاملية ألاخيرة )
ّ
( تحذ

، بحيث أن بلداًنا عديدة )خاصة 0224الاقتصادات الناشئة والنامية، بعد أن استعادت عافيتها بعد ألازمة الاقتصادية 

منها نقصا  65بلًدا سجل  22. فعلى سبيل املثال، من بين 0244في نموها الاقتصادي منذ  متوسطة الدخل( شهدت تراجًعا

، سجلت، في نفس الوقت، معاناتها من تباطؤ أو انكماش اقتصادي. خاصة وأن الصدمات الاقتصادية 0242-0244تغذويا بين 

يضر به أو أن يعطيه دفًعا( لها تأثير كبير على  )أي حدث غير متوقع أو ال يمكن التنبؤ به خارج عن اقتصاد معيين ويمكن أن

النزاعات وألاوضاع املناخية للبلد. إضافة إلى أن آلاثار املضاعفة للصدمات الاقتصادية املتعددة في أكثر من نصف البلدان 

ون شخص في ملي 16، فاقمت انعدام ألامن الغذائي الشديد، ما أثر على أكثر من 0244التي شهدت أزمات غذائية في عام 

)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدةوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة للطفولة وبرنامج  العالم

 .(41، صفحة 0241ألاغذية العالمي ومنظمة الصحة العاملية، 

، ما 0242– 0244ة ألاولية في تباطؤ الاقتصاد وانكماشه خالل الفترة ساهم التراجع امللحوظ في أسعار السلع ألاساسي

من  50أثر بصورة رئيسية على البلدان التي تعتمد بشكل على الصادرات و/أو الواردات من هذه السلع. وإن معظم البلدان )

كبير  ديين هي بلدان تعتمد بشكلبلًدا( التي شهدت زيادة في النقص التغذوي خالل فترة التباطؤ والانكماش الاقتصا 65أصل 

على الصادرات و/أو الواردات من السلع ألاساسية ألاولية. كما سجلت معظم البلدان تعتمد بشكل كبير على السلع ألاساسية 
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. لكن ينبغي إلاشارة أن 0244التي شهدت صدمات اقتصادية(، تفاقما في مؤشر انعدام ألامن الغذائي، سنة  % 44ألاولية )أي 

ة تأثير تلك ألاوضاع الاقتصادية السيئة في أي بلد، سواءا اقترنت بانكماش او تباطؤ، تتغير تبًعا ملستوى الفقر املدقع درج

وألوجه التفاوت في توزيع الدخل، والوصول إلى الخدمات ألاساسية وألاصول، والتي تنجم عن إلاقصاء الاجتماعي والتهميش، 

في البلدان ذات الدخل املنخفض مقارنة بذات الدخل املتوسط، خاصة مع  %02زيد بــــ: ودرجة عدم املساواة. ذلك التأثير ي

)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدةوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة  التفاوت في الدخول والثروة.

 (02، صفحة 0241ي ومنظمة الصحة العاملية، للطفولة وبرنامج ألاغذية العالم

 حول ألامن الغذائي على جملة من الحقائق، لعل أهمها: 0241لقد توصل تقرير 

  ا اقتصادًيا مقارنة بالبلدان في البلدان التي شهدت نقطة مئوية 5.4ارتفع معّدل انتشار النقص التغذوي
ً

التي  انكماش

 .نقطة مئوية على التوالي 0.0نقطة مئوية 0.0أو شهدت نزاعات، والتي سجلت تأثرت بالظواهر املناخية القصوى 

  ت الصدمات الاقتصادية مكانة بارزة في
ّ
 .0244بلًدا عانى من أزمة غذائية سنة  50من أصل  00احتل

  الصعبيؤدي التباطؤ والانكماش الاقتصاديين إلى ارتفاع البطالة وتدّن ألاجور واملداخيل، ألامر الذي يجعل من 

حصول الفقراء إلى ألاغذية والخدمات الاجتماعية ألاساسية كالرعاية الصحية، وألاغذية املغذية والعالية الجودة واملرتفعة 

 .ألاسعار

  أن حاالت التباطؤ والركود والانكماش باتت جلّية في عدد من الاقتصادات، وتؤدي بالفعل إلى زيادة معدالت البطالة

مع تزايد املخاطر املتصلة بتصاعد التوترات التجارية، وتراجع الاستثمارات، ونمو دين الحكومي  وتراجع املداخيل، خاصة

 .والخاص، وارتفاع تكاليف إلاقراض

 41 %  تزامن تباطؤ الاقتصاد أو انكماشه فيها مع زيادة النقص التغذوي. كما سجلت العديد 0244من البلدان خالل ،

من هذه البلدان زيادة معّدل انتشار النقص التغذوي بالتزامن مع تباطؤ الاقتصاد أو انكماشه خالل أكثر من سنة واحدة، 

 .بلًدا 22سنوات في  2-0ا، وخالل بلًد  42سنة في  20وخالل 

  هناك ترابط احصائي كبير بين معّدل انتشار النقص التغذوي ونمو نصيب الفرد من الناتج املحلي إلاجمالي الحقيقي

نقاط مئوية في معدل  4.5خالل الفترة مع زيادة بنسبة  % 42، حيث توافق تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 0242-0244بين 

ا اقتصادًيا، زيادات في معّدل انتشار النقص انتشار النقص التغذوي. باإلضافة إلى 
ً

ذلك، تسجل البلدان التي شهدت انكماش

 نقاط مئوية أكثر من البلدان  5.4بنسبة  0242و 0244التغذوي بين عامي 
ً
ا اقتصاديا

ً
 .التي لم تشهد انكماش

 حالة من 
ً
الفوض ى الاقتصادية أيًضا.  تشهد البلدان التي تعاني من انعدام ألامن الغذائي الحاد بمستوى ألازمة عادة

 50مليون شخص في  440مليون شخص كل سنة بفترات من انعدام ألامن الغذائي الحاد. كما عانى  422فلقد عانى أكثر من 

 ، من انعدام ألامن الغذائي الحاد بمستوى ألازمة أو أسوأ؛ 0244بلًدا، خالل 

  زمات الغذائية بل هي محّركات مهمة من الدرجتين الثانية أو نادًرا ما تكون الصدمات الاقتصادية املحّرك الرئيس ي لأل

الثالثة لهذه ألازمات. وفي حاالت كثيرة، يمكن أن تؤدي الصدمات الاقتصادية الكبرى، أو حتى الصدمات الصغيرة التي تحدث 

ذية )منظمة ألاغ ة أمد ألازمةفي الاقتصادات الهشة، إلى تقويض النشاط الاقتصادي وتفاقم انعدام ألامن الغذائي الحاد وإطال
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والزراعة لألمم املتحدةوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة للطفولة وبرنامج ألاغذية العالمي ومنظمة 

 .(64-54، الصفحات 0241الصحة العاملية، 

 ن الغذائي من خالل الشكل التالي:مويمكن أن نبين تأثير جائحة كورونا في الا 

 : تأثير جائحة كورونا على ألامن الغذائي من خالل مؤشر النقص التغذوي 23رقم الشكل 

 
 (52، صفحة 0201)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة للطفولة، املصدر: 

والتدابير املصاحبة لها ضربة قوية لألمن الغذائي والتغذية في العالم في آلاونة ألاخيرة، وكانت  41كان لجائحة كورونا 

لها آثار متعددة على النظم الغذائية والانماط الغذائية، بما في ذلك القدرة على تحّمل كلفة ألانماط الغذائية الصحية، الُنظم 

الداعمة إلنتاج ألاغذية، سالسل إمدادات ألاغذية، بيئات ألاغذية، وسلوك املستهلك. فلقد ازداد عدد ألاشخاص الذين يعانون 

أكبر  وهذه- 0202مليون شخص في عام  464املزمن في العالم، مقاًسا بمعدل انتشار النقص التغذوي، بما يصل إلى  من الجوع

مليون شخص من انعدام ألامن الغذائي  455، عانى ما ال يقل عن 0202قود. في نهاية زيادة مسّجلة في سنة واحدة منذ ع

مليون  12بلًدا من البلدان التي تمر بأزمات غذائية، مما أثر على  42الحاد، كانت الصدمات الاقتصادية دافًعا رئيسًيا له في 

لت الصدمات  شخص يعيشون أزمة
ّ
الاقتصادية في، الدافع الرئيس ي في ثمانية بلدان أو ما هو أسوأ منها.  إضافة لذلك، شك

-دكوفيمليون شخص في حالة أزمة أو ما هو أسوأ منها.    وتنبع التأثيرات ألاشد تدميًرا لجائحة  01فقط كان يعيش فيها حوالي 

راعة )منظمة ألاغذية والز  في الانكماش الاقتصادي الذي تسببت فيه تدابير احتواء الجائحة وركود الاقتصاديات العاملية 41

 .(56، صفحة 0204لألمم املتحدة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة للطفولة، 

 :ل كلفة ألانماط الغذائية الصحيةعدم القدرة على تحمّ .1.5

ثمة عوامل عديدة كامنة وراء كلفة ألاغذية املغذية على طول النظم الغذائية ككّل، في مجاالت إلانتاج الغذائي وسالسل          

إلامدادات الغذائية وبيئات ألاغذية، إضافة إلى طلب املستهلك والاقتصاد السياس ي لألغذية. وتقيس هذه العوامل املقترنة 
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مليارات شخص عن تحّمل حتى كلفة النمط الغذائي الصحي ألارخص ثمًنا الذي يشمل  0والي بتدني املداخيل، سبب عجز ح

)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق أغذية من مجموعات عديدة ويتسم بتنوع أكبر داخل املجموعات الغذائية. 

 .(20، صفحة 0204مم املتحدة للطفولة، الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألا 

"، والذي يوفر النمط الغذائي الكافي من حيث الطاقةتميز املنظمة بين ثالث أنماط من النمط الغذائي الصحي: 

السعرات الحرارية الكافية مليزان الطاقة من أجل العمل كل يوم. ويتم تحقيق ذلك باستخدام ألاغذية النشوية ألاساسية فقط 

يات" أو ألارّز فقط. في بلد ما مثل الذرة أو القمح 
ّ
لى النمط ألاول يضاف له إإضافة "النمط الغذائي املالئم من حيث املغذ

يات الكبيرة والدقيقة عن طريق مزيج متوازن من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون  00ي الصلة من قيم املتناول ذ
ّ
من املغذ

نمط "الحاالت القصور وتجّنب السّمية. و والفيتامينات واملعادن ألاساسية ضمن الحدود العليا والدنيا الالزمة للوقاية من

ر هذا النمط الغذائي من ح الغذائي الصحي"
ّ
يث الطاقة واملغذيات، إضافة الى أنه أكثر تنوًعا من ألاغذية التي تنتمي إلى يوف

)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة  مجموعات غذائية عديدة.

 (20، صفحة 0202لصحة العاملية، للطفولة وبرنامج ألاغذية العالمي ومنظمة ا

، والذي خصص إلى كلفة ألانماط الغذائية الصحية 0202لقد توصل تقرير ألامن الغذائي الصادر عن املنظمة، في            

 مجموعة من املشاهدات الرئيسية، لعل أهمها:

  دوالًرا أمريكًيا للفرد الواحد في اليوم  2.21الغذائيةبلغ متوسط التكاليف العاملية للنمط الغذائي الكافي من حيث الطاقة

يات 0242في 
ّ
دوالًرا أمريكًيا للفرد الواحد في اليوم، في حين بلغت  0.00. بينما بلغت كلفة النمط الغذائي املالئم من حيث املغذ

 .دوالًرا أمريكًيا للفرد الواحد في اليوم 0.25كلفة النمط الغذائي الصحي 

 ن تكلفة تلك ألانماط الغذائية الثالث حسب املنطقة في الجدول التالي: ويمكن أن نبي 

 0212- 0212: تكلفة ألانماط الغذائية حسب املنطقة وفئات البلدان 21رقم الجدول 

 الوحدة: )دوالر للفرد الواحد في اليوم(

 املنطقة
النمط الغذائي الكافي من 

 حيث الطاقة

النمط الغذائي املالئم من 

ياتحيث 
ّ
 املغذ

 النمط الغذائي الصحي

 حسب املنطقة أو الاقليم

 0212 0212 0212 0212 السنوات
التغير 

(%) 

 2.2 1.21 3.25 0.33 2.22 العالم

 10.2 1.32 3.82 0.15 2.23 افريقيا

 1.1 1.13 3.22 0.18 2.88 أسيا

 0.8 1.05 3.28 0.83 1.20 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 0.8 3.13 3.01 0.02 2.51 الشمالية وأوروباأمريكا 

   حسب فئات دخل البلدان

 5.1 1.20 3.80 1.28 2.22 منخفضة الدخل

 11.3 1.12 3.28 0.12 2.88 متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا
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 5.2 1.02 3.25 0.50 2.82 متوسطة الدخل من الشريحة العليا

 0.0 3.01 3.13 0.31 2.21 مرتفعة الدخل

)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على: 

)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق ،(22، صفحة 0202املتحدة للطفولة وبرنامج ألاغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية، 

 (02، صفحة 0201الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة للطفولة، 

-0242املالحظة الجوهرية من خالل الجدول أعاله أن هناك ارتفاع معتبر في تكلفة النمط الغذائي الصحي خالل الفترة        

في البدان املتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. وهو ما قد يزيد  %41في افريقيا وتجاوزت  %40وبنسب معتبرة تجاوزت  0241

مليارات  20من صعوبة الحصول على النمط الصحي للطبقات الفقيرة وخاصة التي تعيش تحت مستوى الفقر، خاصة أن 

 شخص يعانون من تكلفته باألساس.  

  يات على كلفة ألانماط الغذائية  % 62تزيد كلفة ألانماط الغذائية الصحية
ّ
التي تستوفي فقط املتطلبات من املغذ

 ألاساسية وحوالي خمس مّرات على كلفة ألانماط الغذائية التي تستوفي فقط الاحتياجات من الطاقة الغذائية؛

  أي من نمط غذائي أساس ي كاٍف من  –ترتفع كلفة النمط الغذائي بشكل ملحوظ بموازاة تحّسن الجودة الغذائية

يات، ومن ثم نمط غذائي صحي يتضمن مجموعات غذائية أكثر حيث الطاقة الغذائية 
ّ
إلى نمط غذائي مالئم من حيث املغذ

 .تنوًعا ورغبة فيها عبر بلدان العالم

  يرتبط ارتفاع كلفة ألانماط الغذائية الصحية وعدم القدرة على تحّملها مع زيادة انعدام ألامن الغذائي، وبمختلف

 .أشكال سوء التغذية

  افر ألانماط الغذائية الصحية بأسعار معقولة إلى كلفتها املرتفعة نسبة إلى دخل الناس، وهي مشكلة يعزى عدم تو

 .ُيتوقع أن تتفاقم من جراء جائحة كورونا

  مليارات شخص تحّمل كلفة ألانماط الغذائية الصحية التي تراعي الخطوط التوجيهية العاملية  0ال يستطيع أكثر من

مليار  4.5مجموعات عدة وتتسم بمستوى أكثر من التنوع ضمن املجموعات الغذائية. كما ال يستطيع  وتشمل أغذية تنتمي إلى

يات ألاساسية.
ّ
 شخص تحّمل كلفة نمط غذائي ال يستوفي سوى املستويات املطلوبة من املغذ

  ـــــ يعيش معظم ألاشخاص الذين ال يمكنهم تحّمل كلفة ألانماط الغذائية الصحية في آسيا بما يقدر مليار نسمة  4.1بــ

ـــ  ـــــ مليون فقط في أمريكا الشمالية  44مليون نسمة في أمريكا الالتينية والكاريبي و 421.0مليون نسمة،  165ثم أفريقيا بما يقدر بــ

  .وأوروبا

  تعادل القوة دوالًرا أمريكًيا من  4.12تزيد كلفة النمط الغذائي الصحي على مستويات خط الفقر الدولي املحدد عند

 .الشرائية في اليوم، وهذا يعني ان النمط الغذائي الصحي هو بعيد املنال عن الفقراء

  ر على
ّ
من  % 52تتخطى كلفة النمط الغذائي الصحي متوسط النفقات الغذائية في معظم بلدان الجنوب، حيث يتعذ

من السكان في  %46حي. بينما ال يستطيع سكان أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا تحمل كلفة نمط غذائي ص

 .البلدان التي تعاني أزمات ممتدة تلك الكلفة

  يلزم إحداث تحّول في النظم الغذائية ملعالجة مشكلة عجز املاليين من ألاشخاص عن تحّمل كلفة ألانماط الغذائية

لهذا التحّول، في الوقت نفسه، أن ييهئ بيئات  الصحية جراء ارتفاع أسعار املواد الغذائية والقيود املرتبطة بالدخل. وينبغي
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)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية  غذائية داعمة، وأن يشّجع الناس على معرفة املزيد.

 (66-65، الصفحات 0202لصحة العاملية، ومنظمة ألامم املتحدة للطفولة وبرنامج ألاغذية العالمي ومنظمة ا

 العائقان الكامنان: الفقر وانعدام املساواة الاقتصادية والاجتماعية: .5.5

ل الفقر وانعدام املساواة سببين هيكليين كامنين وراء انعدام ألامن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله، مّما          
ّ
يمث

م آلاثار السلبية للدوافع العاملية آلانف ذكرها. فالفقر يؤثر سلًبا على الجودة التغذوية لألنماط الغذائية. ومن غير 
ّ
يضخ

الغذائية الصحية بعيدة املنال بالنسبة إلى الفقراء في جميع أقاليم العالم. ويتفاقم انعدام ألامن  املستغرب أن تكون ألانماط

اجية، الدخل، وألاصول إلانت في -الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله نتيجة املستويات العالية واملستمرة النعدام املساواة 

إلى املعلومات والتكنولوجيا مثل الفجوة الرقمية، والثروة بشكل أعّم. والخدمات ألاساسية مثل الصحة والتعليم، والوصول 

ويزيد انعدام املساواة في الدخل بصورة خاصة من احتمال انعدام ألامن الغذائي ال سيما للفئات املستبعدة واملهمشة 

مواطن الضعف الهيكلي، بما في ذلك اجتماعًيا، كما يبدد ألاثر إلايجابي ألي نمو اقتصادي على ألامن الغذائي الفردي. وتميل 

أوجه انعدام املساواة املرتبطة بنوع الجنس والشباب وإلاثنية والسكان ألاصليين وألاشخاص ذوي إلاعاقة، إلى زيادة مستويات 

ث ر الفقر وانعدام ألامن الغذائي وسوء التغذية خالل فترات التباطؤ والانكماش الاقتصاديين أو في أعقاب النزاعات والكوا

)منظمة ألاغذية والزراعة  .41املتصلة باملناخ. وعالوة على ذلك، تتفاقم مستويات انعدام املساواة هذه بفعل جائحة كوفيد 

 (21، صفحة 0204لألمم املتحدة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة للطفولة، 

ؤثر ألاحداث الاقتصادية في نهاية املطاف على ألامن الغذائي والتغذية تبًعا ملستويات الفقر املدقع ومدى تعّرض ت            

الفقراء لإلقصاء بسبب أوجه عدم املساواة املختلفة، لكنها تتباين من بلد آلخر بحيث ُيعّد الفقر املدقع سبًبا من ألاسباب 

التغذية، وال ينتمي ألاشخاص الذين يعانون من هذين ألاخيرين دائًما إلى أفقر ألاسر ألاساسية النعدام ألامن الغذائي وسوء 

املعيشية. ويعيش اليوم معظم السكان الجياع وناقص ي التغذية في البلدان املتوسطة الدخل. وتواجه الفئات املستبعدة 

 واملهمشة خطًرا متزايًدا يتمثل في املعاناة من انعدام ألامن ال
ً
غذائي، وألانماط الغذائية غير الصحية، وسوء التغذية اجتماعيا

بجميع أشكاله، والنتائج الصحية السيئة. كما تظهر أوجه عدم املساواة أيًضا في قدرة الحصول على الخدمات ألاساسية وعلى 

نظمة ألاغذية )م اديينألاصول بين ألاسر املعيشية وداخلها، بل وتجعلهم أيًضا أكثر عرضة للتأثر بالتباطؤ والانكماش الاقتص

والزراعة لألمم املتحدةوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة للطفولة وبرنامج ألاغذية العالمي ومنظمة 

 (21، صفحة 0241الصحة العاملية، 

يادته املستمرة، الذي كان واضًحا بشكل خاص في البلدان وز  0241إن عكس اتجاهات انتشار النقص التغذوي في          

، يعزى إلى حد كبير إلى البلدان املتأثرة بالنزاعات وألاحوال املناخية القصوى 0242املنخفضة واملتوسطة الدخل اعتباًرا من 

وجد التقرير الخاص بسنة وحاالت الانكماش الاقتصادي وإلى البلدان التي توجد فيها انعدام مساواة كبير في الدخل. ولقد 

 ، أن:0204

  في البلدان املتأثرة بدافع واحد أو أكثر من الدوافع الرئيسية؛0241 - 0242بين %1ارتفاع النقص التغذوي بنسبة ، 

  ؛، في البلدان غير املتأثرة بتلك الدوافع0241 - 0242بين %0تراجع النقص التغذوي بنسبة 

  فقط في معدل انتشار النقص التغذوي؛ % 0شهدت البلدان املتوسطة الدخل املتأثرة بتلك العوامل زيادة بنسبة 
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   في معدل انتشار النقص التغذوي؛ % 1سّجلت البلدان التي تعاني من انعدام مساواة كبير في الدخل زيادة نسبة 

 من  مّرة أكبر 40دل انتشار النقص التغذوي حيث كانت شهدت البلدان املتأثرة بدوافع عديدة أعلى الزيادات في مع

 تلك املسّجلة في البلدان املتأثرة بدافع واحد فقط؛

  تؤدي الدوافع الخارجية، مثل النزاعات أو الصدمات املناخية والداخلية، مثل: انخفاض إلانتاجية وعدم كفاءة

ع كلفة ألاغذية املغذية باملوازاة مع تدني املداخيل، ّوإلى زيادة سالسل إلامدادات الغذائية بالنسبة إلى النظم الغذائية إلى رف

 عدم القدرة على تكلفة النمط الغذائي الصحي؛

  بين 0241بلغت نسبة السكان العاجزين عن تحّمل كلفة نمط غذائي صحي في البلدان املتأثرة بدوافع عديدة في ،

 ؛ير املتأثرة بأي دافع على إلاطالقوأعلى من البلدان املتأثرة بدافع واحد أو غ % 66و %01

  ا اقتصادًيا ناجًم عن الجائحة، وكانت 0202شهدت جميع البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل تقريًبا، في
ً

، انكماش

في عدد الذين يعانون من النقص التغذوي فيها أعلى بمقدار خمسة أضعاف من أعلى زيادة سّجلها معدل النقص  الزيادة

 العقدين ألاخيرين؛التغذوي خالل 

   البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط املتأثرة بجائحة كورونا، وبالكوارث املرتبطة باملناخ أو النزاعات أو مزيج من

 الاثنين مًعا، ُسّجلت الزيادة ألاكبر في النقص التغذوي، خاصة في افريقيا وآسيا.

 بين تلك املعيقات أو الحواجز، فهي تتفاعل في كثير من  غير أنه ال يجب ان ننس ى أن هناك ترابط الترابط القائم

 ألاحيان

وتميل إلى إنشاء ارتباطات دائرية متداخلة. فعلى سبيل املثال يمكن أن تتسبب النزاعات في إحداث فوض ى في إلانتاج 

دل ي يؤدي إلى ارتفاع معالاقتصادي والنمو، مؤدية بذلك إلى ركود اقتصادي عميق. وفي املقابل، يميل الركود الاقتصادي الذ

التضخم وزيادات حادة في أسعار ألاغذية، إلى مفاقمة خطر الاضطرابات السياسية على النحو الذي شهدناه في الفترة بين 

بات املناخية وألاحوال املناخية القصوى، وخاصة الجفاف  52في أكثر من  0224 - 0222
ّ
بلًدا.   وباملثل، فإن ازدياد التقل

ض ألامن الغذائي للخطر من حيث توافر ألاغذية والحصول عليها، وهو ما تبين أنه يؤدي إلى زيادة خطر نشوب الشديد، يعرّ 

بات املناخية وألاحوال املناخية القصوى في زيادة خطر انعدام ألامن الغذائي وسوء التغذية، ولكنها 
ّ
ساهم التقل

ُ
نزاعات.  كما ت

ف، وفقدان ُسبل كسب العيش، والهجرة بسبب ضنك تؤدي، عندما يطول أمدها أو تكررها، إلى  تقليص القدرة على التكيُّ

ساهم في زيادة انعدام ألامن الغذائي وسوء التغذية فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيًضا 
ُ
املعيشة، والعوز. وهي، بعبارة أخرى، ال ت

ُيساهم في زيادة انعدام ألامن الغذائي وسوء إلى إيجاد الفقر واستمراره، فضال عن املساهمة في زيادة انعدام املساواة. ما 

دوق )منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصن التغذية، وكذلك قابلية التأثر باألحوال املناخية القصوى آلان وفي املستقبل.

 (65، صفحة 0204الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة للطفولة، 

مسارات يمكن اتباعها لتحويل النظم الغذائية، وهي: تحقيق التكامل بين السياسات  26تبًعا لذلك، وضعت املنظمة         

لخاصة ببناء السالم في املناطق املتأثرة بالنزاعات؛ وزيادة القدرة على الصمود في وجه تغير املناخ في إلانسانية وإلانمائية وا

النظم الغذائية؛ وتعزيز قدرة الفئات السكانية ألاشد ضعًفا على الصمود في وجه الصعوبات الاقتصادية؛ والتدخل على طول 

ية؛ والتصدي للفقر وأوجه انعدام املساواة الهيكلية مع الحرص على سالسل إلامدادات الغذائية لخفض كلفة ألاغذية املغذ
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0200 

أن تكون التدخالت شاملة ومراعية ملصالح الفقراء؛ وتعزيز البيئات الغذائية وتغيير سلوك املستهلكين من أجل تعزيز نماذج 

)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق الدولي  ألانماط الغذائية التي تؤثر بشكل إيجابي على صحة إلانسان والبيئة

. وهو ما سوف نناقشه في إلاطار الاستراتيجي (21-24، الصفحات 0204للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة للطفولة، 

0200-0204. 

 :0231-0200إلاطار الاستراتيجي  .0

تم وضع هذا إلاطار في هدف أساس ي وهو إزالة كل العوائق التي تحد من تحقيق ألامن الغذائي في العالم، وخاصة مع           

 الروسية، حيث نقتبس من إلاطار الاستراتيجي للمنظمة: -جائحة كورونا والحرب ألاوكرانية 

العمل بال تأخير لحماية الحياة ولتحويل نظمنا الزراعية  " إن عاملنا الذي يواجه تهديدات متصاعدة يطلب مّنا أن نهب إلى

 (0200)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة،  والغذائية بغية حماية كوكبنا مما يخبئه املستقبل وضمان نتائج مستدامة".

 أهمها: ولقد شمل التقرير، الذي احتوى إلاطار، على جملة من التحديات، 

  سنة من نشاط املنظمة، ورغم إنتاج ما يكفي من ألاغذية إلطعام  25رغم التقّدم الهائل الذي تم إحرازه خالل

. لتزيد لهم الجائحة 41 -مليون شخص حتى قبل جائحة كوفيد 612العالم، بلغ عدد ألاشخاص الذين يعانون الجوع في العالم 

 من نقص في التغذية؛مليون شخص إضافي ممن يعانون  400حوالي 

  تعاني أسواق املواد الغذائية من أوجه عدم يقّين بفعل توقعات ضعف النمو الاقتصادي. وال تزال حّمى الخنازير

 ألافريقية والتفش ي الكارثي للجراد الصحراوي يشكالن كوارث كبيرة، تضاف إلى التهديدات والصدمات الناجمة عن تغّير املناخ؛

  مليارات  0.5الغذائية، التي توظف أكثر من مليار شخص بشكل مباشر، وتوفر سبل العيش لنحو أما النظم الزراعية و

مليا  4.5شخص آخرين، فتشهد آلان اختالالت قد تؤدي على ألاقل إلى تعطيل املداخيل بشكل مؤقت، وبالتالي تعيق حصول 

 (21-24، الصفحات 0204ة والزراعة لألمم املتحدة، أكتوبر )منظمة ألاغذي رات شخص على ألاغذية.

بالتفصيل رؤية املنظمة لعالم مستدام يوفر ألامن الغذائي  0204-0200يبّين إلاطار الاستراتيجي ملنظمة ألاغذية والزراعة 

جوان  44ملؤتمر املنظمة في  10 ، والذي تم وقد تّم إقراره خالل الدورة0202للجميع، في سياق خطة التنمية املستدامة لعام 

، في ظل سياقات جائحة كورونا والتحديات إلاقليمية والعاملية التي أنتجتها.  وهذا في إطار السياسة العامة للمنظمة، 0204

)منظمة ألاغذية  سنوات 21سنة، يتم راجعتها كل  45-42، بإصدار خريطة عمل استراتيجية لفترة تتراوح بين 0242املتبناة منذ 

 . (0200والزراعة لألمم املتحدة، 

  0202سعى ذلك إلاطار الاستراتيجي إلى دعم خطة عام كما 
ً

من خالل التحول إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشموال

ال يترك أي أحد خلف وقدرة على الصمود واستدامة، من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل بما 

 .(0200)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة،  الركب

 ن نبين أهم مجاالت إلاطار الاستراتيجي من خالل الجدول التالي: أيمكن          
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 (0231-0200مجاالت إلاطار الاستراتيجي للمنظمة ) :25رقم  الجدول 

 البرامج ذات ألاولوية ألاهداف الاستراتيجياملجال 

 إنتاج أفضل

ضمان أنماط مستدامة لالستهالك وإلانتاج من خالل 

سالسل إلمدادات ألاغذية تتسم بالكفاءة والشمولية، 

على املستويات املحلية وإلاقليمية والعاملية، ما يضمن 

نظًما زراعية وغذائية قادرة على الصمود ومستدامة في 

 املناخ والبيئة. ظل تغير 

 الابتكار من أجل إلانتاج الزراعي املستدام؛ 

 التحول ألازرق؛ 

 الصحة الواحدة؛ 

  الوصول املتكافئ لصغار املنتجين إلى املوارد؛ 

 .الزراعة الرقمية 

 تغذية أفضل

القضاء على الجوع، وتحقيق ألامن الغذائي، وتحسين 

عمة لألطالتغذية بأشكالها كافة، بما في ذلك الترويج 

املغذية وزيادة فرص الحصول على أنماط غذائية 

 صحية.

  ألانماط الغذائية الصحية للجميع؛ 

 ا؛
ً
 التغذية ألكثر الفئات ضعف

  الغذاء املأمون للجميع؛ 

 الحد من الفاقد واملهدر من ألاغذية؛ 

 .شفافية ألاسواق والتجارة 

 بيئة أفضل

ها وإصالححماية النظم إلايكولوجية ألارضية والبحرية 

وتعزيزها واستخدامها املستدام، ومكافحة تغير املناخ 

)التخفيف وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير وإدارة 

املخلفات( من خالل نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة 

 وقدرة على الصمود واستدامة.
ً

 وشموال

  التخفيف من وطأة تغّير املناخ وتكييف النظم الزراعية

 والغذائية؛

 تصاد البيولوجي لألغذية والزراعة املستدامة؛الاق 

   التنوع البيولوجي وخدمات النظام إلايكولوجي لألغذية

 والزراعة؛

 .تحقيق نظم غذائية حضرية مستدامة 

 حياة أفضل

تعزيز النمو الاقتصادي الشامل عبر الحد من أوجه عدم 

املساواة )املناطق الحضرية/الريفية، والبلدان 

 الرجال/النساء(. الغنية/الفقيرة،

  املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة الريفية؛ 

  التحول الريفي الشامل؛ 

 الزراعة والطوارئ الغذائية؛ 

  النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود؛ 

 .مبادرة العمل يًدا بيد / تعزيز الاستثمارات 

 (0200)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، املصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على: 

من أهداف  4تمثل الفضائل ألاربع مبدأ تنظيمًيا لكيفية اعتزام املنظمة أن تساهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف 

من أوجه عدم املساواة(، )الحد  42)القضاء التام على الجوع(، والهدف  0التنمية املستدامة )القضاء على الفقر(، والهدف 

ا ألهداف التنمية املستدامة الذي يعّد أمًرا بالغ ألاهمية من أجل تحقيق 
ً
 عن دعم تحقيق جدول ألاعمال ألاوسع نطاق

ً
فضال

الرؤية الشاملة للمنظمة.  كما تعكس الفضائل ألاربع ألابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية املترابطة للنظم الزراعية 

 )منظمة ألاغذية والزراعة  ئية. وهي تشجع أيًضا تبني نهج استراتيجي وموجه نحو النظم ضمن مجمل تدخالت املنظمةوالغذا

 (20، صفحة 0204لألمم املتحدة، أكتوبر 

انات البي ؛الابتكار ؛كما أن املنظمة ستطّبق أربعة "عوامل مسّرعة" شاملة/مشتركة بين القطاعات هي: التكنولوجيا 

العناصر املكّملة )الحوكمة ورأس املال البشري واملؤسسات( في جميع تدخالتها البرامجية من أجل التعجيل في إحداث ألاثر و 

 (20، صفحة 0204)منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، أكتوبر  قايضاتاملنشود، مع التقليل إلى أدنى حد من امل
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 خاتمة: 

لقد حاول الباحث من خالل هذه القراءة الاستطالعية لوجهة نظر منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، حصر أهم 

، وهذا باالعتماد على 0204حتى سنة  0242الغذائي على املستوى العالمي منذ ألاسباب والعوائق التي تعيق تحقيق ألامن 

املؤشرات التي قدمتها املنظمة في تقاريرها الصادرة خالل تلك الفترة. ولقد توصلنا من خالل تحليل تلك البيانات واملعطيات 

 واملؤشرات إلى أن:

لتقارير ومؤشراتها وجود العديد من العوائق وألاسباب التي تكبح بين تحليل بيانات ا لقدالرئيسية: اختبار الفرضية  نتيجة

ألامن الغذائي عامليا، والتي تتدرج من حيث أولويتها وتأثيرها ومجالها، بحيث اتضح من خالل العنوان الخامس الخاص بالعوائق 

وركود اقتصادي، بحيث تعد أن تركيز املنظمة منصب حول عاملين أساسيين قبل العوامل الاقتصادية من حاالت انكماش 

مليار نسمة عبر  4.0النزاعات والصراعات الدولية وإلاقليمية والوطنية أهم سبب في نقص وانعدام ألامن الغذائي ألكثر من 

العالم. ليليها التقلبات املناخية والظروف املناخية املتقلبة جدا خالل العقد ألاول من القرن الحادي والعشرين. وهو ما يدلل 

 ى أن الفرضية مرفوضة. عل

 الى اختبار الفرضية الرئيسية اتجهت الدراسة إلى تحقيق نتائج هامة، وهي:  إضافةللدراسة: النتائج العامة  

  ،تتعد العوامل املؤثرة على تحقيق ألامن الغذائي العالمي وتتعدد الى عوامل رئيسية وأخرى كاملة حسب املنظمة

، بل أن بعضها 0204-0242ناخية والظروف الاقتصادية أهم العوائق عامليا خالل الفترة بحيث نجد النزاعات والتقلبات امل

 كالنزاعات زادت بدرجة كبيرة من نسبة الفقر في البلدان ذات الدخل املتوسط واملنخفض؛

 ،ة في وخاص تتمثل العوامل الكامنة التي تعيق ألامن الغذائي العالمي في عدم قدرة ألافراد في غالبية بلدان العالم

افريقيا وآسيا، على تحمل تكلفة الغذاء الصحي املحدد وفقا ملعايير منظمة ألاغذية والزراعة العاملية. إضافة إلى معدالت الفقر 

 املرتفع وعدم املساواة في الحصول على املداخيل وألاصول...الخ؛

 ي تحليل أثرها على ألامن الغذائي، بحيث أن أن التفاعل بين العوامل الرئيسية والعوامل الكامنة يعتبر عنصرا مهما ف

بعضها يؤدي بالتبعية لألخرى، فغالبا ما تقود النزاعات إلى حدوث أزمات اقتصادية في البلدان التي تعيشها. كما أن التغيرات 

 ،المدان العزمات والصدمات الاقتصادية على بلاملناخية، تدفع بأسعار السلع املرتبطة بالزراعة الى الارتفاع في ظل ألا 

  أن اتجاهات معدالت انتشار النقص التغذوي وانعدام ألامن الغذائي وعدد ألاشخاص الذين يعانون من نقص التغذية

، وال سيما في البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، واملتأثرة بالنزاعات والظواهر 0242في العالم باالرتفاع منذ سنة 

 ،الاقتصادية املتكررةاملناخية املعاكسة وألازمات 

  كما كان لجائحة كورونا ألاثر السلبي الواضح على الامن الغذائي من خالل إلاجراءات التي صاحبتها من ركود واغالق

(، وهذا ما لم يسجل 0202وانكماش اقتصادي بحيث تشير تقارير املنظمة أن نسبة الفقراء تضاعفت خالل سنة واحدة )

 ،سابقا

  غذية والزراعة بناء إطار استراتيجي للتعامل مع تلك العوائق، والتخفيف من وطأتها على الامن لقد حاولت منظمة ألا

". وهذا وفقا لألفضليات ألاربع: إنتاج أفضل، تغذية أفضل، 0204-0200الغذائي العالمي، وهو ما عرف: إلاطار الاستراتيجي 

 بيئة أفضل، حياة أفضل، ووفقا لسياسات واضحة ومستهدفة.
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 ،من نتائج الدراسة، يعتقد الباحث أن هناك مجالين يجب التركيز عليها دوليا لتحقيق الامن الغذائي انطالقاالدراسة: ت توصيا

  وجب تكثيف الجهود الدولية والرفع من مستوى مساهمة واندماج البلدان املتقدمة في سياسات واستراتيجيات

واملتوسط، وخاصة في مكافحة آثار تقلبات املناخ والنزاعات الدولية على تحقيق ألامن الغذائي للبلدان ذات الدخل املنخفض 

الزراعة وإلانتاج الزراعي لها ومساعدتها في الحصول على التكنولوجيا املالئمة لتحقيق امنها واستقاللها الغذائي على املدى 

  ،الطويل

  بعية رابح( وليس ملبدأ الت -لها وفقا ملبدأ )رابححفز التعاون البني وإلاقليم بين الدول املنتجة للغذاء واملستوردة

والفجوة الغذائية، على أساس أن تحرير املستورد )أي تخفيف القيود والشروط والقوانين والحواجز والتعاريف الجمركية 

 اليا....الخ( يساهم بدرجة كبيرة في تطوير تلك العالقة الرابحة بينهما. وليس وفقا مبدأ الربح والخسارة السائد ح

 قائمة املراجع:

 .0204-0200إلاطار الاستراتيجي ملنظمة ألاغذية والزراعة للفترة  .(2022) .منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة (4

Récupéré sur https://www.fao.org/strategic-framework/ar 

منظمة ألاغذية  .0204-0200الاستراتيجي للفترة  إلاطار  .(0204أكتوبر )) .منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة (0

 Récupéré sur /http://www.fao.org/pwb/home/ar .ايطاليا: روما .والزراعة

منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة للطفولة وبرنامج  (0

، تحويل النظم الغذائية من 0202حالة ألامن الغذائي والتغذية في العالم  .(2020) .يةألاغذية العالمي ومنظمة الصحة العامل

 Récupéré sur .روما: منظمة ألاغذية والزراعة .أجل أنماط غذائية صيحة ميسورة التكلفة

https://www.fao.org/3/ca9692ar/CA9692ar.pdf 

 .(2021) .لي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة للطفولةمنظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، الصندوق الدو  (1

، تحويل النظم الغذائية من أجل تحقيق ألامن الغذائي وتحسين التغذية وتوفير 0204حالة ألامن الغذائي والتغذية في العالم 

 doi:https://doi.org/10.4060/cb4474ar .روما، ايطاليا .أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة للجميع

منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، والصندوق الدولي للتنميةومنظمة ألامم املتحدة للطفولة وبرنامج ألاغذية  (5

 Récupéré sur .ايطاليا: روما .حالة ألامن الغذائي والتغذية في العالم، .(2017) .العالمي

http://www.fao.org/3/I7695a/I7695a.pdf 

راعة لألمم املتحدةوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ألامم املتحدة للطفولة وبرنامج منظمة ألاغذية والز  (6

 .. الاحتراز من حاالت التباطؤ 0241حالة ألامن الغذائي والتغذية في العالم  .(2019) .ألاغذية العالمي ومنظمة الصحة العاملية

 Récupéré sur https://www.fao.org/3/ca5162ar/ca5162ar.pdf .روما: منظمة ألاغذية والزراعة

حالة ألامن  .(2018) .منظمة ألاغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الاغذية العالمي (2

 Récupéré sur http://www.fao.org/3/i9553ar/i9553ar.pdf . ايطاليا: روما .0244الغذائي والتغذية في العالم لعام 
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 الغدائي ألامن على والحفاظ الفالحية املنتوجات تثمين في ألاخضر املغرب مخطط مساهمة 

 باملغرب
The contribution " Morocco Green Plan's " to the valuation of the agriculturl products and 

the guaranteeing food security in Morocco 

 ، الرباط/ املغربباحث سلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس /عبد الجليل ايت خاليط.د. 

PhD. Abdeljalil Ait khali / Mohammed V University, Rabat / Morocco    

    املغرب ، الرباط/جامعة محمد الخامس /عبد الكبير باهني د.     

Dr Abdelkbir Bahni /Mohammed V University, Rabat / Morocco 

 ملخص الدراسة: 

نخرط املغرب كدولة نامية منذ مطلع ألالفية الحالية في برنامج إصالحي واسع النطاق، يشمل كل القطاعات إلانتاجية الحيوية وفي خضم ا           

بناء قطاع فالحي وطني يلبي الحاجيات  ألاساسية الداخلية، و  من ذلك هو هذا إلاصالح تم إعطاء أولوية كبرى للقطاع الفالحي، بحيث كان الهدف 

ة جعل السلطات املغربية تضع استراتيجية وطني بالخصوص في نفس الوقت أن يكون قادر على املنافسة في ألاسواق الخارجية، هذا الطموح الثاني

ين، كما لبنيات التحتية الضرورية وإلاطار املؤسساتي والتشريعي املالئملعصرنة القطاع الفالحي، عبر تشجيع الاستثمار في القطاع الفالحي  بتوفير ا

قطاب ألاخلق مجموعة من تم وضع استراتيجية وطنية أطلق عليها "مخطط املغرب ألاخضر" التي اعتمدت على الفالحة التسويقية وإلاجتماعية و 

ثمين املنتوجات الفالحية بواسطة الصناعة الغدائية التي  ستوفر الحاجيات تساهم في تلالصناعية، باعتبارها أقطابا للنمو واملنافسة -الفالحية 

  الغدائية ألاساسية لألسواق الداخلية والخارجية.

معرفة مدى نجاح مخطط املغرب ألاخضر في تحقيق ألامن الغذائي باملغرب وإبراز دور ألاقطاب الفالحية في تثمين  جاءت هذه الورقة بهدفه    

 .فالحية لهذه إلاستراتيجية الوطنيةنتوجات الامل

 

 الغذائي الفالحية، ألامنألاقطاب ، التثمين، مخطط املغرب ألاخضر الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

          Morocco has been engaged as a Developing country since the beginning of this millennium in a large-scale reform programme 

covering all vital sectors, in this context a major priority has been given to the agricultural sector, so that the hope was to build a 

national agricultural sector that meets internal needs while being able to compete in foreign markets. This second ambition made the 

authorities in Morocco put a national strategy aimed at the consultation of the agricultural sector in Morocco by promoting 

investment in the agricultural sector by providing the necessary infrastructure and the appropriate institutional and legislative 

framework, The national strategy embodied in « Morocco Green Plan's  » has also adopted industrial agricultural poles as growth and 

competition poles that contribute to the valuation of agricultural products through the food industries and through which basic food 

needs can be provided to internal and external markets. 

Keywords: Morocco Green Plan’s, Agricultural poles, Valuation, food security 
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  :مقدمة

تشير ألامم املتحدة على أن العالم ليس على املسار الصحيح لتحقيق ألامن الغذائي والقضاء على الجوع في العديد من      

املناطق، كما تتوقع أن تتدهور حاالت التغذية للعديد من السكان خصوصا في الدول النامية والفقيرة بسبب التحوالت 

تتخذه  الذيو تبعيتها للدول الرأسمالية التي سيطرت بشكل كامل على الغذاء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحاالت 

نها ألالعديد من النماذج الفالحية في بلدان العالم الثالث  ُيَساِئلهذا الوضع  ،كأداة لقهر الشعوب والتأثير في قرارات الدول 

 شعوبها. ل دنى من ألامن الغدائيقليل تبعيتها للخارج، وتحقيق الحد ألا أكثر من أي وقت مض ى بت ألانمطالبة 

 ،ةنخرط املغرب كدولة نامية منذ مطلع ألالفية الحالية في برنامج إصالحي واسع النطاق يشمل كل القطاعات الحيويا       

لتنمية اوفي إطار هذا إلاصالح تم إعطاء أولوية كبرى للقطاع الفالحي الذي علقت عليه الدولة آمالها منذ الاستقالل لتحقيق 

الاقتصادية، لذلك تعددت البرامج واملشاريع الكبرى املهيكلة التي شهدها القطاع الفالحي في املغرب والتي حققت نتائج متباينة 

دار النقاش والزال حولها، بحيث كان ألامل هو بناء قطاع فالحي وطني يلبي الحاجيات ألاساسية الداخلية، وقادر في نفس الوقت 

ي ألاسواق الخارجية، هذا الطموح الثاني جعل السلطات في املغرب تضع استراتيجية وطنية لعصرنة القطاع على املنافسة ف

وذلك عبر تشجيع الاستثمار في القطاع الفالحي وتوطيد الشراكة بين القطاع العام  أطلق عليها مخطط املغرب ألاخضر، الفالحي

 البنيات التحتية الضرورية وإلاطار املؤسساتي والتشريعي املالئمين ، وقد وفرتوالخاص في أفق ارتفاع حصة القطاع الخاص

ها أقطابا اعتبار  ، التي يكمنمخطط املغرب الاخضر ألاقطاب الفالحية الصناعيةفي إطار  إلاستراتيجية الوطنية أفرزت، لذلك

 .الامن الغدائي الوطني ودعم عبر الصناعة الغذائية ،تساهم في تثمين املنتوجات الفالحية قد للنمو واملنافسة

 :إشكالية الدراسة

ثر التحوالت ألاخيرة التي شهدها العالم املتمثلة في حدة التغيرات البيئية  وانتشار فيروس كورنا والحرب في أوربا، برزت إ

عملت الحرب معها عدة تحديات من أهمها الجفاف ونقص الغداء وتراجع إلانتاج وارتفاع ألاسعار نتيجة الحجر الصحي، كما 

ذه ، هللعديد من املناطق في شرق أوربا على خلخلة التجارة الدولية والحيلولة دون وصول البضائع واملواد إلاستهالكية

ل ترتبط بالحاجيات ألاساسية من قبي ،ألاثر ما يكفي إلعادة النظر في عدة قضايا محلية ووطنية من املستجدات كلها  كان لها

الوطني إلاستراتيجي، انطالقا من هذا السياق  تعرضت السياسة الفالحية باملغرب  إلى نقاش عمومي  ألامن الغدائي واملخزون

واسع، بين العديد من الفاعلين السياسيين وألاكاديميين وهيئات املجتمع املدني، وحظي مخطط املغرب ألاخضر بالنصيب 

املتمثلة  اول يؤكد بأن هذه إلاستراتيجية لم تحقق أهدافهألاوفر من هذا النقاش، حيث أظهرت النقاشات اتجاهين مختلفين ألا 

كتفاء الذاتي من املواد ألاساسية، وإعطاء حق السيادة للفالحين على ممتلكاتهم والحفاظ على في ضمان ألامن الغذائي وإلا

يؤكد لها، تجسده الدولة ومن يمث اياملوارد الطبيعية والوصول الى التنمية املتكاملة، بينما يبرز في الاتجاه املقابل اتجاها ثان

اخلي النقط، كإرتفاع الناتج الدمن عديد العلى اعتبار أن مخطط املغرب ألاخضر حقق أهدافه بل تجاوز الانتظارات املتوقعة في 

لبنيات ا توفير كما ساهم في الخام الفالحي وتطور الاستثمار الخاص الفالحي وجعل القطاع الزراعي في املغرب أكثر جاذبية، و 

التحتية وألاقطاب الفالحية ودعم الصناعة الزراعية. بين هذا وذاك تبرز إشكالية هذه الورقة التي سنحاول من خاللها 

الوصول الى أجوبة نفترض أن تكون مقنعة بطريقة منهجية وعلمية عن هذا إلاشكال القائم، خصوصا في النقطة املتعلقة 
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ين منتوجات مخطط املغرب ألاخضر والقدرة على تحقيق ألامن الغذائي. لذلك يمكن أن بدور ألاقطاب الفالحية وعالقتها بتثم

 نلخص إشكالية هذه الورقة البحثية في السؤال التالي:

ما مدى مساهمة مخطط املغرب ألاخضر في تثمين املنتوجات الفالحية والحفاظ على ألامن الغدائي باملغرب في ظل  -

 التحوالت الراهنة 

  :سةأهداف الدرا

نهدف من وراء هذه الورقة تحقيق مجموعة من ألاهداف خالل إلاجابة عن أجزاء إلاشكالية التي طرحناها سابقا، ويمكن 

 حصرها فيما يلي:

 معرفة نسبة نجاح مخطط املغرب ألاخضر في تحقيق ألامن الغذائي في املغرب؛ 

  الفالحية ملخطط املغرب ألاخضر؛إبراز دور ألاقطاب الفالحية في تثمين املنتوجات واملوارد 

 .الوقوف على معيقات وتحديات الفالحة املغربية في ظل التحوالت الراهنة 

  :منهجية الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على التحليل الكمي وذلك بتقديم ألارقام وإلاحصائيات املرتبطة بالدراسة، كما استعملت هذه الورقة    

ف املعطيات املتعلقة بموضوع الدراسة؛ باإلضافة إلى تقنية املقابلة والتقص ي امليداني وذلك ألاسلوب الكيفي في تحليل مختل

 بتتبع شهادات الفالحين الصغار والكبار، وتصريحات مختلف الفاعلين في القطاع.

: الجهاز
ً

 باملغرب للفالحة الوطنية لإلستراتيجية املفاهيمي أوال

للفالحة باملغرب منذ الاستقالل على مبدأ أساس ي وهو عصرنة وتحديث القطاع الفالحي، ويظهر تقوم السياسة الوطنية           

ذلك من خالل دراسة كل املخططات القطاعية التي تبنتها الدولة في الفالحة، وقد حظي القطاع الفالحي باملغرب باهتمام كبير 

ات املادية املوجهة إليه أو على مستوى النقاش العمومي الذي مقارنة بالقطاعات الاقتصادية ألاخرى سواء على مستوى إلامكاني

حظي به. لقد تم تكريس الفالحة كـأولوية لتنمية البالد منذ الاستقالل، واتجاه املغرب نحو الحسم مع الخيارات الصناعية، 

لذلك ركزت أغلب املخططات الفالحية على  (0226)الخمسنية،  التي اعتمدتها أنداك جل بلدان العالم الثالث ألاخرى.

تهدف خطته كذلك إلى تسريع وتيرة  الذي ،استراتيجية التحديث والعصرنة كما هو عليه الحال في مخطط املغرب ألاخضر

اجية وإدمالنمو والحد من الفقر وضمان فالحة مستدامة على املدى البعيد. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول مقاربة شمولية 

 لكل الفاعلين.

مكن تطور هذه إلاستراتيجية من خلق جهاز مفاهيمي خاص بها، يمكن لغير املتخصص أو غير املتتبع أن يجد فيها بعض 

رب مخطط املغوهي:  باملوضوعالغموض والالتباس أو صعوبة إلادراك، لذلك سنقف عند املفاهيم ألاساسية التي لها عالقة 

 الفالحية، ألامن الغذائي طابألاخضر، التثمين، ألاق

 :مخطط املغرب ألاخضر.1

هو برنامج متكامل ومندمج لتنمية وعصرنة القطاع الفالحي باملغرب،  (Programme Maroc Vert)مخطط املغرب ألاخضر       

وخلق دينامية متطورة ومواكبة التحوالت التي يعرفها قطاع الصناعة الغذائية باستثمار كل إلامكانيات املوجودة، وهو برنامج 

جميع الفاعلين في القطاع  يتمحور مخطط املغرب ألاخضر حول مقاربة شمولية تدمج. 0224عشري أعطيت انطالقته سنة 
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: دعامة أولى ترتكز على تطوير فالحة عصرية ذات 1الفالحي، وذلك في إطار تعاقدي على جميع املستويات ويستند على دعامتين 

قيمة مضافة عالية على مستوى املناطق السقوية ومناطق البور املالئم، ودعامة ثانية تهدف الى تأهيل الفالحين في املناطق 

 وقد وضع لهذا البرنامج عدة أهداف لتحقيقها منها: (0200)الفالحية،  الهشة

  مليار  21رفع حصة القطاع الفالحي في الناتج الداخلي الخام من خالل رفع القيمة املضافة املقدرة بحوالي

 ؛421مليار درهم و 411درهم في املتوسط لتصل ما بين 

  فرصة عمل جديدة؛ 4.522.222إحداث 

 مضاعفة دخل الساكنة القروية؛ 

  مرة.  0,5مضاعفة صادرات شعب الحوامض والزيتون والفواكه 

 ثانيا: التثمين .0

جاء في لسان العرب، لغويا، أن التثمين هو إليجاد الش يء واعدامه، ويقال ثمن املتاع تثمينا أي بين ثمنه أو جعل له ثمنا       

 ومصدره مشتق من ثمن، يثمن، تثمينا، وهو ما يستحق به الش يء (0241)منظور ا.، لسان العرب،  بالحدس او التخمين

على ما أوردناه أن التثمين يعني إعطاء الش يء قيمته املادية )الثمن( ونفس هذا املعنى يقدمه  ا. نستنج بناء(0240)العميرة، 

ونفس املعنى نجده في الاصطالح  ،التي هي القيمة valeur)التي مصدرها كلمة ) (valorisation)الاصطالح الفرنس ي لكلمة 

 أي القيمة باللغة العربية. (value)( التثمين التي مصدرها Valuationإلانجليزي الذي يفيد معنى )

 القيمة السوقية للمنتوج أو الخدمة، الناجمة عن اليد العاملة أو ربما، عن طريق إجراء قانوني التثمين اصطالحا هو زيادة  

(larousse ،0200) لحلقة  ،كما يساهم في تحقيق الاندماج بين العالية الفالحية والسافلة الصناعية والتجارية لسالسل إلانتاج

أساسية في إطار الاستراتيجية الفالحية الوطنية، ويعتبر هذا الاندماج ضروريا من أجل مواكبة فعالة وناجعة لإلنتاج الفالحي 

تم إحداث املئات من وحدات التخزين بالتبريد وعصر  0224ألاخضر. فمنذ بفضل مخطط املغرب  ،الذي ارتفع بشكل ملحوظ

 (0200الحية، )الف الزيتون والكسر والتحويل في مختلف الجهات. وبذلك تم تعزيز قدرات التثمين في كل أحواض إلانتاج الفالحي

ة والتجميع الفالحي كآليات يمكن من خاللها تثمين املنتوج الفالحي. وتتبنى وتعتمد الدولة املغربية كذلك على ألاقطاب الفالحي

ألامم املتحدة، على املستوى الدولي، مقاربة متطورة ومستدامة لتثمين املنتوجات الزراعية الغذائية تقوم على التسويق املحلي 

" وتشمل هذه املقاربة عدة أنماط ونماذج للتشغيل. يمكن للمزارعين من  circuits courtsأو ما يطلق عليه الدوائر القصيرة " 

خاللها بيع منتجاتهم للمستهلكين بطرق مختلفة خارج املزارع، أو في أماكن الاستهالك القريبة مثل أسواق املزارعين، أو في املحالت 

من خالل نظم التسليم في املزارع مباشرة، أو من خالل التجارية اململوكة للمزارعين، أو في املهرجانات واملعارض الغذائية، أو 

 (unido ،0202) وسيط تجاري واحد او املتاجر التعاونية

 :الصناعي-القطب الفالحي.3

هو قطب للنمو، هو مجال )تجمع، نظام( ترابي مأهول بالسكان )مسكون(، تتم فيه التطورات الاجتماعية والاقتصادية        

والسكنية وهو جزء من مشروع متطور ومتكامل للتنمية املنتظرة. القطب الريفي ليس كيانا معزوال، وإنما هو تكتل لقرى 

                                                           
ضيعة فالحية والدعامة الثانية تستهدف الزراعة التضامنية سيستفيد من خاللها  562.222مشروع موزع على  164الدعامة ألاولى تستهدف الزرعة التسويقية بإنجاز  1 

 .مليار درهم 515فالح مستهدف من خالل إنجاز  412,222
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ويربط فرنسوا بيرو القطب بالنمو، قائال "ال   ،(Collignon, 2006) شروع املتكاملمهيكلة، لكن املجال الريفي ككل يحركها امل

، لكنه يظهر نفسه على شكل نقاط أو أقطاب نمو شديدة التغير، ينتشر عبر قنوات مختلفة دفعة واحدة يظهر النمو في كل مكان

 .( perroux, 1955) كله"وله آثار حاسمة على متغيرات الاقتصاد 

ألاقطاب الفالحية هي أقطاب التنمية املندمجة وهي فضاءات جغرافية، تضم وحدات التحويل والتلفيف وتثمين       

املنتوجات الفالحية قبل التوجه الي السوق الداخلي أو التصدير، وتضم كذلك محطات لوجيستيكية وخدماتية وكذا الشباك 

"للشراكة بين القطاعين العام  وهي نتاج (0241) وزارة الفالحة،  للخارج الوحيد لتسهيل الاستثمار وتصدير املنتوجات الفالحية

والخاص" في إطار استراتيجية لتمويل القطاع الزراعي في أفريقيا النامية. يستجيب إلرادة التحول الزراعي من "التقليدية" إلى 

 .(rural ،0200) ريع النمو الزراعي والاستجابة للطلب الغذائيزراعة تعبئ الرأس املال القوي، القادر على تس

هناك عالقة بين القطب الفالحي والصناعي في املغرب ترتبط بواسطة عملية التجميع الفالحي وهي شكل من أشكال 

عين»التنظيم املبني على التجمع إلارادي الفردي للفالحين الذين يسمون  ع»من طرف 2«مجمَّ حول مشروع للتجميع  3 «مجّمِّ

َع الفالحي. ويعتبر هذا ألاخير كل مشروع فالحي يضم ملدة محددة،  ِعيَن وُمَجمَّ من أجل تنمية حلقة أو مجموعة حلقات من  ُمَجمَّ

سلسلة إنتاجية أو نباتية/ أو حيوانية، ويتعلق بإنتاج و/أو تلفيف و/أو تخزين و/أو تحويل/ أو تسويق املنتوجات الخاصة بهده 

 .  (0240)الجريدة الرسمية ،   السلسة.

إلاشكاليات الهيكلية في القطاع الفالحي املغربي أهمها ضعف الاستثمار  إن الغرض من عملية التجميع هو معالجة بعض

بالنظر للوضعية العقارية املعقدة وكذلك صغر الاستغالليات الفالحية وغياب ألي شكل من أشكال تنظيم الفالحين؛ وإلاشكالية 

فالحية تعاني من نقص التموين على ألاخرى ألاساسية التي يعالجها مشروع التجميع هي التموين، فالوحدات الصناعية ال

والتجميع الفالحي حسب إلاستراتيجية الوطنية  ،مستوى املواد ألاولية وعدم انتظامها باإلضافة الى ضعف الجودة واملردودية

نموذج مبتكر لتنظيم الفالحين حول املستثمرين أو تنظيمات مهنية ذات قدرات تدبيرية كافية، كما أنه سيمكن هي  للفالحة

وزارة )ملجمعين من الاستفادة من التقنيات والتكنولوجية الحديثة والتمويل الحكومي والربط باألسواق داخليا وخارجيا. ا

 (0246الفالحة ، 

 رابعا: ألامن الغذائي .1

"ألامن الغذائي يتحقق عندما إلى أن  4116يشير تعريف صادر عن مؤتمر القمة العاملية لألغذية، الذي عقد في عام 

يتمتع البشر كافة في جميع ألاوقات بفرص الحصول، من الناحيتين املادية والاقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية 

تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة، وقصد باألمن الغذائي. كاصطالح 

لعالم لكمية ونوعية من الغذاء تكفي لسد احتياجات السكان، وضمان توزيع الغذاء املنتوج على دول العالم وأقاليمه، إنتاج ا

وتأمين مخزون احتياطي عالمي يكفي لسد العجز الناتج عن الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى نقص في الغذاء املنتوج في بعض 

                                                           
ع وهو كل فالح شخص ذاتي أو معنوي خاضع  2  ع باملفرد هو مجمَّ للقانون الخاص أو العام بما في ذلك التعاونيات والجمعيات ذات النفع الاقتصادي مجمع من طرف مجّمِ

 إلنجاز مشروع للتجمع الفالحي.

ع عدد من م3  عيوهو كل فالح شخص ذاتي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام بما في ذلك التعاونيات والجمعيات ذات النفع الاقتصادي مجّمِ ن وذلك إلنجاز مشروع جمَّ

 للتجميع الفالحي 
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، 0202هدف ألجندة ألامم املتحدة للتنمية املستدامة  42فاألمن الغذائي هدف من بين . (4146)الوحدة، اكتوبر  ،السنوات

وقد طرحته املنظمات والهيئات الدولية، وتبنته الحكومات ليأتي مترفقا مع مصطلحات أخرى، كاألمن الوطني وألامن 

لوحدة، ) ا ألامور التي أريد بطرحها العمل على الدفاع ضد أخطار قد تواجه املجتمع إلاستراتيجي، وألامن الاجتماعي، وغيرها من

. ويعرف مفهوم ألامن الغذائي اتساعا ونقاشا مستمرا سواء داخل املنظمات الدولية او إلاقليمية نظرا لألهمية  (4146اكتوبر 

 التي يتخذها على مستوى سلم ألاولويات إلانسانية.

  الغذائي ألامن وضمان املغربي الفالحي القطاع دينامية في ألاخضر املغرب مخطط مساهمة: ثانيا

 :الزراعي باملغرب في ظل مخطط املغرب ألاخضردينامية القطاع .1

استطاع مخطط املغرب ألاخضر بعد عشر سنوات من إطالقه من تغير معالم القطاع الفالحي باملغرب، وهذا كان منتظرا      

مليار درهم  421باعتبار أن هذا املخطط حظي بدعم من أعلى سلطة في البالد، كما بلغ مجموع الاستثمار في القطاع الفالحي 

في املئة من استثمارات القطاع الخاص. وقد استهدف  62في املئة و 12، ساهمت الدولة فيها ب 0244-0224في الفترة بين 

وتنمية سالسل  %45والفالحة التضامنية  %62بشكل مباشر البنية التحتية للسقي والتهيئة الهيدروفالحية  الاستثمار العمومي

كم الاستثمار في القطاع الفالحي حسب وزارة الفالحة املغربية هو إنصاف للقطاع الفالحي والفالحين . إن تطور ترا%40إلانتاج 

 نظرا ملساهمتهم في الثروة الوطنية والتشغيل وألامن الغذائي

 0218-0228تطور الناتج الداخلي الخام الفالحي باملغرب بين سنة : 21رقم شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

( سيرى بالفعل أن هناك دينامية يشهدها القطاع الفالحي املغربي، على الرغم من أنها 4إن املالحظ لألرقام )شكل                          

دينامية تمس البنيات العالية فقط، فالتطور الحاصل على مستوى الناتج الداخلي الخام الفالحي يمكن تفسيره بالتطور الذي 

(. 0)شكل 0244مليار درهم 06,0الى  0224مليار درهم سنة  45.40الصادرات الفالحية املغربية التي تطورت من شهدته قيمة 

فمخطط املغرب ألاخضر اتخذ خيار دعم الزراعات ذات القيمة املضافة العالية عوض تعويض الواردات، كما اعتمد على 

من الصادرات  %42لمغرب باملنتجات الفالحية، لكونه يستقبل تزويد أسواق إلاتحاد ألاوربي، الشريك التجاري الرئيس ي ل
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0200 

من البرتقال، ويستورد املغرب منه حاجياته الغذائية  %40من الطماطم و %10من البطاطس و 11,4الفالحية املغربية %

 ألاساسية كالقمح والزيوت.

 0218-0228: تطور قيمة الصادرات الفالحية املغربية بمليار درهم 20 رقم شكل

 (0212املصدر: معالجة الباحث انطالقا من معطيات مكتب الصرف )

 

( وتستحوذ على مساحات زراعية كبيرة 0تهيمن سلسلة الخضر والفواكه على املجموعات التصديرية باملغرب )شكل     

املنتوج  املغربية هي أغلب هذه املساحات تعود للعائالت املغربية الغنية وألاجانب من إلاسبان والفرنسيين، وتبقى الطماطم

 من مجموع البواكر ويعد املغرب خامس مصدر عالمي للطماطم.  %50ألاكثر تصديرا ب 

 0218-0228تطور الصادرات املغربية حسب املنتوج الفالحي بين  :23رقم شكل 

 (0212املصدر: معالجة الباحث انطالقا من معطيات مكتب الصرف )
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0200 

الزراعة الرأسمالية الكبرى بقوة وذلك بتكريس نوع من الهيمنة والاستحواذ داخل لقد دعم مخطط املغرب ألاخضر 

ماليين هكتار من ألاراض ي الساللية بواسطة ترسانة قانونية قوية وذلك عبر  5القطاع الفالحي، فقد مكن من تحفيظ حوالي 

علق ي إطار زراعة الكفاف. نفس ألامر يتتسهيل تمليكها للخواص، والتي كانت تستغل من طرف الفالحين الصغار املحليين ف

بتنظيم الري من خالل قانون املاء الذي ضيق الخناق على املزارعين أصحاب الزراعة املعاشية، فاملواقف الاحتجاجية التي 

ل ظ يعبر عنها الفالحون الصغار بشكل فردي أو جماعي تبين بالدليل وامللموس الوضع املتردي الذي يعيشه الفالح الصغير في

 برنامج مخطط املغرب ألاخضر مقابل الاستفادة الغير متساوية التي حصل عليها الفالح الكبير واملستثمر ألاجنبي.

 :واقع ألامن الغذائي املغربي في ضوء حصيلة مخطط املغرب ألاخضر )حالة منتوج الحبوب(.1

الغذائية، في إطار مخطط املغرب ألاخضر بالرغم من تطور حصة للمواطن املغربي من الحصول على  بعض املنتوجات 

يبقى ذلك غير كافي وال يغطي الحاجيات الكاملة لألفراد؛ وبعيدا عن تحقيق ألامن الغذائي بأبعاده الرئيسية، سنأخذ منتوج 

أغنياء  4الحبوب مثال نظرا ألهمية هذه املادة من قيمة غذائية أساسية، فالقمح يشكل املادة ألاساسية في غداء كل املغاربة

 425وفقراء، إذ أن معدل استهالك املغاربة من الخبز يزيد، حسب رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات باملغرب، عن 

 5كيلوغرام للفرد سنويا 002للفرد، يعادلها من القمح تقريبا  4422أرغفة للفرد تصل سنويا   0ماليين رغيف يوميا أي بمعدل 

تفع لهذه املادة الحيوية وأخواتها من شعبة الحبوب، فاملغرب لم يحقق، لحدود آلان الاكتفاء الذاتي ، رغم هذا الاستهالك املر 

من هذه السلسلة إلانتاجية؛ مما يبقي الخصاص الحاصل في هذه املادة مرهونا باستيرادها من الخارج. فاإلنتاج الزراعي الوطني 

مليون طن تقريبا ويستورد كمتوسط سنوي حوالي مليونين  42إال نادرا أي مليون قنطار تقريبا  12املغربي السنوي ال يتجاوز 

 (0200)الوكالة الوطنية للموانى،  إلى ثالثة ماليين طن من القمح من أوربا فرنسا وأوكرانيا.

تهالكا يمكن ان نشكل نظرة عن ( ألاكثر اس1إن إلقاء نظرة خاطفة عن تطور أثمان الحبوب ألاربعة الرئيسة )الشكل

 ( 0224 - 4114 )مدى مساهمة مخطط املغرب ألاخضر في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ففي الفترة املمتدة بين

 ةليالتا تالتي ارتفعت باملعدال   ،للقنطار الواحد كذلك ألامر بالنسبة للحبوب ألاخرى  6دراهم 42ارتفاع سعر القمح اللين ب 

درهم في نفس الفترة، اذا انتقلنا الى الفترة التي تم إعتماد فيها مخطط املغرب  442درهم للشعير  14دراهم للقمح الصلب و 10

( درهم  القمح الصلب - 44إذا قارنه بالعشر سنوات السابقة  القمح اللين ) انسجل انخفاضا واضح (0244-0224)ألاخضر بين 

( درهم، وهذا إلانخفاظ مرده الى إلارتفاع الحاصل في إلانتاج بسبب تحسين - 02هم  الذرة  )( در - 015( درهم الشعير)- 01)

. بيد 04ميلون هكتار، أي بانخفاض نسبته %  1.6إلى  5.0مرت املساحة املخصصة لزراعات الحبوب في املعدل من  ،املردودية

- 0245)مليون قنطار  42إلى معدل ) 0222- 0220)طار مليون قن 61أن إنتاج الحبوب عرف ارتفاعا ملحوظا، ليمر من معدل 

قنطار للهكتار خالل نفس الفترة.  44إلى  40. ومرد هذا إلانجاز باألساس إلى التحسن امللموس للمردودية التي مرت من (0244

ة ا كانت الظروف املناخيهذا، وتجدر إلاشارة إلى أن معظم إنتاج الحبوب باملغرب يأتي من املناطق البورية. وفي هذا الصدد، إذ

                                                           
عبر التاريخ، هذه امليزة الغدائية تمتاز بها الشعوب القديمة كاملصريون القدماء كما يشير "كاثي كوفمان" في كتابه ) (Bread Eatersيصنف املغاربة ضمن الشعوب ألاكلة للخبز  4 

 الطبخ في الحظارات القديمة.

ا كيلوغرام سنويا أم 022كيلوغرام سنويا والفرد الجزائري يستهلك حوالي 454املغربي من الخبز نظرائه في الشمال إلافريقي فالفرد في تونس ال يتجاوز يتجاوز استهالك الفرد 5 

  كيلوغرام فقط 422حد يستهلك سنويا حوالي االفرد املصري الو 

 دوالر 2,422دوالر الى  2,422الدرهم املغربي يتراوح بين 6 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية            
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 43 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 العدد الخامس عشر  

0200 

املواتية قد ساهمت في ارتفاع إلانتاج، فإن الارتفاع في املردودية املالحظة أتيح أساسا بفضل استعمال البذور املحسنة 

البذور التي كانت له ، وإعتماد أنواع جديدة من (0202) وزارةالفالحة،  وإلاستخدام القوي للمكننة في العمليات الزراعية.

إلانعكاسات البيئية في بعض املناطق من أبرزها إستهالك كثرة املوارد املائية وإنهاك التربة بفعل املبيدات القوية التي يتم 

نهيك عن أثارها على صحة املستهلك أضف إلى ذلك أن إلانتاج الدولي من القمح ارتفع كذلك منذ مطلع القرن  ،استعمالها

 الش يء الذي انعكس على انخفاض أسعار الحبوب على املستوى الدولي واملحلي. ،شرينالواحد والع

 بالدرهم على القنطار 0218-1228تطور أثمان الحبوب باملغرب بين  :21رقم شكل 

 (0202املصدر: معالجة الباحثان انطالقا من املعطيات مكتب الوطني للحبوب والقطاني )

مادة إستراتيجية أساسية من ألامن الغذائي والسلم الاجتماعي للمغاربة، وتبقى نتائج مخطط ال تزال التبعية مستمرة في 

في املئة بحيث كانت  00فقد تراجعت املساحات املزروعة بالحبوب وطنيا بنسبة  ،املغرب ألاخضر في هذا إلاطار عكسية تماما

ون هكتار حسب الوزارة الوصية. إن سياسة مخطط ملي 0,65إلى  0241مليون هكتار وتراجعت سنة  5.05تشغل  0224سنة 

طة وقد تم ذلك في إطار خ ،لم تكن ناجعة ولم تستجيب ملتطلبات ألامن الغذائي للمغاربة  ،املغرب ألاخضر في مجال الحبوب

 استبدال زراعة الحبوب بزراعات تحمل قيمة مضافة عالية حسب الداعمين للمخطط، هذه املنتوجات الزراعية الجديدة

ألاسواق  تبشروط  ال تراعي ظروف إلانتاج في املقابل تركو للمستهلك ألاوربي التي تصله بتكلفة متواضعة  و  موجهة للتصدير 

وأمام هذه  الصورة تتجسد عبارة "ننتج ما ال نأكل  ،الداخلية تعاني من الخصاص في املواد ألاساسية نظرا لضعف إنتاجها

رائية تمس بشكل أساس ي القدرة الش ،ارتفاعا مستمرا في ألاسعارالداخلية  ةإلاستهالكي واد وبذلك تعرف امل"، ونأكل ما ال ننتج

بفعل رفع الدعم الحكومي عن عدد مهم من املواد، إن هذه الزراعات التي تدعمها  كذلك للمواطن البسيط التي تضررت

عتماد ت تمس أساسا باألمن الغذائي املستدام، كاإل الدولة والتي يسميها بعض الباحثين بالزراعات املحظوظة تطرح عدة إشكاليا

 املكثف على املوارد املائية واستنزاف خصائص التربة بفعل ألاسمدة واملبيدات.

يعتبر املاء أساس الحياة وعصبها املركزي وأساس التنمية، ونستبعد بشكل تام في بلد كاملغرب أن يتحقق ألامن الغذائي 

املحدودة من املياه، يعتبر املاء في املغرب محورا أساسيا في عمليات التنمية فاألنشطة الاقتصادية  إلى في إطار يشمل إلامكانيات

في املئة من حجم املوارد املائية الوطنية  42يستهلك القطاع الفالحي أزيد من  ،رهينة به حيث تتعدد استعماالت املاء في الفالحة
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لم تعطي رؤية مخطط  (0204)الحافيظ،  ة والسياحية والاستعماالت املنزليةوالكميات املتبقية تستغل في ألانشطة الصناعي

املغرب ألاخضر ألاهمية الضرورية للموارد الطبيعية بصفة عامة واملوارد املائية بصفة خاصة فقد تباطأت عمليات إنشاء 

 7السدود والحواجز املائية في العشر سنوات ألاخيرة. كما ساهمت عمليات تسهيل دعم الفالحين لتجهيز أراضيهم بوسائل السقي

غرب ألاخضر وتكثيف الزراعات البديلة بالضغط على املخزون الوطني من املوارد املائية في ظل التقلبات في إطار مخطط امل

املناخية التي تشهدها التساقطات املطرية بسبب تغيرات املناخ، يبقى اثر الضغط على املياه بارز بشكل واضح  خصوصا في 

ن شح املياه الجوفية بفعل الاستنزاف الذي تتعرض له الفرشات املائية املناطق الجافة والصحراوية من اململكة، التي تعاني م

الغير متجددة من طرف الفالحين الكبار وفالحتهم الرأسمالية، وقد إتخد هذا الامر أكثر من مرة بعدا احتجاجيا من طرف 

ى أساس في وأمنهم الغذائي القائم علاملزارعين املحليين،  طالبيين بتدخل الدولة للوقوف ضد من يهدد موروثهم الطبيعي والثقا

الندرة والاكتفاء، لقد تفاعل عدد كبير من املزارعين في بعض مناطق املغرب حول تراجع خصوبة وإنتاجية تربة أراضيهم 

واصفينها باملريضة، وذلك بسبب الاستعمال املكثف للمبيدات الكيماوية وكثرة ألاسمدة وطبيعة البذور املستعملة التي دعمها 

مخطط املغرب ألاخضر في إطار رفع املردودية وتحسين جودة املنتوجات الزراعية، حتى تستجيب ملعايير ألاسواق الدولية الذي 

يتم توجيه املزارعين الستعمال أنوع محددة من البذور وألاسمدة وتتبع ذلك عبر كل في هذا يعتبر هدافا من أهداف املخطط، و

  مراحل إنتاج املحاصيل الزراعية.

إن انخراط املغرب في الانفتاح على الاقتصاد العالمي في القطاع الفالحي، ولو بشكل تدريجي أضر بأمنه الغذائي وذلك 

بالضغط على املوارد الطبيعية من خالل الاستغالل املكثف لها، كما عملت سياسة التبادل الحر على عدم استقرار ألاثمان 

التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين. وقد انسحبت الدولة من العديد من ألانشطة املنتوجات املستوردة وأدى هذا الى 

هذا الوضع استفاد منه بالدرجة ألاولى الاستثمار الخاص  ،داخل القطاع الفالحي واحتفظت لنفسها بالتوجيه والتجهيز فقط

غياب التام لشروط املنافسة والشفافية رغم تأسيس جهاز ألاجنبي والوطني وأعاد رسم معالم البرجوازية الفالحية مع تسجيل ال

مهمته ضمان شروط املنافسة ومراقبة ألاسعار ومحاربة إلاحتكار إال أنه لم يفعل بالشكل املطلوب، وهذا  ،مؤسساتي مركزي 

الفالحية  للمنتوجاتفتح املجال للشركات العائلية الفالحية وسماسرة القطاع الفالحي بالتالعب باألسعار وممارسة إلاحتكار 

 محققين بذلك أرباح كبرى.

 ألاخضر املغرب مخطط إنتاج سالسل منتوجات تثمين في الفالحية-الصناعية ألاقطاب دور : ثالثا

 :نقط التقاء املنتوج الفالحي بالقيمة الصناعية الفالحية-الصناعيةألاقطاب  -1

الفالحية واملناطق الصناعية وألاسواق التجارية حلقة أساسية يعتبر تحقيق الاندماج داخل سالسل إلانتاج بين الحقول 

الصناعية دورا مركزيا لكونها تعطي للمنتوج الزراعي قيمة إضافية، لذلك  -في التثمين الفالحي، تلعب فيه ألاقطاب الفالحية

اج الحية في أهم أحواض إلانتعمدت الدولة املغربية عبر ممثليها في القطاع الفالحي على إطالق مخطط إلنشاء سبعة أقطاب ف

الفالحي باملغرب )مكناس، بركان، تادلة، سوس، الغرب، اللوكوس والحوز( وقد تم إنجاز عدد منها والباقي في مراحل متقدمة 

                                                           
في املئة لتجهيز أرضيهم بتقنيات السقي املوضعي، ويبقى املستفبد ألابرز من هذا الدعم هي الفالحية العصرية والفالحيين  422عم مخطط املغرب ألاخضر الفالحيين بنسبة يد 7 

حتيال ت التجهيز الفالحي حسب شهادتهم مارست نوع والابتزاز والا الكبار التي تتوفر فيهم شروط إلاستفادة أما املزراعين الصغار فقد تبين من خالل إلاستقصاء امليداني أن شركا

 في الفواتير من خالل تجهيز ألارض ي بوسائل رديئة وإعتيارها ذات جودة، وكذلك عدم إتمام التجهيز أو مطالبة املزارعين بأموال إضافية.
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الصناعية على تحقيق الاندماج بين العديد من سالسل القيمة في مجال الصناعات  -من إلانجاز، وتعمل هذه ألاقطاب الفالحية

حية والغذائية باإلضافة الى زيادة إلانتاجية وجعل املقاوالت أكثر تنافسية، وتعمل الخبرة الوطنية املتمثلة في مؤسسة الفال 

( استجابة لحاجيات املستثمرين في 5على توفير البنيات التحتية الصناعية املالئمة بتهيئة هذه ألاقطاب )الشكل  8"ميداز "

على تنسيق عملية التصدير مع هذه ألاقطاب. فكل ألاقطاب تتوفر على مرافق  9القطاع وتعمل مؤسسة موروكو فوديكس

راكز باإلضافة الى م ،أساسية مثل مختبرات الجودة والسالمة الصحية وفضاءات مشتركة ومراكز البحث والتكوين والابتكار

 القطاع. إيواء ومناطق صناعية ولوجيستيكة، ويتم تجهيز ذلك بالشراكة مع مختلف الفاعلين في 

 نموذج تصاميم القطب الفالحي سوس ماسة :25رقم شكل 

 

 

 

 

 

 

 https://www.agriculture.gov.ma املصدر:

إن الهدف ألاساس ي لهذه ألاقطاب الفالحية هو املساهمة بشكل فعال في زيادة قدرات تثمين إلانتاج الفالحي والرفع من 

استثمارات جد مهمة في قطاع الصناعات الغذائية وخلق مناصب شغل لليد قيمته املضافة، كما ستمكن من استقطاب 

العاملة املؤهلة وذلك بكل جهات تمركز ألاقطاب الفالحية مما سينعكس إيجابا على تنمية الجهات، وذلك عبر تثمين أحسن 

اعت لرغم من حداثتها فقد استطالصناعية باملغرب على ا -للمنتوجات الفالحية وإنعاش الصادرات، فتجربة ألاقطاب الفالحية

أن تجلب عددا ال بأس به من الاستثمارات املحلية وألاجنبية، لكن يجب أن يكون الرهان ألاساس ي التي تسعى إليه هو حماية 

وضمان ألامن الغذائي للمغاربة في ظل تقلبات ألاسواق الخارجية والتغيرات املناخية وفتحها أمام  ،وتثمين املنتوج املحلي الوطني

 .لتكوين والتدريب وتطور منتوجاتهمالفالحين قصد ا

 :التجميع الفالحي ضمن ألاقطاب الفالحية الكبرى نجاحات وإخفاقات.0

قت إنجازات مهمة على العديد من املستويات، لكن في هناك شبه إجماع على أن ألية التجميع الفالحي في املغرب حق

من  نفس الوقت البد من إلاشارة الى ان هناك كذلك نتائج عكسية لهذه العملية أضرت الى حد ما بالفئات الهشة في القطاع.

سالسل  بعضبين النجاحات التي حققها مشروع التجميع الفالحي في املغرب على مستوى سالسل إلانتاج الفالحي هي تنمية 

 : 10إلانتاج الفالحي على املستوى الوطني وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن عرضها على الشكل آلاتي

                                                           
يل صناعة والسياحة وترحشركة مساهمة ذات مجلس مديري )إدارة( ومجلس مراقبة، تقوم أساسا بتهيئة وتطوير وتسويق وتدبير مناطق ألانشطة الاقتصادية في مجاالت ال 8 

 الخدمات

 يد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، تحت وصاية وزارة الفالحة والص4146مستقلة ملراقبة وتنسيق الصادرات، هي مؤسسة عمومية أنشئت سنة  مؤسسة9 

 يع الفالحيا املكلفة بمشروع التجمتفاديا للتكرار فكل املعطيات الكمية وإلاحصائية املتعلقة بالتجميع الصناعي في هذه الورقة، مصدرها وزارة الفالحة املغربية ووكاالته10 
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 حول قطب مندمج  -ماسة -نموذج التنمية املندمجة لسلسلة الطماطم املوجهة للتصدير في جهة سوس

 (5ل للبواكر )املدخالت التأطير؛ التوضيب اللوجستيك( )شك

 )نموذج للتنمية السريعة في منطقة الشمال لسلسلة توت ألارض؛ )طازج ومجمد 

  نموذج إرساء السلسلة الوطنية للحليب حول مراكز لجمع الحليب والتي مكنت من تحقيق الاندماج مع

 الوحدات الصناعية لتحويل الحليب؛

  والذي يتميز بتدخل مكثف لهذه نموذج التجميع على نطاق واسع لسلسلة السكر حول معامل السكر

 املعامل لفائدة الفالحين املجمعين عبر توفير عدة خدمات )تأطير، تمويل مسبق(.

لقد عزز نجاح هذه النماذج الترابط القائم بين العوامل السفلى لإلنتاج والبنيات العليا له، املجسدة في عملية التجميع 

ضمان التموين للبنيات العليا التي تتجسد في الصناعات الغدائية التي تتم في الفالحي التي تقوم بتنظيم العمل وتأطيرهم، و 

 (6الوحدات الصناعية ضمن ألاقطاب الفالحية الكبرى )شكل 

 الصناعية ومشروع التجميع الفالحي -: تقاطع العالقات بين ألاقطاب الفالحية20رقم  شكل

 املصدر: إنجاز الباحثين

عملية التجميع الفالحي ضمن ألاقطاب الفالحية الكبرى، لم تكن  مرضية بالنسبة لكل فئات إن املكاسب التي حققتها 

عين القطاع الفالحي وبالتحديد الفالحين الصغار  ( الذي يعاني العديد منهم في بعض املناطق من مشاكل مختلفة، نتجت )مجمَّ

الكبار، فمن خالل التقص ي الذي أجريناه استطعنا عن انعكاسات مشروع التجميع الفالحي الذي يعطي ألافضلية للفالحين 

أن نصل الى العديد من املشاكل التي طرحتها هذه التجربة على عدة مستويات، ففي سهل الغرب على سبيل املثال باعتباره من 

بين الفينة  بينهم أهم املناطق الفالحية باملغرب ال يزال الفالح الصغير يواجه عدة تحديات، ذلك جعل الفالحين ينظمون لقاءات

 في لقاء بعدم زراعة الشمندر السكري  قد سبق أن قررت فئة منهموألاخرى للنظر في كيفية معالجتها في اطار جماعي بينهم، و 

 مرة أخرى، بسبب العديد من املشاكل التي ترتبط بعالقتهم باملصنع في اطار مشروع التجميع الفالحي.

ني كثيرا وحقوقه مهضومة، وأول املشاكل لدينا ترتبط بالبذور، فهي مريضة وأضرت " الفالح الصغير في منطقة الغرب يعا

طن في الهكتار الواحد ، ومشكلة أخرى ترتبط   02بالتربة )الزريعة مريضة ومرضات ألارض(  كيف يمكن للبذور أن تعطي فقط 

يوما أصبحت تستغرق  52و 15غرق بين بجني محصول الشمندر السكري التي كانت مدة جنيه املحددة من طرف املصنع  تست

وقتا طويال، إذ تصل آلان إلى ثالثة أشهر وأكثر،  والشمندر يفسد في ألارض )الشمندر كيخمج لينا في ألارض(  وال يأخذ الفالح 

إلاستثمار•

الخبرة•

التنظيم •

الدعم•

الجودة•

قطب التصنيع•

قطب التسويق•

قطب التطوير•

اللوجيستيك•

التوضيب•

التموين

ألاقطاب 

الفالحية 
الصناعية

التأطير
التجميع 

الفالحي
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قتها و التعويض عن ذلك وال يسأل عنه  أحد )"كيسمحو فينا بحال الحشرات"( املصنع املجمع غير قادر على  جمع املحاصيل في 

 0201فالح شاب مثقف سهل الغرب سنة  السيد م.ع وال يتوفر على إلامكانيات التقنية واللوجستيكية".

 :يأخذ الكلمة فالح آخر ويضيف في نفس السياق   

أطنان، يعتبرها كلها أوساخ هذا من  1طنا من الشمندر  02" املصنع يبالغ في إزالة ألاوساخ املرتبطة بالشمندر يزيل من أصل  

غير املقبول وال يعقل، وهناك ال مساواة في ألاسعار التي يقدمها املصنع للفالح الصغير والكبير بمبرر الجودة والحالوة، على 

ني سهل السيد ب، ا فالح خمسينه هو مصدر البذور وألاسمدة فاملصنع ينشر الفتنة بين الفالحين" املصنع أن يتحمل ذلك لكو 

 0201الغرب سنة 

وهناك من الفالحين من تنصل وتخلى من عقد التجميع الذي يربطه باملصنع مكتفيا بزراعات أخرى عوض الشمندر 

 ؛السكري يقول أحدهم مخاطبا املزارعين

هكتار  42هكتار و 422"لم أعد أقوم بزراعة الشمندر السكري نهائيا منذ أكثر من سبع سنوات، كنت أقوم بزراعة حوالي  

"عالش" يسأل نفسه ملاذا ألن الشمندر أصبح كله مشاكل، وزراعة الفول أفضل منه من حيث الربح، املشكل الذي أصاب 

 . 02 01س.ن فالح كبير في السن سهل الغرب سنة ر عقليتهم" الفالح حاليا قد فطنت له يجب على الفالحين تغي

 )حضره أحد الباحثان( 0201مقتطف من لقاء نظمه املزارعون مع الصحافة املحلية في سهل الغرب سنة

الذي يقوم بتموين عدة  ،إضافة الى هذه الصعوبات التي يطرحها مشروع التجميع الفالحي على مستوى سهل الغرب

باملواد ألاولية، هناك تحديات أخرى يشتكي منها الفالحون في مناطق أخرى منها على سبيل املثال ال الحصر وحدات صناعية 

وإشكالية تسويق املنتوجات الفالحية وعن ومشاكل ظروف إلانتاج  ،تعقد املساطر إلادارية لالستفادة من دعم مشروع التجميع

 وامض في منطقة سوس:يصرح لنا بعض أعضاء التعاونية الفالحية تنتج الح

"هناك وفرة إلانتاج والجودة موجودة، لكن قطاع الحوامض والفالحة عموما غير منظمة وألاسواق الداخلية غير منظمة نعاني 

طن من البرتقال ولم يجد  0222من كثرة الوسطاء الفالح يعيش أزمة خانقة أو كارثية الحوامض ترمى للماشية هناك من لديه 

 0218الحاج محمد فالح في التعاونية قاش ليعطيه سنتيم واحد فيها( من يشتريها )مال

 :وفي نفس السياق يضيف فالح من نفس التعاونية، أنه تضرر كثيرا ويعاني من الديون وظروف إلانتاج الصعبة

إلانتاج املرتفعة،  بتكلفة "الصعوبات التي يعاني منها الفالح قبل الحديث عن وفرة إلانتاج تتعلق أوال بظروف إلانتاج ويتعلق ألامر 

هناك نقص في املياه وارتفاع سعرها باإلضافة الى ارتفاع ثمن الطاقة واليد العاملة ورغم ذلك استطاع الفالح أن يقدم منتوجا 

ممتازا، لكن يصطدم بمشكلة في التسويق رغم مجهودات الدولة ال يزال الفالح في وضعية صعبة يجب عليها بدل جهد أكثر". 

 0218لرحمان فالح في التعاونية عبد ا

 )أجراها الباحثان عن بعد(0218مقابلة مع أعضاء تعاونية الزاوية بسهل سوس سنة 

 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية            
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 48 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 العدد الخامس عشر  

0200 

 خاتمة: 

إذا كان مخطط املغرب قد نجح على مستوى رفع قيمة الصادرات وخلق دينامية في الناتج الداخلي الخام وتطوير 

الفالحية الصناعية، يبقى إلاخفاق عنوانه على مستوى ضمان ألامن الغذائي البنيات التحتية ألاساسية على رأسها ألاقطاب 

وتحقيق الاكتفاء الذاتي من املنتوجات ألاساسية وتحسين مستوى عيش الفالح املغربي، في هذا السياق يمكن القول بأن 

اع من دعم الدولة، كما جعل القط مخطط املغرب ألاخضر فتح الباب أمام هيمنة الاستثمار الخاص ألاجنبي واملغربي املستفيد

الفالحي املغربي قطاعا يلبي حاجيات البلدان ألاوربية بالدرجة الاولى، وبالتالي ال يمكن للفالحة املغربية أن تحقق التنمية وألامن 

ه ك، وأول هذالغذائي والاكتفاء الذاتي معا، كما ال يمكن لألقطاب الفالحية الصناعية أن تنجح إال إذا توفرت لها ظروف ذل

الشروط هو تأهيل العنصر البشري والتخفيف من ألامية في أفق القضاء عليها في القطاع الفالحي ثم إعطِاء املكانة التي 

تستحقها الحاجيات الغدائية ألاساسية التي يحتاجها املواطن املغربي، من خالل دعمها ومساعدة الفالحيين في تسويقها، وال 

الحية باملنتوجات التي تحقق الاستدامة، والتخلي عن كل املمارسات التي تشكل تهديدا للموارد الطبيعية بد من ربط ألاقطاب الف

نذ أزمنة م باسم الحداثة والعصرنة التي حطمت ألانماط الزراعية املحلية التي تكيفت مع حاجيات إلانسان والتغيرات املناخية

 .طويلة

 املراجـــع:    قائمة 

     العربية:املراجع باللغة 
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 املــــــــــــــــــــلحق

 جدول: بعض املؤشرات املرتبطة بنتائج التجمع الفالحي في العالم 

 النتائج الحصة املنتجة في إطار التجميع الفالحي مؤشر ألاداء السلسلة البلد

 الواليات املتحدة ألامريكية

 الفواكه

 
- 59% - 

 - %88 - الدواجن

 البرازيل

 - %70 - الدواجن

 - %40 - اللحوم الحمراء

 - %35 - الصويا

 زامبيا
 2.4x %100 عدد املجمعين القطن

 - %100 - الفلفل

 الطماطم الهند
 7x _ إلانتاج

 3x _ املردودية

 التفاح الصين
 2.5x _ قيمة التجهيز

 %11+ _ هامش الربح

لالستغاللية الفالحيةالدخل السنوي  السكوم بيرو   +322%  

 املصدر/ تركيب الباحثان من خالل تقارير متفرقة
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 املعونات الغذائية بين الدوافع الانسانية والاستغالل السياس ي للشعب اليمني

 "دراسة في الجغرافية السياسية"

Food aid between humanitarian motives and political exploitation of the Yemeni people 

" a study in political geography" 
ليبيا جامعة الزيتونة/ /هناء عمر محمد كازوزد.  

Dr.Hana Omar Mohamed Kazouz/ Al-Zaytoonah University / Libya 

 ملخص الدراسة: 

ني املجاعة بين أفراد الشعب اليميهدف هذا البحث الى التطرق ملوضوع املساعدات الغذائية في اليمن وأسباب الحرب التي نتج عنها حدوث 

وتعرضه للحرب الشرسة من عدة دول جوار بسبب عدم استقرارها محليا وزعزعة ألمنها القومي وتشتت نسيجها الاجتماعي وضعف اقتصادها 

م الوصول لحلول تنهي وعدم قدرتها على تلبية احتياجات الشعب اليمني في ظل هذه الصراعات الدولية التي زادت من تأزم الحرب اليمنية وعد

لليمن  ةهذا التدخل في الشأن اليمني. حيث اعتمد في هذا البحث على املنهج الوصفي والتحليلي في تفسير وربط ألاحداث السياسية املحلية والدولي

ترونية بواسطة الاستبانة إلالك ومعرفة من املسبب لهذه الحالة التي وصل إليها الشعب اليمني الشقيق، أيضا تم الاعتماد على الدراسة امليدانية

 والتي تحوي على عديد ألاسئلة املتعلقة بالشأن اليمني.

 

 املجاعات، الحرب، املساعدات إلانسانية، النسيج الاجتماعي، الصراع الداخلي. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This research aims to address the issue of food aid in Yemen and the causes of the war that resulted in the occurrence of 

famine among the Yemeni people and their exposure to the fierce war from several neighboring countries due to their local instability, 

destabilization of their national security, dispersal of their social fabric, weak economy and inability to meet the needs of the Yemeni 

people in These international conflicts have exacerbated the Yemeni war and the failure to find solutions to end this interference in 

Yemeni affairs. Where he relied in this research on the descriptive and analytical approach in interpreting and linking the local and 

international political events in Yemen and knowing who caused this situation that the brotherly Yemeni people reached. Also,  the 

field study was relied on by electronic questionnaire, which contains many questions related to the Yemeni issue. 

Keywords:- famines, war, humanitarian aid, social fabric, internal conflict. 

  مقدمة:

 

كامل املرحلي املتهت منظمة ألاغذية والزراعة وبرنامج ألاغذية العالمي واليونيســـف بعد إصـــدار تحليل جديد للتصـــنيف نبّ       

ـــــذائـي ) ـــــاقم خالل الفترة من يونيو/حزيران إلى IPCلـألمـن الـغــ ـــــانـي فـي الـبـالد يـتـوقـع أن يـتفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع إلانسـ ــ ــ ــ ــ ( عـن الـيـمـن أن الـوضــ

، حيث من املحتمل أن يصــل عدد ألاشــخاص غير القادرين على تلبية الحد ألادنى من احتياجاتهم 0200ديســمبر/كانون ألاول 

ـــ ي يبلغ الغذائية في اليمن إلى رقم  كما يشــــير التقرير إلى اســــتمرار ارتفاع مســــتوى ســــوء التغذية الحاد  مليون شــــخص. 41قياسـ

مليون طفل من ســـوء التغذية الحاد، من بينهم ما يقرب  0.0بين ألاطفال دون ســـن الخامســـة. ففي جميع أنحاء البالد، يعاني 

مليون  4.0ما يهدد حياتهم. هذا باإلضافة إلى حوالي من أكثر من نصـف مليون طفل يعانون من سـوء التغذية الحاد الوخيم م

 (https://www.unicef.org/yemen/ar )الحاد. امرأة حامل أو مرضع يعانين من سوء التغذية 
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 -مشكلة البحث: 

 هل ساهمت املساعدات الغذائية في حل أزمة الجوع داخل املجتمع اليمني؟

 اليمني من الجوع والفقر وإنهاء الحرب املشتعلة الى حد آلان في اليمن؟هل لعبت ألامم املتحدة في إنقاض حياة الشعب 

 فرضيات البحث: 

لم تســـــاهم املســــــاعدات إلانســـــانية املتمثلة في الغذاء من ســــــد رمق وجوع الشـــــعب اليمني ألامر الذي زاد من معاناته من ســــــوء 

 الغذاء ونقص في العالج والتعليم والاستقرار الداخلي.

ـــاعداألامم املتحدة  ــ ــ ــ الغذائية إال وقد أرادت مقايضــــــــــــة الشــــــــــــعب اليمني للغذاء مقابل إنهاء الحرب  تلم تعمل على إعطاء املســـ

 بعدة شروط. 

 أهميته:

 إبراز هذا النوع من الدراسات في مجال الجغرافية السياسية كعلم مرتبط بعلم السياسة. 

 -أهدافه:

 اللها مقايضة الشعوب باالستقرار وألامان مقابل الغذاء.توضيح وكشف املعايير الدولية إلانسانية كيف تتم من خ

 -مجاالتها:

 دولة اليمن الشقيقة. -املجال املكاني:

م وهي الفترة التي نشــــأت فيها ألاحزاب الســــياســــية وحدوث الثورة الشـــــبابية  0200م الى غاية 4112من الفترة  -املجال الزمني:

 اليمنية ضد نظامهم السياس ي .

ــــوائية تراوحت عددها - املجال البشـــــــري: ــ ــ شـــــــــرت عبر مواقع التواصـــــــــل الاجتماعي على املهتمين  12عينة عشـ
ُ
مفردة إلكترونية ن

ـــأن الســــياســــ ي العرب وغير العرب  اليمني كذلك شــــريحة من ألاكاديميين اليمنيين في الداخل والخارج اليمني ومن مختلف بالشـ

 التوجهات السياسية.

 -املنهجية املتبعة:

املنهج الوصـــــفي والتحليلي في تفســـــير الحالة اليمنية وتوضــــــيح أســـــباب الصــــــراع الداخلي والخارجي الذي الزمها  تم الاعتماد على

 طيلة هذه السنوات املريرة من حرب ومجاعة وانتشار لألمراض واستغالل املنظمات الدولية لها.

 -الدراسات السابقة:

التعرف م، الى  0242(، 0246 -0242مة اليمنية للفترة من تقييم دور ألامم املتحدة في حل ألاز في دراســـــة )علي( عن ) (4

الوقوف على طبيعة التحديات التي واجهت ألامم  و  على ألادوار وألانشطة التي قامت بها ألامم املتحدة في تسوية ألازمة اليمنية

ألازمة  ت بها ألامم املتحدة في تسويةالتعرف على ألادوار وألانشطة التي قام، كما كانت توصياتها  املتحدة في حل ألازمة اليمنية

ـــتراتيجيــةتقــديم رؤيــة و ألازمــة هــذه مم املتحــدة في حــل ظالوقوف على طبيعــة التحــديــات التي واجهــت ألا  و اليمنيــة  ــ ــ ــ ــ رحــة مقت اســـ

 م(  0242)علي،  .حلحلتهالتفعيل دور ألامم املتحدة في 

ــــائيات  خاللاليمنية من  لألزمة إلاخباريةالتغطية أما )وســـــــــــــار(، في دراســـــــــــــتها ) (0 ــ ــ ــ ــ ة الناطقة باللغة العربي ألاجنبيةالفضـ

 تعيننا في الحصول  بأنهافي القيمة العلمية لها  م(، تمثلت أهميتها 0242مارس 02إلى  0242فيفري  44" من نموذجا 01"فرانس 
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ــــة لها في هذه درجة تكرارها واملدة الزمنية خاللعلى معلومات جديدة، حول القضــــــية من  ـــصــ ــ ـــاعدنا في  املخصـ ــ القناة، كما تسـ

ــــاياالوقوف على  ــــئلةاملتعلقة بهذا الحدث والحصــــــول على إجابة حول  وألاخبار  فاعلية القضــ لى إاملطروحة. وبذلك تســــــعى  ألاســ

 خاللمن  ألاخالقيةاملهنية والضوابط  لالحترافيةوكيفية معالجتها معالجة نمطية تخضـع  ألاخبار الغموض بين نشـرات  كشـف

شفت ك إلاخباريةلعينة من النشرات  تحليال أجرت ، ومن أهم نتائج هذه الدراسـة أنها مد عليها في تغطية أخبارهااملصـادر املعت

  وألاهــدافمــت مجموعــة من الــدوافع نتــائجهــا على أن القنــاة رســــــــــــــّ 
ّ
 ووظ

ُ
ــــاهــد وتبنيهــا فــت مجموعــة من القيم بهــدف إقنــاع امل ــ ــ ــ ــ شــ

 م(  0242املشاهد. )رقاب،  أفكار  ىوالسيطرة علللقضايا التي تهمه ومحاولة إيجاد حلول 

م(،  0244-0244الحوثية وتأثيراتها على املنطقة العربية والدولية ألامنيةاملعضلة كما أشارت )بلخير(، في دراستها عن) (0

ــــتقرار وعدم م، أن املأزق اليمني  0241 ــ ــ ـــــراع الحوثي امليداني  ألامنيةوالتعقيدات  الاسـ ــ ـــها اليمن في ظل الصــ ــ ــ الخطيرة التي تعيشــ

 
ُ
على الشـــرعية الســـياســـية والتمدد الحوثي من صـــعدة إلى أقاليم أخرى في اليمن  والانقالب الســـياســـيين الفرقاءســـلح مع كل امل

ــــيطرة الحوثية خلق تداعيات على املنطقة العربية والدولية وطفت  ــ ــ ــ ــ ية كأزمة ذات أبعاد إقليم اليمنية ألازمةهذا التهديد والسـ

ـــلـت البـاحثـة الى أهم النتـائج مفـادهـا  ودوليـة ــ ــ ــ ــ  ، وتوصـــ
ً
ـــلـب فرص  يأن التمرد الحوث ــ ــ ــ ــ ـــعـب التنميـةســـ ــ ــ ــ ــ ـــغـال  اليمني  من الشـــ ــ ــ ــ ــ بـإشـــ

ـــ القتالوتحٌول جهدها املادي واملعنوي نحو جبهات  وظيفتهاالحكومة عن  ــ ــــائر بشــ ــ ــــط خسـ ـــــانقووادية ومارية وســـ  ي و ثكار  يع إنســ

 م(  0241. )بلخير، منهار اقتصادي  عقلصراع وأمراض فتاكة وواق  انزوح بشري من مناط

 املصطلحات واملفاهيم:

، وهو ليس باملزعج في أول أمره، بل هو إحســـاس بالحاجة الى غذاء يعتاض   -الجوع: (4
ً
هو شـــعور يصـــعب تعريفه تماما

ها من القيام بوظيفتها الطبيعية. )الجميل، به إلانســان مما خســر من القوى، وهو ناشــ ئ عن فراغ املعدة من الطعام التي تمكن

 ( 4م، ص 0242

هي أعلى أشـــــــكال الصـــــــراع لحل التناقضـــــــات بين الطبقات، أو ألامم، أو الدول، أو املجموعات الســـــــياســـــــية،   -الحرب: (0

)غرلي،  ات.عندما تتطور تلك التناقضات الى مرحلة معينة، وقد وجدت هذه الظاهرة منذ بزوغ امللكية الفردية، وتكّون الطبق

 ( 11م، ص 0244

هي معونة تقدم لســــــــــكان متضــــــــــررين يقصــــــــــد بها في املقام ألاول الســــــــــعي الى إنقاذ ألارواح   -املســــــــاعدات إلانســــــــانية: (0

 للمباد  إلانســـــــــــانية 
ً
والتخفيف من معاناة الســـــــــــكان املتضـــــــــــررين باألزمة ويتعين أن يكون تقديم املســـــــــــاعدات إلانســـــــــــانية وفقا

 ( 411م، ص 0202. )الكحلوت، ومبدأي الحياد والنزاهة

 (م 0202، الهمداني)املقصود به البناء الاجتماعي بمكوناته الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. -النسيج الاجتماعي:  (1

 -الصراع الداخلي:  (5
ً
يقصد به الصراعات التي تنشب بين فاعلين من داخل حدود الدول ويظل نطاق تأثيرها محصورا

 أو عامليا. )خير هللا وآخرون، داخل هذه الحدود من د
ً
 ( 42م، ص 0241ون أن يتجاوزها الى البيئة املحيطة إقليميا

 -املبحث ألاول: جذور املشكلة السياسية في اليمن:

م ونشــــطت ألاحزاب في أوســــاط املجتمع اليمني،  4112انفتح املجتمع اليمني املحافظ على الســــياســــة بشــــكل واســــع عام         

الذي لم تمر عليه التجربة الحزبية من قبل، ولم يمارسها عبر تاريخه الطويل، فنشطت ألاحزاب السياسية في أوساط املجتمع 

ـــية وغير ســــياســــية، حيث اســــتخدمت بعض ألاحزاب الفزاعات الســــتقطاب الجماهير الى صــــفوفها، مســــتخد مة أســــاليب ســــياسـ
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ألامنية وألاوضـــاع الاقتصـــادية، واملصـــالح الشـــخصـــية، والجوانب الدينية والاجتماعية لزيادة جماهيريتها وأعضـــاءها واســـتجاب 

اد هم الســـياســـية، وبدأ بعض ألافر أفراد املجتمع اليمني لدعوة احزاب وانخرط فيها بشـــراهة ونهم غير طبيعي، رغم ضـــآلة ثقافت

خرج  0244بتبني املواقف الحزبيــــة وبتعصــــــــــــــــب لهــــا، ويــــدور معهــــا بغير فهم وإدراك لحقيقــــة تلــــك املواقف ومغزاهــــا، وفي عــــام 

 0240الشباب بالثورة الشبابية السلمية، التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد هللا صالح، وفق املبادرة الخليجية، وفي عام 

ــــعبي العام، وحركة  م ظهرت ــ ــ ـــــالح في املؤتمر الشـ ــ ــــابق علي عبد هللا صــ ــ ــ ـــــية جديدة تمثلت في جناح الرئيس السـ ــ ـــــياســ ــ تحالفات ســ

الحوثيين من جهة، وبين جناح الرئيس عبد ربه منصور هادي من املؤتمر والتجمع اليمني لإلصالح وحلفائه من اللقاء املشترك 

ــــيطر على الجيش والجهــاز البيروقراطي في الــدولــة، والجهــة الثــانيــة ) عــدا حزب الحق( من جهــة أخرى، الجهــة ألاولى كــا ــ ــ ــ ــ نــت تســ

 على القرار السياس ي. )كانت تسي
ً
 ( 12-04م، ص.  0202الهمداني، طر نسبيا

 محاوالت دولية لتسوية ألازمة اليمنية واتفاق مؤتمر السويد:: املبحث الثاني

م، بما فيها تلك  0246-0245عتها ألامم املتحدة بين عامي بعد فشــــــــــــل محاوالت عديدة إلحالل الســــــــــــالم في اليمن التي ر 

ــــبتمبر  0245التي أجريت في يونيو  ــ  املحادثات في  0245م في جنيف ومحادثات ســ
ً
م في  بيال الســــــــويســــــــرية، كما لم تنجح أيضــــــــا

ـــــرة بين  م، وذلك على الرغم من أنها مثلت أفضـــــــل فرصــــــــة إلنهاء الصـــــــراع ألنها كانت أول مفاوضــــــــات 0246الرياض عام  مباشـــ

الســــــــــعوديين والحوثيين، ونتيجة ملتغيرات محلية وإقليمية وازدياد الضــــــــــغوط الدولية على ألاطراف الداخلية في اليمن تم عقد 

 وحركة 
ً
جولة جديدة من املفاوضـــات في الســـويد، واســـتجابة لكل ما ســـبق، بدأ ممثلون عن الحكومة اليمنية املعترف بها دوليا

ـــــات في الحوثي جولة جديدة من  ـــــمبر  6املفاوضــ م، عقدت في مدينة ســـــــتوكهولم، تحت رعاية مبعوث ألامم املتحدة  0244ديســ

لليمن مارتن جريفيت، وفي الثالث عشــــــر من الشــــــهر نفســــــه، تصــــــافح قادة من الوافدين وتّم إبرام اتفاقيات تمثلت في اتفاقية 

من تفــاهمــات حول الوضــــــــــــــع في محــافظــة تعز، كمــا تمــت جــديــدة واتفــاقيــة آلليــة التنفيــذ لتبــادل ألاســــــــــــــرى، واتفــاق تعز النــاتج 

 مناقشــــــة وضــــــع كل من البنك املركزي اليمني ومطار صــــــنعاء الدولي ومحاولة التوصــــــل لحل يرضــــــ ي جميع ألاطراف املتصــــــارعة.

 ( 45م، ص 0241)الشاعري، 

 -املبحث الثالث: ألازمة الاقتصادية والفقر وانتشار البطالة بين الشعب اليمني:

تضافرت عوامل ضعف ألاداء الاقتصادي العام لليمن مع أجواء عدم الاستقرار والاضطراب الداخلي في زيادة اشتعال 

ألاوضـــــــــــاع الســـــــــــياســـــــــــية والاقتصـــــــــــادية والاجتماعية بصــــــــــــورة كبيرة، فمع ارتفاع معدل املواليد عن املعدل العالمي" بلغ معدل 

ــــــــــــــــــ  %0.5املواليد في اليمن حوالي  املعدل العالمي" وتدهور مســــــتوى ألاوضـــــاع الصــــــحية والرعاية الاجتماعية  من %4.5مقارنة بـ

من اجمالي  %15، وزيادة اعداد الذين يعيشـــــــــون تحت خط الفقر لتصـــــــــل حوالي %05وارتفاع معدالت البطالة لتصـــــــــل حوالي 

ـــار ثقافة ا %22الشــــعب اليمني، وانتشــــار ألامية التي تصــــل لحوالي  ملحافظة" نموذج البداوة من إجمالي عدد الســــكان، مع انتشـ

الجبلية" كل هذه املتغيرات كان لها انعكاســاتها على ألاوضــاع الداخلية اليمنية، حيث تدهورت ألاحوال الاقتصــادية والتنموية 

 في  422من اجمــالي  454بصــــــــــــــورة جعلــت اليمن يــأتي في املرتبــة 
ً
في تقرير التنميــة البشــــــــــــــريــة الــدولي ويــأتي في مرتبــة متــأخرة جــدا

يب العربي ملؤشـرات التنمية، حيث ال يوجد بعد اليمن سوى الصومال والعراق املحتل، الى جانب توفير تربة خصبة لنمو الترت

واحتضــــان وإيواء جماعات إلارهاب الدولي مثل القاعدة وغيرها، حتى وإن لم تقدم لها الحكومة اليمنية املســــاندة من أي نوع. 

 (  400م، ص 0244)أبوزيد، 
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 -ع: الحرب الاقتصادية وبداية املجاعة في اليمن:املبحث الراب

ســــــعت دول تحالف العدوان بقيادة آل ســـــــلول باململكة الســـــــعودية منذ اليوم ألاول للحرب اليمنية الى تجويع الشـــــــعب 

اليمني من خالل ســـــــلســـــــلة من إلاجراءات في جانب التضـــــــييق والخنق التدريجي  على الشـــــــعب، وكان جزء من أهداف العدوان 

ليمن هو انهيار الجانب الاقتصـــــــــــــادي، إذ اســـــــــــــتهدف طيران العدوان منذ ألاســـــــــــــبوع ألاول للحرب تدمير املنشـــــــــــــآت واملرافق على ا

الانتاجية الاقتصــــــادية، واملنشــــــآت الصــــــناعية واملشــــــاغل الانتاجية، ودمر شــــــريان الحياة الاقتصــــــادية وهي الجســــــور والطرقات 

ـــــاالت ومحطات توليد الطا ــ ــ ـــبكة الاتصــ ــ ــ ــ قة الكهربائية وأغلق على اليمنيين املجال الجوي وفرض الحصـــــــــــار البحري واملوانئ، وشــ

والبري بهــدف منع الغــذاء والــدواء وحرمـان املواطنين من قوتهم وفرص عيشــــــــــــــهم، كمــا منع إنتــاج وتصــــــــــــــدير الغــاز، ومنع تــدفق 

ة من بصنعاء، بالتعاون مع املرتزقإلايرادات القانونية من ضـرائب وجمارك وكل رسم قانوني للتوريد الى البنك املركزي اليمني 

ـــــتيراد العام  ــ ــ ــ ـــعبة لالســـ ــ ــ ــ ــ داخـل اليمن لكي يفي بالتزاماته تجاه موظفي الدولة والقطاع املختلط، والتزامات تغطية العمالت الصـــ

للســــــــــــــوق املحلي وحفظ التوازن في امليزان التجـاري من الاختالل وخالفـه من املهـام الرئيســــــــــــــة للبنك املركزي بصــــــــــــــنعاء.)حبتور، 

 ( 14م، ص. 0242

: املساعدات الغذائية للشعب اليمني بين صدق النوايا وخبث املبتغى السياس ي:
ً
 -خامسا

ـــــاف " الناس في اليمن".من ملاليين اأفـاد املكتب ألاممي بأن "نقص التمويل يهدد بقطع الدعم املنقذ لحياة  ــ ــ ــ  ريًبا،قوأضـــ

 ماليين شـــخص )إجمالي 1.6ولفت إلى أنه "قد يفقد  مليون شـــخص إلى الاعتماد على حصــص غذائية مخفضـــة". 44ســيضـــطر 

وأوضــح أنه "من املتوقع إجراء مزيد من خفض حجم املســـاعدات ما  مليونا( إمكانية الوصــول إلى املياه النظيفة". 02الســكان 

ــــابق، كان برنامج ألاغذية العالمي التابع ل لم يتم تلقي التمويل بشـــــكل عاجل"، دون تفاصـــــيل أخرى. ملتحدة، ألمم اوفي بيان ســ

 5بســــبب نقص التمويل ، بينما ســــيســــتمر  0200ماليين يمني حصــــصــــا غذائية مخفضــــة اعتبارا من يناير  4أعلن أنه ســــيتلقى 

ــــص غـذائية كاملة. ــ ــ ــ ــ ـــين لخطر املجـاعـة في تلقي حصــ ــ ــ ــ ــ حاول م(، حيث  https://www.aa.com.tr/ar ،0200 )ماليين من املعرضـــ

مرة لكن التعديالت ألامريكية على مبادرتها لم ترقى إلى الاســــــــــــــتجابة ملتطلبات صــــــــــــــنعاء  املبعوث ألامريكي تعـديـل خطته أكثر من

ـــ املوانئألاســــــاســــــية وفي مقدمها فصــــــل امللفين الســــــياســــــ ي والعســــــكري عن إلانســــــاني، باعتبار فتح  ــ ـــــنعاء وتدفق السـ لع ومطار صـ

 
ً
مني، بينما تبقي واشنطن على ربط امللفين معا للشعب الي ألاسـاسـية والوقود وألادوية دون عوائق حق مكفول قانونا وانسـانيا

 يو 
ً
 (0204)الوادعي، مصلتا على رقاب اليمنيين. بقي الحصار سيفا

 -املبحث السادس: تحليل البيانات املجمعة من " الاستبانة إلالكترونية" :

  ؟اليمنيين من وجهة نظرك ةماذا تتركز معاناالسؤال ألاول كان عن 

آراء العينة العشوائية لحالة الشعب اليمني : يوضح اختالف21جدول رقم   

 النسبة العدد معاناة اليمنيين تتمثل في: ت

 0.5 4 الجوع 1

%40.5 5 الفقر 0  

%25 02 الحرب 3  

%0.5 4 الحكومة الفاسدة 1  

%0.5 4 التدخل إلايراني الغربي املقنع 5  
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 لبيانات الاستبانة إلالكترونية، املصدر: من عمل الباحثة 
ً
 م 0200استنادا

( نالحظ أن أكبر نســبة تمثلت في من أجابوا أن ســبب معاناة الشــعب اليمني 4ومن خالل ما يحتويه الجدول الســابق )          

ة العشوائية، من اجمالي حجم العين %25مفردة بما نسبته  02هي اندالع الحرب واستمرارها حيث بلغ عدد املستجوبين بنحو 

في حين تليها العينة التي أجابت أن الفقر هو الذي تســـبب في زيادة معاناة اليمنيين وتســـبب في نشـــوء الحرب حيث بلغ عددهم 

ـــــبتــه  5نحو  ــ ــ ــ  مــا بين من أجـابوا أنـه من بين ألاســــــــــــــبـاب هي الحكومــة  %40.5أفراد مــا نســـ
ً
أمــا بــاقي النســــــــــــــب فكـانــت متقــاربـة جـدا

ي وهناك من أجاب بأن جميع ما ذكر من نقاط هي من أسباب ألازمة اليمنية التي استمرت الى يومنا الفاسـدة والتدخل إلايران

 هذا.

: يوضح توزيع النسبة املئوية للمستجوبين من أفراد العينة العشوائية21شكل رقم   

 

 

 

 
 

 

                             

 (1املصدر: استنادا لبيانات الجدول )

  الذي أوصل الشعب اليمني الى هذه املعاناة واملأساة؟ الثاني فكان ما السببأما السؤال 

ســها الســعودية أر وعلى    دول الخليجمفردة  أن الســبب ألاول هم  12أجابت العينة العشــوائية والتي كان عددها نحو           

ـــتهدفة أن  والامارات ـــلطالا الســـــياســـــ ي و الطمعو  الســـــياســـــة الفاشــــلة بينما أجابت بعض من الفئة املسـ من  ةحتكار والتفرد بالســ

ـــــرعية لها الا ين كانت الســـــــــــبب في أزمة اليمن منذ ســـــــــــنوات، و هناك إجابات تمحورت في يثالحو  قبل  ــ ــ ـــوء القيادة التي ال شــ ــ ــ ــ ســ

 ةالي النزاع واستمرار حرب الوكال أدىاملشهد  ىداخلية للسيطرة عل ألطرافشرعية السالح والتدخالت الخارجية واستخدامها 

صـــب التع و الجهل و  باليمن لألســف الشــديد، في حين رجح البعض أن أســباب ما آلت إليه أوضـــاع اليمن بســبب انتشــار الفقر

ـــــتمرار الحرب للحفاظ على مكانتهم، بينما كانت بعض  الاحزاب و تعـددالعـادات والتقـاليـد و القبلي  ــ ــ ــ ــــــلحـة لهـا إال اســـ ــ ــ ــ التي ال مصــ

ثروات ال حيثســـــتجدها في حالة ســـــيئة  اللمناطق التي تحت ســـــيطرته و بالنظر حالف التإلاجابات ألاخرى متمحورة في أن دول 

ــــدين املعينين  ــ ــ ــ ــ ــ ـــعودي  و تـــذهـــب للفـــاسـ ــ ــ ــ ــ التـــدخـــل إلايراني ، في حين كـــانـــت هنـــاك إجـــابـــات أخرى  توضــــــــــــــح أن للبنـــك ألاهلي الســـ

ـــهيوني و  ــ ــ ـــــ ي في الصـــ ــ ــ ـــبب الرئيسـ ــ ــ ــــعب،  نمغير الح يعملية التســــــــــلكان الســـ ــ ــ  أزمة  ألامن الفكري   يك عناهنظمة لبعض فئات الشــ

ـــنة  ــ ــ ــ ــ ــــيعة  والســ ــ ــ ــ بي املشـــــــــــــؤومة كان لها دور الربيع العر ، كما رجح البعض ألاخر من أفراد العينة أن ثورات والعقائدي بين الشـــ

 .سمحت بالتدخل الخارجي التي القبليةسلبي في وجود النزعة 

 نظرك؟كيف يتم تخفيف أو حل ألازمة اليمنية من وجهة الثالث عن  لكما جاء السؤا 

%5 0 كل ما ذكر 0  

%122 12 املجموع  

96% 97% 97% 98% 98% 99% 99% 100% 100%
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الشـــــــــــؤون  فيعدم التدخل اليمني،  و  –هي الحل وال حل ســـــــــــوى الاتفاق اليمني  طاولة الحوار الوطنيةرّجح البعض أن 

ن غني ن اليمإتوزيع العـادل  للثروة فـ، أيضــــــــــــــا تحـل ألازمـة بـالزعيم ذكي ووطنيوإجراء انتخـابـات نزيهـة الختيـار  الـداخليـة لليمن

ـــاد بالثروات  ــ ــ ــ ــ ـــية الحالية و الطبيعية، كذلك أشــ ــ ــ ــ ــ ـــــياســـ ــ ــ ــ ادارة  فيايقاف تدخل منظمة الامم املتحدة البعض بتغيير الطريقة الســ

ـــــراع  ــ ــ دة محاياجراء انتخابات تحت مراقبة اقليمية ودوليه  ىالاتفاق علثم   العودة للحوار الوطني دون اســـــــــــتخدام للقوةو الصــ

الصـــدع الاجتماعي  ورأبمن اجل  املصـــالحة  وموازي  البدء بمعالجة الوضـــع الانســـاني والعمل بشـــكل مباشـــر و  مراقببصـــفة 

لوصـــول لحل للغاء الاحزاب كذلك يجب إ من يرفض الانصـــياع  ىبيد من حديد عل والضـــربتوحيد القوة املســـلحة وضـــبطها و 

مر ألا  اقتض ىواحده إلخراج اليمن مما عليه ولو  ةطاول علىفي الشمال والجنوب  السـياسـيةكل  ألاطراف عليه سـياسـ ي يجتمع 

 .تغليب مصلحة الوطن على املصالح الشخصيةو   الاتفاقياتوعقد  التحول إلى النظام الفدرالي

  الســــــــــــــؤال الرابع تمحور في 
ً
هـل ترى أن الـدول املـانحـة )للتبرعـات( واملنظمات الدولية قد ســــــــــــــاهمت وأخيرا وليس آخرا

 بشكل ما في مواجهة املجاعة داخل اليمن؟

 آراء العينة العشوائية لدور الدول املانحة واملنظمات الدولية : يوضح اختالف20جدول رقم 

 لبيانات الاستبانة إلالكترونية، 
ً
 م 0200املصدر: من عمل الباحثة استنادا

( نالحظ أن أكثر عدد تمثل فيمن أجابوا أن املساعدات الغذائية للشعب اليمني 0بيانات الجدول السابق )باإلشارة الى 

، بينما من كانت اجابتهم ب)نعم( فكان %62مفردة ما نسبته  01لم تساهم في الحد من املجاعة حيث كان عدد العينة حوالي 

ـــبة  2العدد  ـــــ أما باقي  %42.6بنســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاعدات ال تصـــــل الى جميع من اجمالي حجم العينةـ إلاجابات فكانت مختلفة ما بين أن املســ

 ويقومون بنقصان كميتها، وأن  ااملدن اليمنية، وهناك من أجابو 
ً
أن املستفيد ألاول لهذه املساعدات هم الذين يستلمونها أوال

 طريقة استالمها مسيسة وفق جهات معينة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة العدد مساهمتها في مواجهة املجاعة ت

 %12.5 2 نعم 1

 %02 24 ال 0

 %00.5 2 اجابات أخرى  3

 %122 12 املجموع
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 املئوية للمستجوبين على توزيع املساعدات الغذائية: يوضح توزيع النسبة 20شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                      

 (0املصدر: استنادا لبيانات الجدول )

 -النتائج :

           ةدول الجوار املتمثلمن أســـــــــــباب الصـــــــــــراع اليمني واســـــــــــتمرار حربه الى يومنا هذا بســــــــــــبب التدخل الخارجي من بعض  -4

 في السعودية وإلامارات وإيران وألامم املتحدة على سبيل املثال ال الحصر.

تأزم الوضــــع الداخلي وحدوث املجاعات بين الشــــعب اليمني بســـــبب الحروب وســــوء اســـــتغالل املســــاعدات إلانســـــانية  -0

اسية تريد تفاقم املشكلة وازدياد حدة الاشتباكات بين املدن في الغذاء والدواء وتوزيعها على جهات معينة ألغراض سي ةاملتمثل

 اليمنية ودول الجوار.

ـــل املؤتمرات وعدم إلايفاء بنتائجها يعود الى أطراف داخلية يمنية متمثلة في ألاحزاب والحوثيين من أجل تحقيق  -0 ــ فشـ

 ول خارجية.مطامعهم ومبتغاهم السلطوي في فرض السيطرة على مقدرات الشعب اليمني بمساعدة د

 أن اليمن غني بــالثروات  -1
ً
جعــل اليمن ضــــــــــــــعيف وهش حتى ال يكون قوة ضــــــــــــــد من حولــه من الــدول التي تــدرك تمــامــا

 وحقول الغاز التي تجعله من أقوى الدول الصناعية واملنتجة.

من اليفرض الحصار وتجويع الشعب اليمني ما هو إال وسيلة خسيسة من أجل تمويل وزرع للكيانات إلارهابية داخل  -5

 والعمل على استقرارها حتى ال تتأثر دول الجوار بها ويضل الشعب اليمني يعاني منها.

 -التوصيات:

  يمني  –العمل على خلق بيئة مناسبة للتفاوض السلمي بين ألاطراف اليمنية فقط بمعني أن يكون هناك اتفاق يمني

 دون تدخل من هم بالخارج من مختلف الكيانات السياسية والدولية.

  بغية جعلهم في عدة صــــــــفوف 
ً
 أو ماديا

ً
نهوض الشــــــــعب اليمني باملظاهرات وطرد كل من تســــــــول له اســــــــتغاللهم حزبيا

 متفرقة ضعيفة تخدم مصالحهم الشخصية وال يهمهم مصلحة اليمن وال اليمنيين.

 لتي ســــاهمت بشــــكل مباشــــر في حربها ضــــد اليمن وتدخلها في الشــــأن الداخلي لها دون وجه رفع القضــــايا ضــــد الدول ا

 حق.

  محـاكمـة أي شــــــــــــــخص ينتمي للجمـاعات إلارهابية من القاعدة وجماعة الحوثي التي قامت بترهيب ونشــــــــــــــر الرعب بين

 املدن وتجهيل الشعب اليمني وفرض سيطرتهم بقوة السالح.

الجوع
2%

الفقر
12%

الحرب
75%

الحكومة الفاسدة
3%

التدخل اإليراني
3%

كل ما ذكر
5%
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 اظ من تجارب الدول الســـــابقة وعلى ألاكاديميين وأصـــــحاب القرار الســـــوي املتواجدون يجب على املجتمع اليمني الاتع

بالداخل أو الخارج اليمني القيام بتكوين حكومة انقاذ ولو لفترة مؤقتة للم شمل اليمنيين تحت مسمى الوطنية ورأب الصدع 

 الاجتماعي الذي حدث بين السنة والشيعة داخل ألاراض ي اليمنية.

 خاتمة: 

تعاني اليمن الشـقيق وال زالت منذ سـنوات عدة من حروب دامية  اسـفرت عنها  تشتت شعبها وتضوره للجوع وانتشار 

ــــيطرة عليهم من قبل  ــ ــ ــــعبه عنوة بغية الســ ــ ــ ــــتقرار وتنعم بخيرات بالده وتجهيل شــ ــ ــ ـــط حقوقه من اســ ــ ــ للمجاعة وحرمانه من ابســـ

أرصــــــــــدتهم البنكية وبطونهم من الحرام ولم تأخذهم رأفة وال قوات خارجية وعصــــــــــابات داخلية مارقة  ال هم لهم ســــــــــوى ملء 

شـــفقة لهذا الشـــعب التعيس الذي لم يحظى ال بفرصـــة في التعليم وال في الاســـتقرار وال اعطاءه فرصـــة ليحقق توحيد بالده بل 

 واملعارك بين عقدت كل الاتفاقيات واملؤتمرات الخارجية والداخلية ضـــــــد هذا الشـــــــعب ولم ينتج عنها ســـــــوى تصـــــــعيد الحروب

املـدن وألاريـاف وتمويـل هـذه الجمـاعـات املتطرفـة بـالســــــــــــــالح من قبـل دول خارجية لتأجيج الصــــــــــــــراع الداخلي واســــــــــــــتمراره دون 

الوصول لحلول جذرية تخرج هذا البلد لبر ألامان ال سيما وأن الحروب التي شنت كان غرضها شل الحركة الاقتصادية لليمن 

إلارهاب والحرب، فمشــكلة اليمن ليســت بتلك املشــكلة العويصــة ألن اطراف النزاع بها معروفة الســعيد وتقوقعه داخل بوتقة 

يمكن التخلص منهم اوال داخليا ثم خارجيا بمعاونة بعض دول ألاصــــــــدقاء التي يهمها اليمن وشـــــــــعبها ايضـــــــــا بعقد مؤتمرات مع 

ــــبو بقوانين تحتم علىدول لم تشــــــارك في الحرب على اليمن بغية مراقبتها وتســــــييرها لنتائج هذ  ه املؤتمرات لعل من خاللها تصــ

الشــعب اليمني اتخاذ وتحديد مصــيره ووضــع حد لهذه املهزلة التي يقوم بها أنصــار الحوثي وعصــابات القاعدة ووقف الحروب 

نتهجتها ة طرق اوايران  بحجة الدفاع عن الشعب اليمني وحماية مقدراته التي تم سلبها بعد تالتي تستغلها السعودية وإلامارا

تلك الدول في فرض هيمنتها على الشـــــــــــعب اليمني وتجويعه والاســـــــــــتيالء على ميزانيته بغير وجه حق وشـــــــــــل اركانه الاقتصـــــــــــادية 

ـــنة الذين هم براء من امثالكم وأفعالكم أيها امللوك  ــ ــ ــ ــ ـــــيعة وحماية اهل الســـ ــ ــ ــ ـــــرب الشـــ ــ ــ ــ ـــيجه الاجتماعي بحجة ضــ ــ ــ ــ ــ ـــــتيت نســـ ــ ــ ــ وتشــ

 وسالطين الحروب الدموية.

 ملراجع: قائمة ا

 ألاعداء. دم: دار العربي ة. العالقات اليمنية الخليجية: ألاخو (0244)أبو زيد، أحمد محمد.  (4
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 ماجستير غير منشورة، جامعة املسيلة، الجزائر
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إلاخبارية لألزمة اليمنية من خالل الفضائيات ألاجنبية الناطقة باللغة العربية "فرانس  . التغطية(0242)رقاب، سلمى.  (6
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 https://www.unicef.org/yemen/ar ، الطبعة ألاولى، مركز الضارة للنشر41

. رسالة 0246 -0244من  تقييم دور ألامم املتحدة في حل ألازمة اليمنية للفترة. (0242)علي، ابراهيم ميرغني محمد.  (4

 ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية، اململكة العربية السعودية

. الفنون الحربية في الشرق ألادنى القديم منذ ألالف الثالث ق.م الى ألالف ألاول ق.م. (0244)غرلي، عماد محمد.  (1
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. الفساد وإعاقة التغيير والتطور في العالم العربي. بيروت: املركز العربي (0245)النجار، أحمد السيد، وآخرون.   (44

 لألبحاث ودراسة السياسات

 ماعي اليمني. دم.:د.ن.. السياسات العامة لرتق النسيج الاجت(0202)الهمداني، أبو تيسير.  (40
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 مفهوم ألامن الغذائي وأبعاده الدولية

The concept of food security and its international dimensions 
 الدار البيضاء/املغرب ،/ جامعة محمد الخامسهشام خلوق د.

Dr. Hisham Khalouk/ Mohammed V University, Casablanca/ Morocco 

 ملخص الدراسة: 

ي الغذائالكوارث الطبيعية والزيادات السكانية ومحدودية املوارد وارتفاع ألاسعار، وفشل السياسات الحكومية جعل من تحقيق ألامن 

فهوم ألامن م قضية عاملية، تطرح بانتظام على طاولة النقاش في إطار الندوات واملؤتمرات، وتتصدر أولويات ألامم املتحدة واملجتمع الدولي. لقد تغير 

 تؤثر على كامل العالم.صبح دوليا.  فأي أزمة غذاء تقع في بلد ما يالغذائي ولم يعد شأنا محليا في إطار املجال السيادي لكل دولة، بل توسع ل

 

  ألامن، الغذاء، السياسة الدولية، السياسة الخارجية. الكلمات املفتاحية:

Abstract :  

Natural disasters, population increases, limited resources, high prices, and failure of government policies have made the issue 

of achieving food security a global issue. Today, food security is at the top of the priorities of the United Nations and the international 

community, as it is regularly brought up on the discussion table in the framework of international symposia and conferences. The 

concept of food security has changed and is no longer a local matter within the framework of the sovereign domain of each country, 

but rather has expanded to become an international one. Because any food crisis in one country affects the entire world.  

Keywords: Security, food, foreign policy, international policy. 

 مقدمـة:

ُر وتعّدد ألازمات الغذائية واملجاعات، أدى لتطور مفهوم ألامن الغذائي وتعدد املفاهيم املرتبطة به  عرفه فهومامل. تطوُّ

إلانسان منذ فجر التاريخ، حين فقه من املمارسة الحياتية وتجاربه مع الجوع أن للزراعة مواسم وفرة وعطاء ومواسم شح 

وجفاف، وأن عليه أن يحتفظ ببعض ألاغذية من مواسم الوفرة ليستعين بها في غذائه في مواسم النقص، وذلك عبر تطوير 

الغذائية وفي ظروف مناسبة قدر إلامكان، وألطول فترة ممكنة. وهكذا طور إلانسان وسائل تخزينها كي تبقى محافظة على قيمتها 

تقنياته في تخزين الحبوب وتجفيف اللحوم وتصنيع السمن وما شابه من منتجات غذائية. ومع نشوء الدول سعت كل منها إلى 

، ثم بدأت الدول في التخطيط لتوفير (21 ص.، 0244البياتي، )تأمين حاجة مواطنيها من املواد الغذائية وعلى مدار السنة 

ألامن الغذائي لسنوات قادمة، ومع هذا التحول في التفكير واملمارسة، تطور مفهوم ألامن الغذائي وتوسع ليتجاوز البعد 

 التقليدي والكالسيكي الضيق.

 :املوضوع حدود

ية ي تحليل املفاهيم على ربطها بالسياسة الدولألامن في بعده الغذائي سيشكل حدود هذه الورقة البحثية، مع التركيز ف

 والذي يمتد ألكبر عدد من الدول. وألازمات الغذائية الكبرى، والتي تحمل طابع التأثير الشامل والعام،
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 :أهمية البحث

غيره ب تستمد الورقة البحثية أهميتها من خطورة الالأمن على املجتمع الدولي، حين يتعلق بنقص الغذاء. فحين نقارنه

من املشاكل التي يعاني منها العالم نجده ألاخطر. فمثال البترول حين يرتفع ثمنه يمكن للمواطن أن يستغني عن سيارته، لكن 

 .( (Bourgeois, 2012, P. 32حين يرتفع ثمن الغذاء ال يستطيع املواطن أن يستغني عن ألاكل

 :أهداف البحث

 للوصول إليها في آلاتي:يمكن إجمال ألاهداف التي يسعى البحث 

 محاولة إلاحاطة بمفهوم ألامن الغذائي؛ -

 محاولة ربط املفهوم بباقي املفاهيم املتعلقة بالسياسة الدولية والعالقات الخارجية. -

 :إشكالية البحث

 إشكالية الغذاء أصبح لها أبعادا عاملية، لذلك نطرح إلاشكال الرئيس ي التالي:

باألمن الغذائي كافية وتفي بالغرض، أم أن تعاظم التهديدات املرتبطة بنقص الغذاء  بطةرتهل املفاهيم الحالية امل

 وبعدها الدولي يفرض تجديد املفاهيم؟

 :إلاشكاليات الفرعية

 وضمن هذا إلاشكال الرئيس ي يمكن إدراج التساؤالت الفرعية التالية:

 ما املقصود باألمن الغذائي؟ -

 البعد الدولي املربطة به؟وما هي املفاهيم السياسية ذات  -

 :فرضية البحث

مما سبق ولإلجابة على إشكالية البحث وألاسئلة املتفرعة عنها، يمكننا أن نفترض أن مفهوم ألامن الغذائي مفهوم 

 متعدد ومتجدد، وتصعب مقاربته، الختالف التعريفات التي ترتبط باملتغيرات الداخلية والدولية.

 :منهجية البحث

علم املناهج مهم ألي دراسة علمية أو بحث، وخصوصا حين يتعلق ألامر بالعالقات الدولية، ملا له من دور  الاعتماد على

كبير في فهم ومقاربة املوضوعات البحثية بشكل عقلي وعلمي، وفي الحصول على نتائج موضوعية. ولإلجابة على إلاشكالية 

لوصول بهذه الدراسة إلى أقص ى قدر ممكن من الفائدة تم اعتماد املوضوعة وإثبات أو نفي الفرضيات املطروحة، ومن أجل ا

 املنهجين الوصفي والتحليلي.

هذا املنهج مهم لكونه يتناسب مع طبيعة موضوع الورقة البحثية التي تقارب املفاهيم ألاساسية املرتبطة  املنهج الوصفي:-

 إمكانية دراسة الظاهرة باعتماد الوصف الدقيق.باألمن الغذائي وبعدها الدولي. ذلك أن املنهج الوصفي يوفر 

تم التركيز كذلك على املنهج التحليلي لتقديم التفسيرات وإلاجابة على ألاسئلة التي يطرحها املوضوع. وذلك  املنهج التحليلي:-

 من خالل تحليل املفاهيم املرتبطة به، من أجل الحصول على نتائج موضوعية في نهاية البحث.
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 :خطة البحث

لإلجابة على إشكالية املوضوع تم التطرق للجانب النظري املرتبط باملفاهيم والتعريفات اللصيقة باألمن الغذائي، مثل 

وألامن الغذائي املستدام، وألازمات الغذائية. ثم تم ربط هذه املفاهيم بمفاهيم أخرى  وأمان الغذاء،الغذاء وألامن والخوف، 

 عالقات الخارجية. وذلك من خالل خطة ثنائية، وعبر املحورين التاليين:اللها عالقة بالسياسة الدولية و 

 تطور مفهوم ألامن الغذائي وباقي املفاهيم املرتبطة به املحور ألاول:

 البعد الدولي ملفهوم ألامن الغذائي املحور الثاني:

 املحور ألاول: تطور مفهوم ألامن الغذائي وباقي املفاهيم املرتبطة به 

بالتطور التاريخي واختالف ويتأثر إذا كان ألامن في مفهومه العام مركب ومعقد وصعب املقاربة ومتنازع عليه، 

 .Berthelet, 2014, p) إلايديولوجيات واملرجعيات وكذلك املصالح، مما يجعل تعريفاته متعددة، والاستغالل السياس ي له كبير

وص أكثر تعقيدا وصعوبة في املقاربة.  ولكي نسّهل الصعب سنحاول مقاربة فإن مفهوم ألامن الغذائي على وجه الخص (،18

 املفاهيم املرتبطة باألمن الغذائي لتجلية التغييرات التي واكبت تطور املفهوم.

 أوال: مفهوم ألامن والخوف والغذاء

 بداية إلى اليوم، وسيستمر ثالثية ألامن والخوف والغذاء هي مفاهيم طبعت حياة البشر ورافقت مسار إلانسانية من ال

هذا الثالثي في لعب ألادوار ألاولى في املستقبل، مادام إلانسان موجودا على وجه الكرة ألارضية. فما هو تعريف ألامن والخوف 

 والغذاء؟ وما هي طبيعة العالقة التي تجمعهم؟

آمن، ومن سلم، وأمن فالنا على كذا، أي اطمأن إليه، لغة من )أِمن(، وآمنا وأمانا، وأمنا، وإمنا: اطمأن ولم يخف، فهو : ألامن

هنري  عرفه ضد الخوف، إنه شعور بالطمأنينة والاستقرار، لذلك . وألامن(00 ص.، 0244البياتي، ) أو جعله أمينا عليه

 لبقاءابكونه: "أي تصرفات يسعى املجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في ( وزير خارجية سابقو ديبلوماس ي أمريكي ) كيسنجر

 (.06 ص.، 0222محمود، )

، ال يريد إلانسان حدوثه  الخوف:
ً
 معينا

ً
هو نوع من الشعور املتولد عن سلسلة من ألافكار، التي تتراكم لتكون صورة أو وضعا

. والخوف باملفهوم الحديث يعني التهديد الشامل، سواء الاقتصادي أو (412 ص.، 0241الشياب، أبو حمور، )أو الوصول إليه 

 الاجتماعي أو السياس ي، الداخلي منه والخارجي. 

املاء والغذاء والكأل، من أبرز املشكالت التي واجهت إلانسان عبر تاريخه، وإذا كانت الاحتياجات ألاساسية لإلنسان  الغذاء:

. والغذاء في مفهومه (44 ص.، 0246حمدي، و بكدي، ) تتمثل في املأوى والغذاء والكساء، فإن الغذاء يمثل أولى هذه الاحتياجات

لى العناصر ألاساسية املفيدة للجسم، والذي يوفر الطاقة، ويعمل على صيانة الجسم البسيط هو ألاكل والشرب املحتوي ع

 ونموه.

وللغذاء ارتباط وثيق باألمن والخوف. ففي القرآن الكريم ورد مفهوم الغذاء ومشتقاته في عدة آيات، كما ورد مرتبطا 

ن ُجوٍع َوآَم  َعَمُهم ّمِ
ْ
ط

َ
ِذي أ

َّ
ْوٍف"باألمن والخوف في قوله تعالى: "ال

َ
ْن خ  وفي غيرها من آلايات الكريمات. َنُهم ّمِ

ألامن والخوف ال يجتمعان، ألن أحدهما ينفي آلاخر، فإذا حضر ألاول غاب  نفهم أنومن آلاية والتعاريف السابقة 

 الثاني، والعكس صحيح.
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نسان على وجه ألارض، وبخالف الخوف يبقى ألامن والغذاء مفهومان مقترنان وعالقتهما مستمرة باسمرار وتواجد إلا

فاإلنسان القديم حين كان يسعى للبقاء على قيد الحياة، لم يكن يميز بين حاجته لألمن وسعيه للبحث عن الغذاء، وإلى اليوم 

 يظل املصطلحان مرتبطان ومترادفان.

الحياة  عموما يبقى ألامن مطلبا تسعى إليه البشرية، وتبقى التغذية شرطا وجوديا، ويبقى الخوف جزءا من

إلانسانية، وسيظل كذلك لألبد، وإن اختلفت أشكاله وتنوعت تجلياته. فالخوف يتوفر على إلاقامة الدائمة في املجتمع 

حساس رافق إلانسان كان إحساس إالبشري، وهو جزء طبيعي في الحالة إلانسانية، فحياتنا تبدأ بصرخة، كما أن أول 

  أنفسنا ومن هللا ومن املجهول ومن الجوع.الخوف. الخوف من الحرب ومن آلاخر ومن 

 ثانيا: مفهوم ألامن الغذائي ومرتكزاته 

ألامن مفهوم متعدد، ويضم أنواعا ال يمكن حصرها، فهناك ألامن الداخلي أو القومي املرتبط باستقرار الوطن، وألامن 

جتمع املعيشة، وألامن الدولي املرتبط باستقرار امل وألامن الاجتماعي املرتبط بمستوى  الخارجي املرتبط بالقدرة على رد العدوان،

الدولي، وألامن إلانساني املرتبط بحماية حقوق ألافراد وتوفير العدالة، وألامن البيئي املرتبط بحماية املوارد الطبيعية، وألامن 

 الغذائي موضوع هذا البحث، واملرتبط بتوفير الغذاء الكافي للبشرية.

 :مفهوم ألامن الغذائي

مرتبطة به.  أخرى  خالل مؤتمر ألاغذية العالمي، ثم ظهرت بعده مفاهيم 4121ظهر مصطلح ألامن الغذائي ألول مرة في 

التعريف التقليدي يركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي باعتماد الدولة على مواردها وتتواتر التعريفات املختلفة لألمن الغذائي، ف

ن الغذاء محليا، وهو تعريف قاصر ومحدود، لذلك طرحت الفاو تعريفا أكثر شموال، حيث وإمكانياتها في إنتاج احتياجاتها م

ربطت ألامن الغذائي بتمتع جميع البشر في كافة ألاوقات باملقدرة املادية والاقتصادية التي تمكنهم من الحصول على كميات 

 (.06ص.، 0246حمدي، و اة صحية وفاعلة )بكدي، كافية من الغذاء السليم واملغذي، وما يرغبون به من أغذية ليعيشوا حي

لقد تطور مفهوم ألامن الغذائي إلى اشتراط كفاية جميع أفراد املجتمع من السلع الضرورية بعد أن كان يقتصر على 

 :هي( 5،6ص.، 0221اللوزي، )الاكتفاء الذاتي، وأصبح مفهوما ينطوي على أربعة أركان 

  الغذائية، سواء من الانتاج املحلي أو من السوق العالمي؛إتاحة املعروض من املواد 

 استقرار املعروض من املواد الغذائية على مدار السنة، ومن موسم آلخر؛ 

 إتاحة املواد الغذائية للمواطنين كافة، وتناسبها مع مدخولهم؛ 

 .سالمة الغذاء، وفق املواصفات املعتمدة 

 مستويين لألمن الغذائي وهما )املطلق والنسبي(:أما بخصوص أشكاله، فيمكن التمييز بين 

يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة، بما يعادل أو يفوق الطلب املحلي، وهو مرادف لالكتفاء  ألامن الغذائي املطلق: -

 (.10 ص.، 0246حمدي، و الذاتي، لذلك يعرفه البعض باألمن الغذائي الذاتي )بكدي، 

يعني قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير السلع واملواد الغذائية كليا أو جزئيا،  ألامن الغذائي النسبي: -

وضمان الحد ألادنى من الاحتياجات الاجتماعية بانتظام. وبذلك يكون مفهوم ألامن الغذائي النسبي ال يعني بالضرورة إنتاج كل 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية            
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 64 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 العدد الخامس عشر  

0200 

ملواد الالزمة لتوفير هذه الاحتياجات من خالل منتجات أخرى الاحتياجات الغذائية ألاساسية، بل يقصد منه أساسا توفير ا

 (.44 ص.، 0244)البياتي،  يتمتع بها القطر املعني بميزة نسبية عن غيره من ألاقطار ألاخرى 

 مرتكزات ألامن الغذائي:

 مفهوم ألامن الغذائي مؤسس على ثالثة مرتكزات:

 الغذائية.معيار كمي مرتبط بوفرة السلع املرتكز ألاول:  -

وقد قامت منظمة ألامم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( بإدراج الحق في الطعام الكافي ضمن مفهوم ألامن الغذائي. 

فبادرت إلى إصدار دليل عملي يتضمن إرشادات إلدراج الحق في الطعام )الذي نص عليه إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان 

وكريم،  ،عبد الخالق( في البرامج الوطنية لألمن الغذائي 4166صادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق الاقت 4114

0245.) 

 وجود السلع الغذائية في السوق بشكل دائم. املرتكز الثاني: -

 د.و ارتفاع ألاسعار يعني إقصاء الفقراء وذوي الدخل املحد ألن : أن تكون ألاسعار في متناول املستهلك،املرتكز الثالث -

وهذا املرتكز ألاخير مهم جدا ألنه يعطي صورة حقيقية عن الوضع الغذائي للدول. فداخل الدولة الضعيفة نجد ألازمات 

الغذائية املرتبطة بارتفاع أسعار املواد ال تصيب الطبقة امليسورة، ويكون التأثير ألاكبر على الفئات الهشة التي تدفع فاتورة ما 

لرجوع للماض ي القريب وما حصل مع أطفال العراق الذين مات منهم جراء الحصار في نهاية التسعينات لم تستهلك من أزمات. وبا

أكثر من مليون ونصف طفل نتيجة نقص الغذاء وألادوية دليل ساطع على أن ألازمات الكبرى يصنعها الساسة الكبار ويدفع 

 تأكله نار املجاعات.تمنها الصغار والفقراء. الضعفاء دائما ما يكونون الحطب الذي 

وقد يتوفر الغذاء لكن ارتفاع أسعاره يجعل الفقراء ال يملكون ثمنه. ومن ذلك نخلص إلى أن توفر الغذاء داخل دولة 

ما بكميات مناسبة ال يعني أنه متاح لكل الطبقات، فغالء املعيشة يجعل الطبقات الدنيا تعيش الحرب بدون حرب، وتعيش 

وهو أمر مؤلم أكثر من غيابه على الجميع، ألن ألاسر املعوزة تراه بعينها وال يصل بطنها، لكونها غير قادرة فقر الغذاء رغم توفره. 

على دفع ثمنه. لذلك على الحكومات بدل الافتخار بتوفير جميع أنواع الغذاء، عليها أن تعمل قبل ذلك على توفيره بالثمن 

الكية السائدة. فهناك أنماط استهالكية أصبحت تميل للتبذير، وإذا استمر املناسب للجميع. كما يجب تجاوز ألانماط الاسته

 ألامر على هذا املنوال فإن العالم سيواجه نقصا كبيرا في الغذاء. 

 ثالثا: مفهوم ألامان الغذائي:

عرف العالم ابتداء من منتصف الثمانينات أمنا غذائيا بسبب تزايد الانتاجية من جراء تزايد استخدام الكيماويات في 

. (60 ص.، 0246الزراعة الحديثة. إال أن تزايد إلانتاجية الزراعية بهذه الطريقة جلب الكثير من املخاوف للمستهلكين )سالم، 

وهو ألامر الذي فرض ضرورة تجديد مفهوم ألامن  ،4112ي اكتسحت أوربا والعالم في خاصة بعد ظهور أزمة جنون البقر الت

 (.Rastoin, 2013, P. 4) باألساسالغذائي، والذي كان مفهوما كميا 

ونتيجة تزايد القلق العالمي من املخاطر التي يمكن أن تترتب عن استخدام الكيماويات في الزراعة الحديثة ظهر مفهوم 

الغذاء، الذي يختلف عن مفهوم ألامن الغذائي. وقد عرفته منظمة الصحة العاملية بأنه "جميع الظروف واملعايير أمان 

الغذاء آمنا وموثوقا به  أن يكون لية إنتاج، وتصنيع، وتخزين، وتوزيع وإعداد الغذاء، والالزمة لضمان مالضرورية خالل ع



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية            
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 65 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 العدد الخامس عشر  

0200 

فأمان الغذاء متعلق بكل املراحل من مرحلة إلانتاج الزراعي وحتى  (.24 ص.، 0240صحيا ومالئما لالستهالك آلادمي" )عريبي، 

 .لحظة الاستهالك من طرف املستهلك ألاخير

وبذلك بدأ التفكير في طريقة جديدة لزيادة إلانتاجية أكثر أمانا لصحة إلانسان كالزراعة البديلة أو الزراعة العضوية.  

كان الاهتمام سابقا منصبا على توفير السلع بالكميات املطلوبة، أي منصبا على الكم ال الكيف.  ،ففي مجال السلع الغذائية

سلع ة لليف، مع التركيز على ألابعاد الصحثم بدأت بعد ذلك مرحلة الاهتمام بالجودة والنوعية، أو املوازنة بين الكم والك

 (.60 ص.، 0246، )سالمالغذائية 

 ئي املستدام رابعا: مفهوم ألامن الغذا

خرج مفهوم ألامن الغذائي من إطاره التقليدي ببروز مفهوم التنمية املستدامة أواخر القرن العشرين، ليتحول اهتمام 

الدول إلى تحقيق أمن غذائي مستدام. غير أن مفهوم ألامن الغذائي املستدام ال يلغي املفهوم التقليدي، بل يأتي مكمال له، 

إن التحدي الذي يواجه صانع القرار هو كيف يمكن   .(24 ص.، 0240)عريبي،  كأساس لالستمراريةومضيفا عنصر الاستدامة 

زيادة إلانتاجية الزراعية وتحقيق ألامن الغذائي، مع تعزيز القدرة إلانتاجية لقاعدة املوارد الطبيعية بصورة متواصلة )بكدي، 

 (.15 ص.، 0246حمدي، و 

الاستجابة ملتطلبات ألافراد، كاستخدام املوارد لتحقيق التنمية الكاملة والشاملة وتوفير والاستدامة كتعريف تعني 

 .(24 ص.، 0240)عريبي،  املوارد لكل من ألاجيال الحالية واملستقبلية

ترسم صورة سوداء عن املستقبل.  من املؤشراتإن التركيز على ألامن الغذائي املستدام له ما يبرره، ذلك أن الكثير 

لكي نتجنب السيناريو ألاسود، يبقى التحدي في القدرة على التوفير املستدام للغذاء. ومن هنا تأتي أهمية الاستدامة التي ال و 

 على الحاضر بل تراهن على الاستمرارية لتجنب املشاكل وألازمات الغذائية املستقبلية. تركز فقط

 خامسا: مفهوم ألازمة الغذائية

يرجع أصل كلمة أزمة إلى الطب إلاغريقي القديم، حيث كانت تعبر عن نقطة تحول مصيرية في تطور املرض، يرتهن بها 

(. ثم تم إعادة استخدام املصطلح في القرن السادس 42 ص.، 0244شفاء املريض أو موته، خالل مدة زمنية محددة )الزبيدي، 

ي القرن السابع عشر استعمل للداللة على ارتفاع درجة التوتر في العالقات بين عشر في املعاجم الطبية. وفي ألادب السياس ي ف

وبحلول القرن التاسع عشر تواتر استخدامه للداللة على ظهور مشكالت خطيرة أو لحظات تحول فاصلة في  الدولة والكنيسة.

 (.45 ص.، 0241العيسوي، ي )تطور العالقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يحفل بها املجتمع الدول

وحاسمة تستوجب مواجهة سريعة، وإال  وبالرجوع لقاموس )وبستر( ألامريكي نجده يعرف ألازمة على أنها حالة خطيرة

(. ويتحدد مفهوم ألازمة 04 ص.، 0241حدث تغير مادي ينشأ عنه موقف جديد قد يتضمن نتائجا وآثارا سيئة )املرعول، 

فيه، فهي إما داخلية وإما خارجية. وهي إما مالية أو اقتصادية أو غذائية. وألازمة الغذائية هي أخطر حسـب املجال الذي توجد 

 ألازمات ألنها تشكل تهديدا مباشرا لوجود إلانسان، خاصة إذا كانت ذات طابع دولي.

لحادي عشر من سبتمبر، ا الساحة الدولية دائما ما كانت مسرحا لألزمات املفاجئة واملتكررة، فمن كان يتصور هجمات

ومن كان يتصور حدوث الربيع العربي، ثم ظهور فيروس بقوة كورونا، أو نشوب حرب داخل القارة العجوز بين روسيا وأوكرانيا. 

لكن وفي املقابل فإن حدوث ألازمات الغذائية كان والزال وسيبقى متوقعا، بل ويتصدر التنبؤات في كل مرحلة من تاريخ ألازمات 
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لية التي عرفتها وستعرفها البشرية. وبالتالي فإننا حين نتوقع حدوث أزمات للغذاء في املستقبل لن نأتي بالجديد ألنه املتوا

 السيناريو الكالسيكي املتكرر الحدوث عبر الزمن. ا

 املحور الثاني البعد الدولي ملفهوم ألامن الغذائي

ة للسياسة العامة في الدولة، فهي تتضمن اتخاذ قرارات تتعلق تعتبر السياسة الخارجية أحد العناصر الرئيسية املكون

وألامن الغذائي  والاجتماعيةباألمن الوطني والكيان إلاقليمي للدول. غايتها تحقيق املصالح العليا للدولة، والرفاهية الاقتصادية 

(. وبما أن هناك توظيف لسياسة الغذاء في العالقات بين الدول، يمكننا أن نتطرق 02-41 ص.، 0244ملواطنيها )ولد الصديق، 

لسالح الجوع ودبلوماسية الغذاء وغيرها من املفاهيم املرتبطة بالسياسة الدولية. لذلك سنحاول ربط مفهوم ألامن الغذائي 

 بمفاهيم السياسة الدولية التي تؤثر فيه وتتأثر به

 من الدولي وعالقته باألمن الغذائيأوال: مفهوم ألا 

ألامن الدولي بمفهومه التقليدي يرتبط بدراسة الحرب والاستراتيجية العسكرية وألاشكال البديلة الستخدام القوة، 

إال أن تطورات الزمن الراهن تجعل من الضروري توسيع نطاق املعنى وَبْسط إطاره ليشمل قضايا حقوق إلانسان والقضايا 

 (.444 ص.، 0241لغذائية وغيرها )ميثاق، البيئية وا

إن مسألة توسيع مفهوم ألامن الدولي فرضته قضايا مثل الفقر والجوع وغياب املساواة في العالم، وهي عوامل مهددة 

لالستقرار. فالدول تخطئ حين تستثمر في شراء السالح من أجل تحقيق أمنها على حساب ألامن الصحي والتعليمي والغذائي. 

حيث أصبحنا اليوم  (.Fontanel, 2010, P. 18-19الاستثمار في وسائل القتل والدمار يجعل العالم غير آمن وليس العكس )هذا 

 نصطدم بشعوب ناقمة وبمواطن مفقر يسعى لالنتقام عبر الانضمام للجماعات املتطرفة واملنحرفة.

السالم، عالم ال تتوجس الدول فيه من فراغ سلة إن الوصول لألمن املستدام ال يمكن أن يتحقق إال عبر عالم يعمه 

غذائها. ولألسف ونحن نكتب هذه الكلمات، نعيش على إيقاع تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن اشتعلت الحرب 

له فيروس ، حيث بدأت روسيا غزوا عسكريا واسعا ألوكرانيا، وكأنها غزت العالم. وما لم يقت0200فبراير/شباط  01بينهما في 

كورونا، قد يقتله الجوع بعد الحرب الروسية وما سيرشح عنها من أزمات وربما حروب أكبر. ذلك أن الحروب واملنازعات 

وغالبا ما تمنع النزاعات املسلحة املزارعين من إنتاج ألاغذية،  وانعدام الاستقرار السياس ي من أكثر أسباب انعدام ألامن الغذائي،

لى الغذاء بسبب تعطل أعمال النقل والتجارة وألاسواق. كما تواصل النزاعات املسلحة تشريد املاليين وتقطع سبل الوصول إ

بعيدا عن ديارهم، في جميع أنحاء العالم، ويعوق استمرارها عودة الالجئين واملشردين إلى ديارهم وتهديدهم  البشر وتنفيهممن 

 (.42 ص.، 0240بالجوع واملجاعة )عريبي، 

مة التي تبدلها املنظ كل الجهودمم املتحدة ناقوس الخطر، مؤكدة أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستفرمل وقد دقت ألا 

ألاممية لتوفير الغذاء للدول الفقيرة عبر برامجها املتأثرة بالحرب. وهو ما يعني أن التأثير سيكون متفاوتا بين الدول القادرة وتلك 

مة، وهي درجة التأثير املتفاوتة لألزمات الغذائية على الدول. فإذا كانت ألازمات والحروب الفقيرة. وهذا يحيلنا على مسألة مه

واحدة فإن أثرها على الدول متعددة، وتختلف من دولة ألخرى. وتبقى الدول الضعيفة من أكبر املتأثرين باألزمات الحالية، 

 زمات الدولية، حتى تلك التي ال تكون طرفا فيها. لكونها ال تملك إلامكانيات ملواجهتها، وتتحمل فاتورة أغلب ألا 
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وبذلك تكون املعادلة الصحيحة واملتوازنة ملفهوم ألامن الغذائي هو ليس فقط توفير الغذاء الكافي للبشرية، بل بتوفير 

ؤدي نت الحروب تما يلزم لتجنب الحروب املرتبطة بالغذاء. ألن ألامن الغذائي مرتبط ارتباطا وثيقا باألمن الدولي، فإذا كا

للمجاعات فإن نقص الغذاء بدوره يؤدي للحروب والانتفاضات الداخلية وعدم الاستقرار املجتمعي عبر تفش ي إلاجرام 

 والتطرف. 

 ثانيا: مفهومي السياسة الخارجية والسياسة الدولية وعالقتهما باألمن الغذائي 

ال يوجد تعريف متفق عليه ملفهوم السياسة الخارجية ومفهوم السياسة الدولية بين املتخصصين في علم السياسة، 

وعليه فقد تعددت تعريفات الباحثين. وهو ما يعكس تقعيد املفهومين، وصعوبة التوصل إلى تعاريف متفق عليها. ويرجع سبب 

 .(41 ص.، 0244اسة الخارجية والتفاعالت الدولية )النعيمي، هذا التعدد في التعاريف للطبيعة الدينامية للسي

يعرف جوزيف فرانكل السياسة الدولية بأنها تتضمن السياسات الخارجية للدول في تفاعالتهم مع املنظومة الدولية 

ة، والسياسات ككل، ومع املنظمات الدولية، ومع الجماعات الاجتماعية من غير الدول، باإلضافة إلى فعل املنظومة الدولي

 (.04 ص.، 0244)ولد الصديق،  املحلية لكل الدول 

أما السياسية الخارجية فيعرفها ليون نويل بأنها "فن إدارة عالقات دولة مع الدول ألاخرى". في حين يعرفها باتريك 

وك الفاعلين دف التأثير في سلمورجان بأنها "التصرفات الرسمية التي يقوم بها صانعو القرار في الحكومة الوطنية، أو ممثلوهم به

 (.02 ص.، 0244الدوليين آلاخرين" )النعيمي، 

أما مارسيل ميرل فيعرفها بكونها "ذلك الجزء من نشاط الدولة املوجه نحو الخارج، عكس السياسة الداخلية. أي 

تسعى الدولة لتحقيقها معالجة مشاكل ما وراء الحدود، وهي عبارة عن برنامج عمل للتحرك يتضمن تحديد ألاهداف التي 

 (.44 ص.، 0244واملصالح التي تريد تأمينها، مستعملة الوسائل وإلاجراءات التي تراها ضرورية" )ولد الصديق، 

نستشف من هذه التعريفات أن السياسة الخارجية التي تتبناها دولة ما، قد تكون نتيجة لظروف بيئية داخلية أملتها 

حلي، أو قد تكون نتيجة رد فعل على عوامل بيئية خارجية فرضتها أو تفرضها تأثيرات املحيط الاشتراطات املرتبطة بالشأن امل

 (.02 ص.، 0244الخارجي )النعيمي، 

وتلتقي السياسة الخارجية ألي وحدة سياسة مع غيرها من السياسات الخارجية للدول ألاخرى في الكثير من أنماط 

ا إلاطار نحو البحث عن إنجاز ألهدافها وقيمها، هذا التفاعل يطلق عليه السياسة العالقات )تعاون، صراع( وهي تسعى ضمن هذ

، 0244الدولية، أي التفاعل السياس ي الدولي الذي ينطوي على أي شكل من أشكال نمط العالقات الدولية )ولد الصديق، 

السياسة الدولية هي مجموع املباد  وبذلك يمكننا أن نعتبر السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية، و  (.04ص.

 .(00 ص.، 0244املرتبطة بالنشاط الدولي )النعيمي، 

ونستنتج من ذلك أن السياسة الخارجية هي عنصر من عناصر السياسة الدولية، ولكن ليس فقط بوصفها تعبيرا 

دولية ال تقتصر على مجرد العالقات عن أهداف محلية، وإنما بوصفها كذلك نموذجا من نماذج السلوك الدولي. ألن السياسة ال

الرسمية بين الدول فحسب، بل العالقات بين مختلف أشكال التنظيمات غير الرسمية، طاملا لها صفة الدولية. وهذا يعني أنها 

 تتقوم على املنظمات غير الحكومية مثل منظمة الصليب ألاحمر، والاتحادات العمالية للعمال وغيرها. إنها حصيلة للتفاعال 

 (.01 ص.، 0244)النعيمي،   السياسات الخارجية
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كننا أن نستنتج أن الضغط بورقة الغذاء على الدول الضعيفة قد يكون جزءا من السياسة مومن هذه التعاريف ي

 الخارجية لبعض الدول، حيث يشكل هذا الضغط أحد أدوات السياسة الدولية في إطار الصراع بين الفاعلين الدوليين. 

 ملاذا أصبحت بعض الدول اليوم تلجأ لسالح الغذاء في عالقاتها بباقي الدول؟لكن 

إن استعمال القوة املسلحة يعتبر مكلفا جدا على جميع املستويات، لذلك أصبح يتم تعويضها بالحصار الاقتصادي 

م هياج واحتجاج مواطني الدولة الخص والعقوبات مع التركيز على سالح املواد الغذائية، ألن ارتفاع أثمانها ونقصها قد يؤدي إلى

الدولة أو الدول  استسالمه لضغوطاتعلى الحكومة والنظام السياس ي، مما يؤدي بالنتيجة إلضعاف الخصم أو اسقاطه أو 

حاصرة.
ُ
 امل

واملثال ألاجهر اليوم الستعمال ورقة الغذاء كأداة من أدوات السياسة الخارجية، هو ما تفعله روسيا بعد أن شنت 

لحرب على أوكرانيا، ولكونها تشكل وجارتها سلة غذاء عاملية، استعملت التهديد الضمني بتجويع العالم، كوسيلة ضغط للفوز ا

 بالحرب.

 خاتمة:

يق من أن يستوعب حجم التهديدات واملخاطر املرتبطة ضمفهوم ألامن الغذائي ببعده الحالي لم يقد مقبوال، ألنه أ

تحدة ومنظماتها املتخصصة العمل على توسيع إلاطار املفاهيمي لألمن الغذائي، كما أن على الدول ص الغذاء، وعلى ألامم املقبن

أن تتجاوز تحفظها وأنانيتها وفردانيتها. إذ ال يمكن أن نتحدث عن أمن غذائي مستدام دون عمل جماعي وتعاون دولي 

ملرتبطة بالغذاء لن يأتي لوحده ساعيا، كما أنه لن يأتي واستراتيجية واضحة وواقعية وموحدة.  إن حل املشاكل املستقبلية ا

بتضارب املصالح واملقاربات والسياسات، بل باالستنفار الشامل والتكاثف والتعاون بين الدول القادرة على املساهمة إلايجابية 

 في الحل. 

وتوسع مفهومها، وهو ما عصرنا الحاضر  تغيرت فيبطة باألمن الغذائي قد تصحيح أن الكثير من املفاهيم املر 

استعرضناه في متن املوضوع، لكن ذلك يبقى غير كاف. ومن املتوقع أن هذه املفاهيم الجديدة املعروضة اليوم ستتغير بدورها 

ر تصبح لقب الدولة الكبرى رهينا بقدرتها على تدبي القوة، بحيثفي املستقبل. كما أنه من املتوقع أن يحدث تغير في مفهوم 

 املطروحة على املستوى الدولي عبر قيادة ألابحاث وتحقيق ألامن الغذائي وليس فقط مراكمة ألاسلحة. املشاكل 

ص أهم ما جاء في البحث من نتائج في التالي:ومن كل ما سبق 
ّ
 يمكن أن نلخ

يؤدي  . ألن غياب أحدهماوجود ارتباط أزلي بين مفهومي ألامن والغذاء، فال أمن بدون غذاء وال غذاء بدون أمن -

 الختالل امليزان.

، لكن صناعته تطورت، وأصبح ورقة مستعملة، وجزًءا من السياسة الخارجية والعالقات الجوع عدو إلانسان ألاول  -

 الدولية؛

 في ألازمات الكبرى املرتبطة بالغذاء دائما ما تدفع الدول الضعيفة الفاتورة ألاكبر. -

 الاقتراحات التالية:ومن خالل النتائج السابقة تطرح الدراسة 
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 أسباب أزمة ألامن الغذائي الليبي وكيفية التغلب عليها

The causes of the Libyan food Security and how to over come it 
 د. نجوى عبد القادر الرقاص /جامعة خليج السدرة/ ليبيا

DR.Najway Abdulqadir Alraqqas / Gulf Of Sidra University/ Libya. 

 ملخص الدراسة: 

 ألازمات (الظروف الصعبة كا في جميعالغذائية  باحتياجاتهم للوفاء ه،عناصر  بكامليرتبط مصطلح الامن الغذائي بتوفير الغذاء لألفراد 

ظهور أزمة الغذاء في سباب املؤدية إلى ألا  خالل ذلك استدركنا مشكلة الدراسة والتي تمثلت في عرض أهم ، ومنالحروب( أو املناخية أو الاقتصادية

 للمعاير العلمية والصحية املتعارف عليها.ليبيا 
َ
 وكيفية التغلب عليها وفقا

الخطط الاستراتيجية املتبعة للوصول لالستدامة ألامن الغذائي الليبي )كاالهتمام  همأاسة أحدث دراسات التي توضح ولت هذه الدر اتن 

قيق حبقطاعي الزراعة والتعليم التقني وجذب الاستثمارات ألاجنبية وتطبيق نظام جودة الغذاء في شركات التصنيع( والتي تعتبر من أهممقومات ت

 الامن الغذائي. 

 سليمة وفق في اتباع سياسات القرار ىملساعدة متخذ جريت هذه الدراسةأ
َ
تهدف إلى تحقيق مقومات الامن  للخطط تنموية واضحةا

 الغذائي وضمأن استمرارها.

 .    ليبياالزراعة، أزمة ألامن الغذاء، الخطط الاستدامة، جودة الغذاء، قطاع  الكلمات املفتاحية:

:Abstract    

Food security is achieved when all individuals have sufficient and safe food in all its nutrients to meet their nutritional needs 

for an active and healthy life all the timm ever during economic crisis and wars ،.And through that، we have analyzed  the problem 

of the study، which is scientific and practical represents a collaborative and healing. 

This study deals with the latest studies that show the most important information related to the numbers in the stock chart  

(Such as interest in the agricultural education sectore public schools  

Keywords :- Food Security crisis / Sustainability of plans /Agriculture of Sector /Food Quality /Libya 

 مقدمة: 

للمواطنين واملقيمين بها وبأ سعار تتوافق  الغذائية عناصره بكاملعرف ألامن الغذائي بأنه قدرة الدولة على توفير الغذاء            

 ، ( ش 25. ص ،0221، واخرون، سالطنيةمع مدخولهم )
َ
 للوفاء الغذاء حصولهم علىمل التعريف أيضا

َ
 ونوعا

َ
 الكافي كما

عليه  وهذا ما اتفقت  (Hamilton and Cook، 1997).ألاوقات من اجل حياة صحية ونشطة   في جميع الغذائية باحتياجاتهم

 .4116املنعقد في شهر نوفمبر   World Food Soumit (WFS)مع مؤتمر القمة العالمي لألغذية    )الفأو (والزراعة  ألاغذية منظمة

 -: هشروط لتحقيقي أربعة املتعارف عليه وجب توفير الغذائي ألامن ومن خالل مفهوم          

1. Food Availability:- الحصول على أيضا يشمل مصادر املحلية أو خارجية  كماالغذاء سواء من يقصد بذلك توفر 

    .الغذائية املساعدات

0 Food Stability:- الاقتصادية ألازمات الغذائي لتوفر السلع الغذائية وفى مقدمتها الحبوب فى جميع الظروف كاالاستقرار  يشير 

 ألامن أنعدام املفاجئة مثل الصدمات غذائية لتجنب مخزونات بوجود الذى يتحقق (الخ...أو الثورات الحروب أو املناخية أو

 املوسمي . الغذائي
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0. Food Accessibilit:- والذى يرتبط  بدخل  ألاوقات جميع في املالئم الغذاء من كمية متكاملة على ألافراد جميع بحصول  ويرتبط

 املواطنين واملساعدات الغذائية لغير القادرين على الكسب .

1. Food Safety:- ويعتبر من أهمالشروط الامن الغذائي حصول الافراد على الغذاء الذى يتوفر فيه موصفات هامة من حيث

 وإعداد وتوزيع وتخزين وتصنيع أنتاج عمليات سالمته ونوعيته والتي تتحقق بااللتزام بجميع معاير الجودة التصنيعية خالل

ا ، آمًنااءَ نظافة العامة، لضمأن أنتاج غذألاغذية ومحافظة على ال
ً
 . آلادمي لالستهالك صحيا ومالئما  به وموثوق

 أزمة الغذاء في العالم:

املسبوق لألسعار السلع الغذائية بذات  غير الارتفاع عن العاملية لم تكن وليدة اللحظة، بل نتجت الغذاء ن ألازمةإ

بالنسبة  الغذاء على الحصول  إمكأنية من حّد  الذيألامر  محاصيل الحبوب )كالقمح والشعير( مع أنخفاض املخزون العالمي منه

 من الشعوب وخاصة الفقراء. لكثير

وبرغم أن أزمة الغذاء كأنت أشد وطأة في بلدأن النامية لالعتماد ها على استيراد املواد الغذائية لسد العجز الناجم 

من الدخل الشخص ي  % 42-52ء ما يتروح من حيث وصل معدل ألانفاق على الغذا ،عن أنخفاض ألانتاج املحلى لسلع الغذائية

 في نقص الغذاء وحتى
َ
 املتقدمة البلدأن لألفراد، إال أن دول الصين وهند وبعض من بلدأن أمريكا الالتينية سجلت ارتفاعا هائال

وأنتشار  والفقر  بالتضخم املرتبطة زادت حدتها مع التوترات لتلك ألازمة،  فقد السلبية التداعيات عن بمنأى ليست

 لهشاشة السياسات الاقتصادية وخاصة في زمة كوقيد وحرب روسيا وأوكرأنيا ألامراضوالحروب، فبعد أ
َ
بدء الظهور واضحا

 ألاساسية ألانسأن أهمحقوق  دول بعض الدول ألاوربية والقارة ألافريقية ودول الخليج التي أصبحت غير قادرة على توفير أحد

 بالحقوق ألانسأن . الخاص الدولية  العهود في به املعترف التغذية، وسوء وعالج من التحرر  وهو الحق أال -

 :دراسةال مشكلة

الغذائي من أبرز املشاكل الواضحة في العالم، لذلك يجب معرفة أهم ألاسباب املؤدية إلى العجز  العجز أصبحت مشكلة

 املتعارف والصحية للمعايير العلمية الغذاء لهم وفًقا ولتأمينلألفراد  املعيش ي الغذائي وكيفية التغلب عليها لرفع من املستوى 

 عليها.

 :دراسةال هدف

منها في ظهور العجز الغذائي  كل تأثير وقياس مدى الغذائي، ألامن على املؤثرة أهمالعوامل وتحليل لدراسة البحث يهدف

 حالة ألامن تحسين املمكن من يصبح حتى العوامل تلك من عامل كل يلعبه الذي ور  الد تحديد يمكن حيث الواضح املعالم،

 ليبيا وضمأن استدامته. في الغذائي

 الدراسة:أهمية 

 منها على ألامن الغذائي 
َ
تعتبر الشروط السابقة الذكر ، من أهممقومات ألامن الغذائي الذى رأت الباحثة توضيح تأثير كال

بى على استفحال ل سلألامراضوكوارث املناخية وأندالع الحروب التي باتت توثر بشكالليبي لتحقيق استدامة الغذاء في ظل تفش ى 

، كما أن لقلة الدراسات الخاصة باألمن الغذائي الليبي حدهاألنامية والتي تعتبر ليبيا ، وخاصة في الدول ااملجاعة وفقر

ومات وعدم وجود بيأنات واضحة  لذلك قامت من مؤشر السالمة و الامن الغذائي بسبب نقص معل 0202ولالستبعاد ليبيا في 

مع  ظروفها  العربية لتشابه الباحثة بجمع البيأنات متاحة وتحليلها  والتطرق إلى دراسات املشابهة ملوضوع الدراسة  في  الدول 
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لك التوصيات ت، للخروج بنتائج وتوصيات واليات تنفيد لات واضحةاملتبعة  في ليبيا للمساهمة في وضع قاعدة بيأن السياسات

 لتساعد متخذي القرار في تفادى تفاقم أزمة الغذاء في ليبيا مع مرور ألايام .

 لدراسة:منهجية ا

الباحثة املنهج العلمي املتكامل املتمثل في املنهج الوصفي التحليلي ومنهج الاستقرائي لوصف عوامل املؤثرة في  تاتبع

 بقاعدة بيأنات تفيد متخذي القرار في كيفية التعامل مع هذه ألازمة.لظاهرة العجز الغذائي وتحليل بيأناتها للخروج 

 ية للبحث:انواملك الزمنية الحدود

البحثية أهمالعناصر  الورقة هذه في  وسيكون محل النقاش ( 0220-0222من الفترة دراسة ) تغطي الزمنية الحدود

حد أهمأسباب ظهور العجز الغذاء في أالهامة ملقومات ألاساسية لألمن الغذائي الليبي، التي سبب أهملها ، وعدم الاهتمام بها 

 -التالية حسب أهميتها : املحأور  ضمن ليبيا  حيث رات الباحثة ترتيبها

 بي.اللي الغذائي القطاع الزراعي وتأثيره لألمنألاول:  املحور 

 التعليم التقني وتعدياته على الامن الغذائي الليبي. :الثأني املحور 

 تطبيق نظام جودة الغذاء في املصأنع وشركات تصنيع وحفظ ألاغذية في ليبيا. :الثالث املحور 

 الازمات والحروب وتأثيراته على الامن الغذائي لليبي.    املحور الرابع:

 .مناسبة نراها التي التوصيات من مجموعة إلى باإلضافة التي تم الوصول إليها أهمالنتائج فيها نقدم خالصة ألاخير وفي

 -: الليبي الغذائي منعلى ألا وتأثيره الزراعي  القطاع : ول ألا  املحور  1.

 على الطلب تنامي في تمثلت حرجة في ليبيا، مرحلة الغذائي ألامن وتحقيق دخل قطاع الزراعة السبعينات منتصف منذ

 الزراعية للسلع الاستيراد خالل من الغذاء توفير في والاعتماد للخارج التبعية إلى تفاقم أدى مع قلة العرض مما املنتجات الزراعية

والحبوب اللذأن يعتبرأن من أهماملحاصيل التي تنتجها ليبيا مما زاد من تفاقم ألازمة إلى  القمح مثل والغذائية الاستراتيجية

 ( 4201ص.، 0240،زيد وقتنا الحالي )بو 

 في النوعية والقفزة الديمغرافي النمو معدالت كما سأهم تقلص ألاهمية النسبية للزراعة في كثير من الدول مع ارتفاع

في عجز الدولة في توفير حاجيات   الوضع هذا سبب وقد .العالمي ألاسواق في الغذائية املواد أسعار ارتفاع إلى الفردية الدخول 

 باالهتمام  الزراعية لذلك حضت  التنمية ( 0241،بن عيس ىالعجز) هذا لسد الاستيراد إلى اللجوء وبالتالي مواطنيها من الغذاء 

 املشكلة تجأوز  جهود السياسات السابقة في  لفشل ذلك الاهتمام  الليبية، ويرجع الدولة فيها بما العالم دول  مستوى  على كبير

 ومراجعة تقييم ضرورة  إلى أدى مما املحلي، تاجنإلا  من الغذائية الاحتياجات لتوفير  منها اغلب دول العالم تعأني التي الغذاء 

 الناتج في الزراعي الناتج مساهمة معرفة مدى فأهمية(  0240، بوسلوم) القطاع الزراعي دعم سياسات فيها بما الجهود هذه

 إحداث بهدف الزراعة لقطاع كبيرة توجيه استثمارات من ال أنه و برغمإ، الاقتصادية، هامة جدا التنمية في ودوره إلاجمالي املحلي

 لهذه يستجب لم القطاع هذا أن إال املحلي إلاجمالي، الناتج في مساهمته وزيادة القطاع لهذا املستدامة الاقتصادية التنمية

 املحاصيل في الذاتي الاكتفاء من عالية نسبة أهمها تحقيق من والتي منه، املرجوة ألاهداف يحقق لم ثم الاستثمارية ومن التدفقات

 ( .4114ونوري،  ،مسعودالزراعية ) الاقتصادية للموارد ألامثل الاستخدام وتحقيق الغذائية
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 تحليل خالل فمن الغذاء تأمين في الزراعية العربية السياسات نجاح سببت في عدم وربما يعود ذلك لألسباب كثيرة 

 في إخفاقها لوحظ، أن اغلبها تعود إلاصالحات وأسباب تلك وتطوير العربية الدول  بعض بها قامت التي الزراعية إلاصالحات

 مشاكل إلى باإلضافة الزراعية، التعأونية الجمعيات وكذلك الدولة، عليها تشرف التي منه املزارع تعأني الذي إلادارة سوء إلى أساس

 تطوير من العربية الدول  تتمكن لم حيث املختصين، لقلة نتيجة الحديثة ألاساليب على استيعاب القدرة بعدم متعلقة هيكلية

 لدراسة)دربال0221ألامين، نتاجيتها )ا زيادة من وال الزراعي القطاع
َ
  (0224،( والذى جاء موفقا

 إلاصالحات رغم هذه الزراعي ألانتاج ظل لذا .ارتجالية ألاحيأن بعض في كأنت بل لم تكون مدروسة كما أن اغلب تلك إلاصالحات

تم كما  وأنتاجه، الغذاء على الطلب بين الفجوة اتساع فاستمر حلها، التنمية خطط تستطع لم كبيرة ومعوقات يواجه مشاكل

في دراسة  في الزراعي وإلارشاد والبحث والتسويق وألانتاج املياه بمصادر تتعلق بمشاكل الزراعي إلاصالح تشخيص معوقات

 الغذائي. ألامن على املعتمدة الزراعية السياسات تأثير( 0240، )الجبورى

 القرن  من الثمأنيات سبقت التي الفترة في الغذائي ألامن أنعدام حالة في كما أن السياسات املتبعة في الدول ساهمت   

 وهيمنة إلاجراءات  إلادارية للمشاكل نتيجة الغذائي ألامن تحقيق في التوجه الاشتراكي ذات الدول  فشلت حيث املاض ي

 ذات التوجه الدول  تتمكن لم أيضا جأنبها، من املزارعين تنصف لم التي املحاصيل تسعير سياسات إلى إضافة البيروقراطية،

ألاسرية حيث  الزراعة وتهميش الزراعي املجال في الخاص القطاع مبادرات قصور  إلى بالنظر الغذائي ألامن تحقيق من الليبرالي

اث أسباب بححيث درست العديد من ألا ( 02 ، ص.0202، ثناء فترة الدراسة )ألازرقعاشت الدولة الليبية اغلب تلك ألانظمة أ

 محاصيللل نتاجية إلا  تكاليف رتفاعإ( والذى وضحت أن سبب -0240-4112عجز السياسات الزراعية الليبية في الفترة من)

 بالقطاعات مقارنة إلاجمالي املحلي الناتج في الزراعة مساهمة قطاع  نسبة نخفاضاالزراعية مع قلة ألاراض ي الصالحة للزراعة و 

 نت هي من أبرز ظهور العجز الغذاء في ليبيا .األاخرى ك

وربما يعتبر توفير محفزات املالية وآلاالت الزراعية وإلارشاد املزارعين لالستخدامها استخدام الجيد يزيد من فرصة   

املحاريث القرصية مع عدم الاهتمامهم باتجاه  بكيفية استخدامالغرب الليبيى  الفالحين فيكما أن عدم دراية  حل تلك ألازمة

 (425 ص. ،0202 ،)الجبيل نجراف التربة.افي  ة وزيادةالزراعالرياح أدى إلى تفاقم أزمة 

 تطبيق نظام جودة الغذاء في املصأنع والشركات:.1

 والتي تعرف بجودة الغذاء أو من الغذائي يعتمد ألا 
َ
 لألنظمة الصحية املتبعة دوليا

َ
على توفير الغذاء ملستهلكين وفقا

  ،تتوفر فيه جميع العناصر الغذائيةالغذاء السليم والذى يتسم بأنه  ال يشكل تهديَد على صحة ألانسأن،  والذى يجب أن 

مراضناتجة من نقص عناصر الغذائية وتسبب ألامراضكا سوء فالغذاء الغير صحى قد يسبب ألامراضللمستهلكين فقد تكون ألا 

 ألانسأن بصحة ضارة تكون  أن  لألطعمة فأيمكن( WHO ،2012) التغذية والتقزم وألانيميا أو تنتج عن الكائنات الحية الدقيقة 

(، ومن هذا Yigit.v،Duran،1997الكيميائية ) والسموم والطفيليات والفيروسات والعفن بالبكتيريا عندما تقترن  مميتة حتى أو

الستينات بتوفير منتجات خالية من العيوب للوكالة ناسا وجيش  في مرة ( ألول  Pillsburyاملنطلق عملت الشركة ألامريكية )

 الغذاء إدارة قبل من كمرجع ،والذى استخدم  الحرجة التحكم ونقطة التلوث أخطار ألامريكي وذلك عبر استخدمها لنظام تحليل

 مطلع السبعينات.في  بعد ذلك  FDA)  ألامريكية ) والدواء



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية            
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 75 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 العدد الخامس عشر  

0200 

 الدستور  هيئة اعتمدتها والذي 4110الدولي من قبل املسؤولين في إلادارات عام  HACCPوعقب ذلك نشر معيار 

 أن يمكن والتي املحتملة املخاطر من الرسمية للحماية والسلطات الغذائية الصناعاتوشركات تستخدمه مصأنع  و .الغذائي

، حيث تتضمن تلك البرامج الشروط أولية الألزمة  لجودة التصنيع في الشركات (( Pierson،M،D.2012ألاغذية  سالمة تهدد

 ,Piersonومصأنع من جودة املعدات والتنظيم والتحكم الكيميائي و إدارة التخزين والنقل وتدريب العاملين في القطاع )

2012.D،M. ) 

  0225ولم يقف تطوير جودة وسالمة الغذاء على تلك البرامج فقط ففي عام 
َ
نشرت املنظمة الدولية للتقييس معيارا

، والذى يعرف بأنة نظام وقائي غذائي  يتحكم في جميع خطوات تصنيع السلسلة الغذائية ISO 2200.جديدا عرف باسم 

ه من قبل  لجنة دولة بعد سنتين من اعتماد 52ذى نفذته أكثر من بحيث يمنع تعرض املستهلك لألمراض املنقولة بغذاء وال

 .الدستور الغذائي

  إلىالليبية  ألاغذية املحلية شركات في الجودة مجال مشاكل عمق مدى لتحديد  الكثير من املعلومات إلى نفتقر ومع أننا

 رهف شركة الغذائية، للصناعات شيماء شركة الغذائية، للصناعات النسيم الا أن  الكثير من الشركات ومصأنع كا شركة ،آلان

 لصناعة وشركة العاملية مصراتة، مدينة في الغذائية للصناعات البستأن شركة ألالبأن ملنتجات اللبأ شركة للصناعات الغذائية،

 الغذائية للصناعات لبدة وشركة صبراتة، في مدينة ألاسماك لتعليب التاريخي الرباع مصنع للمشروبات، صابرينا شركة الدقيق،

والتي  صرمأن، مدينة في املشروبات و والغازية العادية املياه وتعبئة للصناعات الغذائية الدائم الربيع وشركة الخمس، مدينة في

حيث وجد أن  الغذاء، وسالمة جودة إدارة نظم تنفيذ تطبيقات في جدا جيد بمعدل اغلبها نجاح خضعت لعدة دراسات ،حققت

 تطبق التي الشركات من% 40 و جودة، نظام لديها ليس ألاخرى  % 50 بينما الغذاء جودة وسالمة إدارة نظم طبقت منها %  52

  ISO 22000 و ISO 9001 شهادتي على  الغذاء املتحصلة  وسالمة جودة تتبع 10% إدارة ونسبة نظم

 طريقة في تغيير الحظت   HACCP،الغذاء  سالمة  و جودة إدارة نظم تطبق كأنت التي الشركات من % 80 أن وجد كما

 كأنت  منها % 40 أن حين في نتاجإلا  تكاليف  خفض كبير في تأثير الجودة لتطبيقات أن الحظت الشركات من  20 %العمل و  إدارة

 الشركات من % 60 منها  % 80 نسبة الغذاء  وسالمة جودة إدارة نظم تطبيق بعد التحسينات للشركات بلغت متوسطة، تأثيراتها

 أن كما كبيره، جودة بدرجة معايير على تحصلت التي املستوردة املنتجات من مثيالتها منافسا ملنتجاتها جودة كما حقق مستوى 

 ألانتاج حصة زيادة في وأثر % 100 بنسبة الشركات  ألاداء داخل مستوى  في تحسن حقق الغذاء  وسالمة جودة إدارة نظم تطبيق

 (.404، ص.0241، ، والعقبيقنيج)  العاملية للمنافسة مستقبال تحقيقها ألاهداف املتوقع من % 80 بنسبة  السوق  في

 -الغذائي: من لفني وتأثيره على ألا التعليم التقني وا.0

تشهد دول العالم املتقدم الارتقاء الاقتصادي واضح خفف من عب العجز الغذائي لشعوبها ويرجع ذلك لالهتمام تلك 

م وتزايد عدد سكأن العال آلانالدول بتطور العلمي والتقني للعلوم وتكنولوجيا مع متغيرات السريعة التي يشهدها العالم ا

، كل ذلك يتطلب إعادة التفكير في رفع كفاءة املؤسسات التي تعنى بيعية مع زيادة الطلب على الغذاءوتناقص املوارد الط

 .التقني الزراعي أولها ليميعتبر التعبالتنمية الزراعية والتي 

حيث يواجه التعليم التقني والفني في ليبيا إلى وقتا الحالي أزمة حقيقة ساهمت في أزمة  العجز الغذائي الليبي ، وقد 

يعتبر أهمأسباب ضعف مؤسسات التعليم الفني والتقني في ليبيا  هي  جهل املجتمع  بأهمية دور علوم التقنية الزراعية في 
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  في ضعف بين متطلبات التنمية ومخرجات توفير 
َ
 مهما

َ
الغذاء ، كما أن النظرة السلبية للعاملين في هذا القطاع كأنت سببا

، كما سأهمالتوسع ألافقي في معاهد الزراعية في ليبيا على حساب (4114ونوري، ،مسعود نتاج في مواقع العمل الزراعية )ألا 

ثبوت التبعية إلادارية وغياب املعايير املهنية الألزمة لرفع كفاءة العاملين بقطاع عبر جودة املخرجات وربما يرجع ذلك إلى عدم 

 لدراسات سابقى في ليبيا برامج اعداد وتأهيل والتدريب الالزمين للتابعين لهذه القطاع وهذا ماجاء 
َ
و نوري، ،)مسعود موافقا

 ( 0242 ،ناوسليم  ،نارمض)، ( 4114

  : من الغذائي الليبياتها على الا زمات والحروب وتأثير ألا .0

وألازمات الاقتصادية وأندالع الحروب البيئي  التوازن  واختالل الحراري، باالحتباس املناخية واملتعلقة الظواهر لعبت 

 اختالل في الرئيس ي املسبب كأنت والتي الغذاء من املعروض وأنحسار املوارد وأنتشار ألامراضفي العديد من دول العالم في ندرة

العالم، كا  من واسعة مناطق عدة في الجوع مظاهر واستفحال الفقر معدل ارتفاع سبب مما ،الغذائيةنية االسك (املعادل توازن 

  (0241خرون، ، وآيس ى)بن ع الجزائر وليبيا ومصر وتونس ويمن وغيرها والتي تعتمد على الواردات الغذائية وال تتمتع باستدامته

أندلعت  0244، فمع بداية عام الغذاء في كل بقع العالم العربي والثورات في العالم  ظهور أزمةكما تسببت الحروب 

الحروب في ليبيا عقب تغير نظام القذافي ألامر الذى فاقم من أزمة الغذاء في ليبيا مع ارتفاع ألاسعار وقلة السيولة النقدية 

اد إلى ارتفاع معدل التضخم برغم من املساعدات ألانسأنية التي وأنقطاع الكهرباء و تلف العديد من املحاصيل امر الذى 

أنتشرت على حدود الليبية ملساعدة الهاربين من ويالت الحروب للتخفيف من تلك ألازمة أنذاك ، الا أن ضعف البنية التحتية 

وصول بي ودرنة،  سأهمفي منع  الللدولة الليبية بذات في القرى واملدن التي أنتشرت بها الحروب كبنغازي ومصراته وجبل الغر 

 الكثير من الخدمات ألاساسية للسكأن مثل الغذاء واملاء لكثير من محتاجين لها .

 على الامن الغذائي فاألمطار تؤثر كميتها   
َ
 واضحا

َ
املحاصيل  ةذا كأنت كبيرة أو صغيرة على جودإكما يلعب تغير املناخ دورا

رب وزيادة التصحر والراعي الجائر، امر الذى زاد من الغبار الذى كأن أهمأسبابه أنجراف التنتشار اوقد تسبب في اتالفها، و 

ية أطلقته القمة العربية للتنمية الاقتصادئي الذى ، جاء مخيبنا لآلمال للقائمين على البرنامج الطار  لألمن الغذاتفاقم أزمة

 .0241، سعيج) 0246-0244بداية أولى خطوات هذا البرنامج مع  نتاك ، فقدإحدى منتسبيوالذى كأنت ليبيا  0221في الكويت 

كاألندالع الحروب والتحديات  املعوقات من العديد بسبب ألاولى، للمرحلة املتوقعة النتائج تحقيق إلى والذى لم يصل ( 511 ص.

 للمؤ التي  وثورات العربية
َ
، كما اربكت جائحة كورنا 0242العربي شرات الامن الغذائي واجهت التطبيق بعد أن تم تقيمه تبعا

 5بمقدار حيث ارتفعت نسبة الجوع ارتفاع حاد في غضون سنة واحدة  0202العالم والتي أنتشرت مع منتصف شهر مارس 

إذ في  :عدم املسأواة بين الذكور وألاناثوتفاقم  ، فسجلت افريقيا اعلى معدالت الجوع  في العالم سنوات مجتمعة في املاض ي

)أي  0202امرأة تعأني من أنعدام ألامن الغذائي في سنة  44رجال يعأنون من أنعدام ألامن الغذائي كأنت هناك  42ل كل مقاب

  (.0241في املائة في سنة  42.6بارتفاع من 

ليون طفل دون الخامسة م 411، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 0202فابرز سوء التغذية بجميع أشكاله في عام 

فل  يعأنون من مليون ط 15وأكثر من  ،نوا يعأنون من التقّزم أو أن قامتهم كأنت قصيرة للغاية مقارنة بعمرهماالعمر ك من

، وحسب إحصاءات املنظمة مليون طفل يعنون من الوزن الزائد 01نوا نحيفين جًدا قياًسا بقامتهم؛ ونحو االهزال، أو أنهم ك
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ي ثالثة مليارات شخص من أجمال  04.5بلغت نسبة البدأنة لدى البالغين في ليبيا بنحو فقد  0242العربية للتنمية الزراعية 

في   00.5نت أكثر من  ثلث النساء في سّن ألانجاب من فقر الدم على مستوى العالمي، وبلغت في ليبيا امن البالغين، كما ع

ن مؤشرات التغذية بحلول سنة اصد الخاصة مومن خالل ذلك نجد أن العالم ليس على املسار الصحيح لتحقيق املق 0242

0202 

 -النتائج واملناقشة: 

، حيث وجدت  أن أهم أسبابها كان اعتماد ومات  أزمة العجز الغذائي الليبىتحلل الباحثة في هذه الدراسة بعض  مق

والتي   ،الاهتمام بمنظومة الزراعةب بعدم الذى سب ألامر  ،) الاقتصاد الريعى(  بصورة كليةالاقتصاد الليبي على سلعة النفط 

برغم  أن الزراعة متأصلة بقوة في تقاليدنا وكذلك تربية ألاغنام واملاشية.الا أن  قطاع ، من الغذائيبرز مقومات ألا أبر من تعت

مام نفسها أفوجدت  الدولة الليبية  ،ترتب عليه تفاقم ألازمة الغذائيةمر الذى أ، عأن الكثير من إلاهمال في ليبياالزراعة 

ها  بشكل رئيس ي على سلعة النفط ولم تجد امامها الا عتمادال ظروف صعبة مع خيارات محدودة على مدى الطويل  نتيجة 

 خيار استيراد  ملعظم املواد الغذائية لسد احتياجات مواطنيها  من الغذاء .

الاستثمار  حيث اجتهدت صناديق، ة الغذاء، سبب في زيادة أزم2007كما أن لألنفجار الفقاعة العقارية منتصف العام 

 ظهرت حالةنحو أسواق السلع للتعويض عن جزء من الخسائر التي منيت بها في ّ السوق العقارية، ونتيجة لذلك  لتحول 

 الدولي.لتقرير صندوق النقد ّ  الغذائية. ووفقااملضاربة في أسعار السلع 

د ة لعديالصعيد العاملي وجدت  الدول الليبية  نفسها  أمام مواجه ومع ضرورة التعاطي مع هذه الوقائع السائدة على

ني من مشاكل كبيرة على صعيد التمويل واملمارسات  غير اعدم فعالية قطاع الزراعة الذي يع: ّ من اشكليالت والتي أهمها

 تيجة، وقد برزت ّهذه املشاكل كنعالتعليم للقائمين على هذا القطاالفعالة التي يلجأ إليها املزارعون وضعف نظامي التدريب و 

، كما أن حركة النزوح الواسعة إلى املدن وترك ألارياف سأهم في إهمال التنمية الزراعية ّ للسياسات الزراعية غير املدروسة

 ّ لشح املياه وضيق ألاراض ي الصالحة للزراعة.  .والريفية  مع 
ً
 وجود بيئة غير مؤاتيه للزراعة نظرا

من أن من أهم مقومات استدامة ألا  ،الباحثة ( رأت0202-0222)املتاحة وتحليلها عن فترة  البيأناتفبعد تجميع 

نع نظام جودة ألاغذية في املصأ الزراعية وتنفيذالاهتمام بقطاع الزراعة وتعليم التقني والفني للعلوم  الليبي هيالغذائي 

 عة للغذاءوالشركات املصن
َ
 يتها: همأل ، والتي سيتم عرضها تبعا

 -: الزراعةالاهتمام بقطاع .1

  :جل الاهتمام بزراعة يجب الاهتمام بموارها الهامة والتي تشمل العديد من العوامل والتي سأتعرض حسب أهميتهاأمن 

: استصالح
َ
 القطاع الزراعي. مقومات نجاح التي تعتبر أهم ألاراض ي، أوال

 الصالحة الاراض ى الزراعية حيث تعتبر حيث واجهت الدولة الليبيا تحديات عديدة منها محدودية ماتملكه من موارد 

لذلك لجا الكثير من بحاث إلى حث على الاهتمام باستصالح الالراض ى  (،4041 ، ص.0240، للزراعة أهم مقوماتها )بوزيد

ار في ر يحقق توازن زراعى يحل محل الواردات ويوفر فرصة عمل واستق الذير مألا والاهتمام بموارد املائية والعناصر البشرية 

  ( . 004ص. ،0244. مناطق الزراعية الليبية )الالفى

 ومهدد بالتصحر في العالم العربى.الجدول التالي يعرض نسبة ألاراض ي املتصحرة 
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 0222املتصحرة واملهددة بالتصحر في الدول العربية عام  : املساحة21 رقم جدول 

 (0الف كم املساحة املهددة بالتصحر ) املساحة املتصحرة إلاقليم

 (1املغرب العربي )

 (0حوض النيل والقرن ألافريقي )

 (3املشرق العربي )

 (1شبة الجزيرة العربية )

1231 

1822 

052 

1.222 

1.228 

1.001 

352 

223 

 0228املنطقة العربية، قطاع الزراعة والثروة الحيوأنية والسكنية في الوطن العربي عام املصدر 

 الصومال ومصر  ن.االسود .( جيبوتى0) ، املغرب  ليبيا.تونس الجزائر  (4)

 ( الامارات البحرين السعودية عمأن قطر الكويت واليمن1) ،انلبنألاردن سورية العراق فلسطين  (0)

الجدول السابق نالحظ أن اعلى نسبة في مناطق التصحر ومناطق املهدد بتصحر هي منطقة املغرب العربي  ومن خالل 

( 
َ
 0224الزراعية،   للتنمية العربية ملنظمةوهذا ما يفسر  قلة ألاراض ي الصالحة للزراعة في الدولة الليبية  هذا ما جاء موافقا

، التي  الريحية التعرية والتي تنشا من بالعالم، الجافة املناطق ترب مع اصهاأغلب خو  في الليبية الترب حيث وضحت تتشابه  (

 في حيث تلعب حراثة 1995 )،ليبيا ) بن محمود،  في الزراعة أهم مشاكل هي 
َ
 واضحا

َ
 املنتظمة غير ،فالحراثة التربة تعرية دورا

 ،ناوالتصحر )سلم بالصحراء يعرف ما مكونة  الرياح مع التنقل على وقدرتها تزيد من تفكك التربة  لتربة  املنهكة املستمرة والزراعة

يتم الاهتمام باستصالح ألاراض ي البور امر الذى يشكل مما يزيد من تفاقم ألازمة مع مرور ألايام اذ لم  (4206 ص. ،  0240

 على الامن الغذائي الليبي لألجيال 
َ
 القادمة.تهديا

 
َ
 -: الاهتمام بمصادر املياه :ثأنيا

من املتوسط العالمى  %42ذ اليتجأوز نصيب الفرد من مياة إفقر دول العالم بمصادر املياة املتجددة أتعد ليبيا من 

من املدن الليبية الذى  %22كثر من أيمد  الذي( الصناعى النهر ى املياة الجوفية الغير متجددة )للمياة حيث تعتمد فقط عل

لذلك  ،0205 بحلول  0مليار م42بة التكفى في تامين الاحتياجات املستقبلية املقدرة فقط وهذه نس0مليار م  0.0يسأهمفي تامين 

 (0240وبن ادريس،  ،منهى) ومنتجوجب إيجاد حلول تمنع اتساع الفجوة املائية مابين املتاح 

 املوارد املائية في الوطن العربي حسب مصادرها: يوضح 20 رقم الشكل

املوارد 

املائية 

 السطحية

مجموع  املواسرد الجوفية للمياه

الواردات 

املائيةاملتجددة 

السطحية 

 والجوفية

مجموع  املوارد املائية غير تقليدية

املوارد 

املائية 

 املتاحة

التغذية  املخزون

 السنوية

مياه  املتاح

 التنقية

مياه 

 التحلية

020.1 2231 10 35 338.1 8.1 0.5 312 

 0228 والثروة السمكيةاملصدر املنظمة العربية للتنمية الزراعية   
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 (0212املوارد املائية في الوطن العربي )مليار متر مكعب للعام : 23رقم  الجدول 

 أجمالي مياه متاحة املوارد املائية غير تقليدية املياه الجوفية املائية السطحية ناالبي

 052.25 11.15 30.10 011.28 املنطقة العربية

% 81.25 13.21 1.31 122 

 املختلفة.عداد ي، أمن الغذائياملصدر املنظمة العربية للتنمية الزراعية التقرير السنوي ألوضاع ألا 

 يبين التوقعات الطلب على املياه في الدول العربية: 21 رقم الجدول 

 3إلاجمالي )مليار م ألاغراض املنزلية والصناعية القطاع الزراعي السنة

0228 332 01 351 

0202 302 12 122 

0232 328 58 130 

 

حلول  ( ومع0241-0224)وارد الجوفية من ومن خالل الجدول السابقة نالحظ أنخفاض مستوى املياه املتاحة من امل

لبية الطلب تمن قدرتها على  فُيحدلليبيا مياه قد يتسبب ذلك بعجز في الامن املائي  علىالطلب بشكل كبير  وزيادة 0202عام 

من أخرى لتحقيق ألا  سراع في بناء محطات لتحلية املياه، وإيجاد حلول بديلةإاملتزايد على املياه مع مرور الزمن لذلك يجب 

عليها تعتمد  الصناعي( والتي مياة النهر وذلك للحفاظ على مصادر املائية الغير متجددة ) مصادر املياهاملدى لتنويع  املائي الطويل

                                                                                                                                    (. 0240ادريسوبن  ،منهى) ليبيا في الوقتنا الحاضر.

 0222-1222تطور املساحة املزروعة املطرية واملروية في الدول العربية خالل الفترة  : يبين25 رقم جدول ال

 الاجمإلى )الف هكتار ( املساحة املزرعة املساحة املزروعة املطرية والبور  الفترة

1222 

0222 

0222 

15.012 

55.202 

02.202 

11.553 

2.522 

12.225 

50.822 

05.102 

22.220 

 0228 والثروة السمكيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية  :املصدر

  ٪45أن الطلب على املياه املستخدمة في الزراعة يستهلك ما يقرب من 
ً
من إمدادات ومصادر املياه املتاحة للبالد. وعوضا

نتهاج أساليب سليمة في إدارة الطلب على املياه مثل رفع إعن هذا الهدر يمكننا تعزيز أنتاجية املزارع من املحاصيل من خالل 

الدعم عن املحاصيل الضريبية واختيار املحاصيل ذات ألانتاجية ألافضل؛ ومن ثم يمكن استثمار املبالغ التي يتم توفيرها في 

 لمياه.لعدات املوفرة إعادة تدريب الفالحين، وتحسين أصناف البذور، وتنفيذ برامج لتقديم مساعدات القتناء وترقية امل

 -الاهتمام بقوى العاملة املنتجة للمنتجات الزراعية : :ثالثا

ي مليون منهم أجمال 01.26مليون عامل في الوطن العربي ،401.45بلغ  أجمالي القوى العاملة الكلية  0242ففي عام 

 0242ن الغذائي العربي ب تقرير أوضاع الاممن القوى العاملة الكلية حس %00.22، أي بنسبة القوى العاملة في قطاع الزراعة

،  01.21، 01.51،  01.20بنسب   0242و0246و0245، 0241ن الذى وضح ازدياد القوى العاملة الكلية من عام افي السواد
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0200 

الذى قابلة أنخفاض واضح في قوى  0242على توإلى في املغرب العربي حيث نالحظ اعلى زيادة في قوى عاملة كأنت  00.65

نت احيث ك 0246بة له قل نسأو  42.24بنسبة  0245املة بقطاع الزراعة والذى شهد تذبذب واضح فكأنت اعلى نسبة له الع

نتاج قطاع الزراعي إعلى التوالي والذى يفسر تدنى مستويات  4.50و   4.06نت اوالتي ك 0242و 0241كأنت اقل من  والتي 4.02

، حيث سأهم ذلك في ظهور الفجوة الغذائية العربية وفق البيأنات معروضة ةلضرورية  واتساع الفجوة الغذائيمن السلع ا

 شكال  املرفقة .ضح في ألا والتي ستو 

 
غيرها تمعدل تطور ألانتاج في السلع الضرورية في الوطن العربي مع التغير في املعدل السنوي للواردات والصادرات ومعدل  :21شكل لويوضح ا

  (0228-0222الدوالر وذلك خالل الفترة من ) بقيمة

 0228-0222يبين تطور ألانتاج السلع الغذائية من  :20 رقم الجدول 

 

 

 نتاج والصادراتنالحظ ازدياد قيمة الفجوة بين إلا نات الاستهالك والكتفاء الذاتي اومن خالل الجدول السابق وبي

 بمعدل أي ،2000-2007الفترة  خالل دوالر مليار 23.8 حوالي إلى دوالر مليار 13.9 حوالي من الرئيسية الغذائية والواردات للسلع

 الرئيسية الغذائية للسلع قيمة الفجوة من املائة في 45 نحو تشكلودقيق  الحبوب سلعة نتاما ك فبعد ،املائة في 8 بلغ سنوي  نمو

0

5

10

15

20

25

االلبان ومشتقاتها األسماكللحوم الخضراوات الزيوت النباتية حبوب ودقيق

2008-2000تطور ألانتاج السلع الغذائية فى الوطن العربى ومعدل السنوى لصادرات والورات خالل 

معدا التغير السنوي لإلنتاج (الف طن )معدل السنوي للتغير الصادرات  قيمة الصادرات بدوالر 

الف طن ) معدل تغير الواردات  بدوالر )معدل التغير السنوي لقيمة الواردات 

 املتغيرات السنوية
حبوب 

 ودقيق

الزيوت 

 النباتية
 ألاسماك للحوم الخضرأوات

الالبأن 

 ومشتقاتها

 3.6 2.3 7 3.3 -0.7 5 معدا التغير السنوي لألنتاج

 ألف) السنوي الصادراتمعدل التغير 

 طن
11.3 15.3 12.4 8.2 3.9 19 

 15.9 19.1 9.9 20.2 18.3 15.2 قيمة الصادرات بدوالر

 6.6 6.8 7 5.1 4.2 2.1 طن )ألفمعدل تغير الواردات 

معدل التغير السنوي لقيمة الواردات 

 (بدوالر)
7.8 8.3 2.1 9.8 10.6 12+ 
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 50 كبر منأثر أ يمثل حيث املجموعة هذه في صدارة القمح ويأتي .2007 عام املائة في 50 حوالي تشكل أصبحت فقد ،200 عام في

 في 8.2 بحوالي وألارز  الشعير ويليه .2007 لعام الغذائية الفجوة من إجمالي املائة في 28 وحوالي الحبوب، فجوة قيمة من املائة في

 الفجوة قيمة من باملائة 6.6 وحوالي املائة

 
 0222يبين نسبة مساهمة أهمالسلع الرئيسة في قيمة الفجوة الغذائية عام  :20رقمالشكل 

 
 (0212و0213،0210) من الغذائي العربى، عدداملنظمة العاملية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع ألا  :املصدر
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0200 

 
 0212يوضح يبين نسبة مساهمة أهمالسلع الرئيسة في قيمة الفجوة الغذائية عام : 23رقمالشكل 

من قيمة الفجوة  %44ونسبة  %52ومن خالل الاشكال  السابقة نالحظ مساهمة حبوب كالقمح وشعير ودقيق بنسبة 

حيث تعتمد  0242من قيمة الفجوة الغذائية في  4.0وهذا ما يفسر مساهمة ليبيا التي بلغت  0224-0222الغذائية في الفترة 

راء مستهلكة للحوم الحم ، كما أن ليبيا تعتبر ذائيضمن نظامها الغ نتاج قمح وشعير بشكل أساس ي منإالدول الليبية على 

 الغذائية السلع في نتاجإلا  زيادة ن من املتوقع فيهاامر الذى لم يوافق النتائج املتوقعة للبرنامج الطار  العربي التي كألا ، والاسماك

 .الاستثمارية ألانشطة فرص توفيرألاساسية وحد من البطالة بتوفير فرص للعمل وتحقيق قيم تضاف من خالل 

 0212العربي لعام  الغذائي لألمن الطارئ  للبرنامج املتوقعة يوضح النتائج :22 رقم جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 00.01:ص ص ، 2010 السودأن، العربي، الغذائي وألامن الزراعية التنمية لتمويل عربية آلية الزراعية، للتنمية العربية املنظمة :املصدر

ية نتاج الزراعي وعناالامن الغذائي لليبي للزيادة إلا  ومن خالل ما سبق الحظ البحث عدة نقاط أخرى تفيد في استدامة

 بينها:بمنتجاته والتي من 

 ير التنميةوتطو سوق العمل  الخريجين ملتطلباتاهتمام بالتعليم التقني الزراعي الذى اتسم في ليبيا بعدم مواكبة  .4

تقع عليه مسؤولية توطين وتطوير قطاع  حيث ،الجيدمن الغذائي املستدامة للقطاع الزراعة والذى يعتبر أهممقومات ألا 

ظيمية مستقرة وفق مناهج تنناهج مع متطلبات السوق للعمل وافتقر لإلدارة الزراعة لتحقيق الامن الغذائي فضعف ارتباط امل

 .متجددة

 الناتج املتوقع املتوقع الناتج ناالبي

 املحاصيل أنتاج زيادة

 

،التمور  (%55) ،البذورالزيتية (%81) السكرية املحاصيل ، (%93-52الحبوب 

(115% ) 

 عمل فرصة مليون  8.9 حوالي العمل فرص توفير

 الاستثماري  ألانتاج من (%25) ملياردوالر 4.9 حوالي تحقيق قيمة مضافة

 املستهدفة باملحاصيل املرتبطة املجاالت في العربية الدول  جميع تشمل الخاص للقطاع استثمارية فرص



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية            
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 83 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 العدد الخامس عشر  

0200 

هم عزوف الكثير من طالب بااللتحاق بتعليم التقني ووضع خطط تعليمية مستحدثة تشمل تطابق مخرجات اكما س

مليدأني ناهج وخطط التدريب اجهزه ضمن مؤسساته التعليمية متخصصة في تصميم املأرفاق إالتعليم بمعاير جودة إلادارية مع 

 التعليم.النوع من  لتطوير هذاواهتمام باألعضاء هيئة التدريس بأعدادهم اعداد الجيد 

وخاصة  الغربية،مشكلة الغذاء في البلـدأن إلاسالمية يرجع لالعتماد ها على الدول  أن نشوءكما وضحت الدراسة أيضا 

، ذاء أساس يج رغيف الخبز الالزم كغيمثـل السـلعة الرئيسة في أنتا والذي، توفير )القمح( رنيا فيواكو  ،مريكيةالواليات املتحدة ألا 

  والذي
ً
 في السعر في السـنوات ألاخيرة، فمعظم البلدأن العربية وإلاسالمية ال تستطيع توفير احتياجاتها  شهد ارتفاعا

ً
فاحشا

 ها.بكـل املقومـات واملـوارد والثروات الطبيعية التي حبأنا اهللا ، رغم توفر لهبات واملساعداتألاساسية من الغذاء وتعيش على ا

الحة عدم استغالل ألاراض ي الواسعة الصالليبيين إلى نتشار الكسل والبطالة والاتكال بين الشباب وربما يرجع ذلك لإل   

 عدماني، نتاج الحيو في إلا  عة بصورة فعالةللزراعة لتوسيع الرقعة الزراعية، وعدم الاستغالل املناسب للمراعي الواس

اب لذلك يجب الاهتمام بفئة الشب ألاسماك،الاستفادة من املسطحات املائية الواسعة التي يشغلها العالم إلاسالمي في صيد 

 املطلوب.التي تعتبر هي الفئة املنتجة والقادرة على احداث التغير 

والتي تتحقق بتقديم غذاء صالح لالستهالك ألادمي  من الغذائي لدول توفر جودة الغذاءأن من شروط تحقق ألا كما 

 ناسك قبل من يوميا تستهلك التي ألاطعمة وسالمة جودة نإف ( WHO 2012 ،Yigit ، Duran 2012وفق معاير دولية معترفة بيها )

 العديد يسبب الغذاء فأتلوث من الغذائي حد مقومات ألا ألتحقيق صحة املستهلكين وبتالي تحقق  رئيسيا عامال ، أصبحتالعالم

التى تنقلها ألاغذية  تشير التقديرات إلى أن ألامراض حيث ألامراض التي تترأوح من بسيطة كاإلسهال إلى الحادة كالسرطأن ، من

 خطيرة جدا فقد تسبب املوت .

  0.0فزادت نسبة الوفيات الناتج ألاغذية الغير صحية بحوالي 
َ
 ، Yigit،ألاطفال(منهم من  4.1مليون شخص سنويا

Duran 2012من مرحلة أي في النظافة سوء ألاطعمة  تسببه قد والذي املحتمل التهديد عليها ينطوي  التي العوامل (حيث  تتمثل 

 للمواد الصحيح غير والاستخدام وإعدادها، ألاغذية تجهيز أثناء وقائية ضوابط وعدم وجود الغذائية، مراحل السلسلة

 ( ( WHO 2003 م بظروف التخزين الجيدة للغذاءامللوثة، وعدم الاهتما الخام الكيميائية، واملواد

 النظر بغض الدول  معظم ، أدركتعليه املتعارف الدولية املواصفات الدولية وتطبيق التجارة ملنظمة العالمإقرار فبعد  

 يعتمد أوال الاقتصادي النمو ألن ذلك الجودة، إدارة علم ملفاهيم مختلف تطبيق أهمية الاقتصاديوالعلمي  تقدمها مدى عن

  .أنظمة التصنيع بفعالية عالية تطوير على ثأنيا ،إلانتاجلها على  التابعة الاقتصادية واملؤسسات الشركات ثم الدول  قدرة على

 :التنفيذ وآليات التوصيات

من خالل نتائج البحث توصلت الباحثة إلى عدة توصيات كما حأولت وضع بعض اقتراحات التي تفيد في عمل بتلك 

 :الغذاء الليبىالتوصيات ملساعدة متخذي القرار في كبح زمام أزمة 

برامج  نىالاهتمام بقطاع الزراعة لتعزيز ألانتاجية الزراعية )تعزيز مستوى التكنولوجي املستخدم في الزراعة وتب .4

 .ألسرالامن الغذائي ل كبح نقص تفيد فيإلارشادية الهادفة( وبتالي زيادة الوظائف مما يساعد على رفع الدخول لألفراد التي 
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0200 

  وثباته(تحسين مؤشر الحوكمة في ليبيا )ويكون بتحسين النمو الاقتصادي  .0
َ
 جاذبا

َ
وذلك  مارات،لالستثفتكون عنصرا

فقر في ين فتقل معدالت ال، فتزيد الدخول الفردية للمواطنبية املباشرةة والاستثمارات ألاجنعالقة طردية بين الحوكم لوجود

 .املجتمع

 .ذاء، والاستهالك الغوالاهتمام بتعليم الجيد لتحسين العادات الغذائية الاعالم الغذائينشر الثقافة الغذائية عبر  .0

ون الجودة في إلادارة ومصأنع مع تحسين السعرات الحرارية مكافحة ألامراض الناشئة عن الغذاء باالهتمام بتطبيق قأن .1

 ملنظمة ألاغذية والزراعة.
َ
 لألغذية وفقا

شاء إنبزيادة ألانتاج املحلى الزراعي الذى يعوض التأثير السلبى للمستهلك عند زيادة أسعار العاملية للغذاء ويكون ذلك  .5

  لقطاع الزراعة، قومية تمويلية مبادرات استحداث وكذلك .تعأونية زراعية شركات
ً
 العقاري، للتمويل املركزي  البنك بمبادرة تأسيا

 الزراعة، فى املستخدم التكنولوجي املستوى  تعزيز . مع ضرورةليبيا في الزراعة لتطوير ألاجل بقروض طويلة للمزارعين يسمح حيث

الهواتف  استخدام على تعتمد التي مثل الحديثة إلارشادية الوسائل واستخدام وفعالة، إرشادية هادفة برامج تبني خالل من

 .لتوفير الوقت وجهد الذكية

 ومن خالل ما سبق وجد الاهتمام بتعزيز الامن الغذائي في جميع دول العالم للوصول لحالة من الاستقرار ألامني  

من ألا  نابني في خطيرة ثغرة يشكل ضعفه أو الغذائي ألامن فقدانن إف ،الوطن باألمن وثيق ارتباط  فتوفير الغذاء له  العالمي،

رية عمال الشغب في الشوارع املصأزيادة ألاسعار السلع وتضخم زادت  والاستقرار، فمعالغذاء باألمن  حيث يرتبط توفر الوطني، 

 .(42 ، ص.0221)الدبك،  كرد فعل لشعوب لالستفحال الفقر والجوع وجزائرية وتونيسيةألاردنية 

  قائمة املراجع:

 املراجع باللغة العربية:

 دم.:دن. .الليبي الغذائي ألامن تحقيق في الليبية الزراعية السياسات (. عجز 0202)محمد.  الوهاب عبدألازرق،  (4

حوكمة  التحديات والتهديدات املحيطة والحلول املقترحة. .(0200). هللا محمدد عب ،بن ادريسو  صالح أمحمد، أمنهى، (0

 ليبيا  التنمية. واستراتيجياتإدارة املياه بين الواقع 

الجزائر. (. مشكل العجز الغذائي واستراتيجية تحقيق الامن الغذائي املستدام في 0241)  .كمال الدين بن عيس ى، (0

 ، الجزائر منشورة في العلوم الاقتصادية أطروحة دكتوراه غير 

 علمي. دم.دن.ال للبحث القومية الهيئة.الليبية الترب . (4115) .نارمض خالد محمود، بن (1

منشورات جامعة  عرض بعض محاصيل الحبوب في ليبيا. اقتصادية الستجابة(. دراسة 0240) د.بوزيد، مفتاح محم (5

  4011-4041 ،(1) 0 ،مصر  املنصورة.

 غير دكتوراه رسالة.الاقتصادية التنمية في الليبي الزراعي القطاع دور  عن اقتصادية دراسة (.0240)بوسلوم.  (6

 .مصر، إلاسكندرية جامعةالزراعي،  الاقتصاد بقسم الزراعةكلية .منشورة

 منشوراتبيروت:   .العربية ناالبلد بعض في الغذائي ألامن في وأثرها الزراعية السياسات .(0240) .الجبوري، رقية خلف (2

 الوحدة العربية دراسات مركز
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مجلة  .طرابلس مدينة حول  املناطق بعض في املستخدمة املحاريث أنواع (.0244) .بلقاسم وليد وحوالي، ،على فرج جبيل، (4

  062-011، 46ن،اغري جامعة الجامعة،

 املحيطة الزراعية املناطق في القرصية املحاريث (. استخدام 0202)، خديجة. السيلينيو  حوالي، وليد علي، جبيل، فرج (1

 440-425، 05، السلبية بآثارها إملام الفالحين ومدى طرابلس بمدينة

النجاح الوطنية  منشورة، جامعةغير  رسالة ماجستير  ."دراسة قرأنية"(. مشكلة الغذاء وعالجها  2009)  ، لينا.الدبك (42

 في نابلس، فلسطين

 ألانتاج دعم لتجربة تحليل- النامية الدول  في ألانتاج دعم سياسة فاعلية عدم أسباب (.0224). محمد سعاد دربال، (44

 .ليبيا، طرابلس جامعة-  .منشورة غير تيررسالة ماجس .ليبيا في الزراعي

 . القاهرة: دن.الزراعى بمحافظة إلاسكندرية الثانوي مالمح تطوير مناهج التعليم  ( .0242) .هللا السيد ن، عبدارمض (40

 والتنمية الاقتصاد مجلةالغذائي.  ألامن تحقيق في ودوره رعي ا الز الاستثمار ( أهمية0241) .مرادمحفو،  مونيرة،سعيج،  (40

  566-549(، 0) 10، البشرية

 إلانسانية والعلوم آلاداب كلية مجلة .وابعاده الغذائي ألامن ملفهوم تصويرية معالجة . (0221) . بلقاسم سالطينه، (41

 .22-39الجزائر،- بسكرة .خيضر محمد جامعةوالاجتماعية، 

 نتاجوتدهور إلا  الزراعية املساحات تناقص على التصحر ظاهرة أثر (.0240) .نجم عليحسن،  ود،اد صالح ن،اسلم (45

 020، ألاستاذ مجلة .الزراعي

هميته في التنمية الاقتصادية مع أالوضع الراهن للتعليم الزراعي في الوطن العربي و  ( .0242) .ن، محمد كمالاسليم (46

  تونسالعرب، املؤتمر الفني الدوري الثامن عشر التحاد املهندسين  إلاشارة إلى جمهورية مصر.

 :الغذائية الصناعات شركات في الغذاء وسالمة جودة إدارة نظم تطبيق أهمية .(0241) العقبي، فاطمة. ،قنيج، الهادي (42

  400-404، 4 التطبيقية،منشورات مجلة العلوم الغربية.  املنطقة شركات بعض على نيةاميد سةار د

لقطاع الزراعى في الاقتصاد الليبى غير نفطى خالل الفترة دراسة تحليلية ملساهمة ا .(0244) .العاطىد خالد عب الالفى، (44

  002-006 (،1) 00 ،مصر باشا،(. منشورات مجلة الجديد في البحوث الزراعية، كلية الزراعة، سابا 0240-4120من )

 الجزيرة موقع منشورات .الغذائي ألامن تحقيق في العربية الزراعية السياسات فشل أسباب .(0221) .أمين محمد، (41

 .قطر – الدوحة .الالكتروني

تطوير دور التعليم الزراعى واملتوسط في التنمية الزراعية  (.4111) .البى نورى، مسعودمسعود، ميالد بوبكر،  (02

 لعرب تونس.ااملؤتمر الفني الدوري الثامن عشر التحاد املهندسين  منظمة العربية للتنمية الزراعية. بالجماهيرية.
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 COVID-19ظل جائحة واقع وتحديات ألامن الغذائي 

  اجي أنموذجيدول مجلس التعاون الخل

The reality of food security in light of the COVID19 pandemic 

The Gulf Cooperation Council countries as a model 
 الجزائر/ بوعريريججامعة برج  معزوزي/ ط.د. إدريس

PhD.Driss Mazouzi/ University of Bordj Bou Arréridj / Algeria 

 : الدراسة ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع وتحديات ألامن الغذائي في خضم ألازمات التي يشهدها العالم من أزمات صحية كأزمة 

COVID19 كرانية الروسية وتداعياتها على تحقيق ألامن الغذائي العالمي، ناهيك عن ألازمات و جراء ألازمة ألا  ، وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة

 البيئية. 

وقد خلصت الدراسة إلى أن تحقيق ألامن الغذائي العالمي مرتبط بعدة عوامل. منها الداخلية ومنها الخارجية وكالهما يؤثر على آلاخر 

 عب املنال في ضل التجاذبات السياسية العاملية وألازمات املناخية والبيئية التي تحد من تحقيقه.بطريقة أو بأخرى. ويبقى تحقيقه ص

 .COVID19ألامن الغذائي، مقومات ألامن الغذائي، ألازمة الغذائية، ارتفاع ألاسعار، أزمة  الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

This study aimed to shed light on the reality and challenges of food security in the midst of health crises such as the 

COVID19 crisis, the crisis of high food and energy prices because of the Ukrainian-Russian crisis and its repercussions on achieving 

global food security, not to mention the environmental crises. 

The study concluded that achieving global food security is linked to several factors. The internal ones and the external ones, 

and both affect the other in one way or another. It remains difficult to achieve in light of the global political tensions and the climate 

and environmental crises that limit its achievement. 

Keywords: food security, components of food security, food crisis, high prices, COVID19 crisis. 

 مقدمة: 

أو إلاقليمي، فبعدما كان  إن الاهتمام بقضايا الغذاء وألامن الغذائي يحظى بمكانة خاصة سواء على مستوى الدولي

الاهتمام ينصب ويتركز على تنمية وتطوير الجوانب الاقتصادية، والعسكرية من أجل ضمان أمن وسيادة ورفاه الدول، انتقل 

الحديث إلى ألامن الغذائي، حيث يواجه العالم تحديات عديدة تشمل ندرة املوارد الطبيعية وتنامي الطلب على الغذاء نتيجة 

دد السكان ناهيك عن ألازمات البيئية، الصحية، السياسية والعسكرية، كل هذه الظروف ساعدت على خلق أزمة لتزايد ع

 غذاء حادة وارتفاع أسعاره بشكل كبير خاصة في الدول النامية التي يعتمد معظم سكانه في غذائهم على دول أخرى.

بظاللها على املعمورة بأسرها، ومن بين أهم 41-كوفيد أرخت جائحة وباء كورونا املستجد 0241ومع بداية سنة 

التحديات التي برزت جراء هذا الوباء، هي مشكلة الغذاء التي برزت بحدة في ظل الاضطرابات التي شهدتها منظومة التجارة 
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افة ية، باإلضالدولية وسالسل إلامدادات الغذائية جراء إلاغالق العام، وتعليق الرحالت الجوية، وتقليص حركة التجارة العامل

 إلى نقص في ألايدي العاملة.

كما دفعت هذه ألازمة العديد من دول العالم، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى السعي من 

أجل وضع استراتيجيات لتعزيز أمنها الغذائي ضمن إلاجراءات الاحترازية والوقائية للتخفيف من آثار هذه الجائحة، حيث 

 ألي تداعيات سلبية قد تنجم عن هذه الجائحة.ا
ً
 تجهت إلى تبني العديد من السياسات والاستراتيجيات، تحسبا

وتسعى هذه الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على الجهود املبذولة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي كنموذج 

ت أزمة الغذاء العالمي من جراء جائحة باة في مواجهة تقلملواجهة هذه ألازمة الخطيرة، وذلك ملا حققته من نتائج إيجابي

covid19. 

تبرز أهمية الدراسة من خالل إظهار مدى نجاعة الجهود الحكيمة والاستراتيجية املبذولة من قبل دول مجلس التعاون 

الخليجي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا في خضم الخوف الكبير من تفاقم أزمة الغذاء وتأثيراتها السلبية على املستوى الفردي 

 والكلي.  

 املحاور التالية:  إلى تطرق ال سيتم باملوضوع لإلحاطة

 .مفاهيم متعلقة باألمن الغذائي وجائحة كورونا أوال:

 .ثرها على ألامن الغذائيأجائحة كورونا و  ثانيا:

 .41-واقع ألامن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل جائحة كوفيد ثالثا:

 .41-دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة أزمة ألامن الغذائي في ظل جائحة كوفيد رابعا:

 تجربة إلامارات في تحقيق ألامن الغذائي :خامسا

 تجربة اململكة العربية السعودية في تحقيق ألامن الغذائي سادسا:

 مفاهيم متعلقة باألمن الغذائي وجائحة كورونا: أوال

 مفهوم ألامن الغذائي: .1

، بسبب انتشار املجاعات حول العالم، ويشير هذا املصطلح إلى 4122خدم مصطلح ألامن الغذائي ألول مرة سنة است

 إمكانية حصول البشر على كمية كافية من الغذاء السليم الذي يوفر احتياجات الجسم اليومية الكافية.

على توفر الغذاء الصحي على مدار السنة ولجميع وفي البداية كان يقصد به توفر الغذاء فحسب، لكنه اشتمل فيما بعد 

 ألافراد.

كاآلتي" يتحقق ألامن الغذائي  4116وتعرف منظمة ألاغذية الزراعية الدولية )فاو( في مؤتمر القمة العالمي لألغذية لعام 

ة مأمونة ومغذية لتلبيعندما يكون لجميع الناس، في جميع ألاوقات، إمكانية الحصول املادي والاقتصادي على أغذية كافية و 

 .(FAO, 1996) "احتياجاتهم الغذائية وتفضيالتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية 

 من خالل التعريف يمكن أن نستخلص أهم أبعاد ألامن الغذائي وهي:

نقصد بها التوافر املادي لغذاء صحي وذو جودة سواء عن طريق إلانتاج املحي أو عن طريق استيراده من دول توفر الغذاء: --أ

 أخرى. 
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 قدرة ألافراد وألاسر للوصل إلى غذاء مناسب وذو جودة من خالل دخل كافي يمكنهم من ذلك.الحصول على الغذاء: -ب

عية الغذاء الذي يتناوله الفرد إلى جانب كميته، فال يحقق الغذاء يتم فيه التركيز على نو استخدام)استغالل( الغذاء: -ج

 النتيجة املرجوة منه، إال عندما يكون متنوعا، بحيث يشمل العناصر الغذائية املطلوبة كافة.

لغذاء ا في جميع ألاوقات، حتى يكون الوصول مستمرا إلىأن يتوفر الغذاء لألفراد وألاسر نقصد باالستقرار استقرار الغذاء: -د

 الذي يحتاجون إليه.

 : covid19مفهوم جائحة .0

ملرض جائحة عاملية مستمرة حاليا  جائحة كورونا، هي واملعروفة أيًضا باسم 41-جائحة كوفيد أو جائحة فيروس كورونا

ى املرض للمرة 0-كوف-)سارس املرتبط باملتالزمة التنفسية الحادة الشديدة 0فيروس كورونا  ، سببها41فيروس كورونا 
ّ

( تفش 

يناير أن تفش ي  02رسميا في  منظمة الصحة العاملية أعلنت .0241الصينية في أوائل شهر ديسمبر عام  ووهان ألاولى في مدينة

بلغ عن  .مارس 44، وأكدت تحول الفاشية إلى جائحة يوم حالة طوار  صحية عامة تبعث على القلق الدولي الفيروس ُيشكل
ُ
أ

 بكوفيد مليون  517 أكثر من
ً
حالة  مليون  6٫25 ، تتضمن أكثر من0200مايو  4حتى تاريخ  ومنطقة دولة 444أكثر من  في 41-إصابة

وتعتبر الواليات املتحدة أكثر الدول تضرًرا من الجائحة، حيث سجلت أكثر   .وفاة، باإلضافة إلى تعافي أكثر من مليون مصاب

 .(Wikipedia ،0200) من ربع مجموع عدد إلاصابات املؤكدة

 ثرها على ألامن الغذائيأكورونا و ثانيا: جائحة 

إن انتشار الجائحة في جميع أنحاء العالم، أدى إلى تعطيل ألانشطة ألاساسية التي نعتمد عليها جميعنا إلى حد كبير، 

 .الخطر وتعريض جميع الذين يعتمدون عليها في تأمين سبل عيشهم إلى -بما في ذلك الزراعة والنظم الغذائية 

كما خلفت تباطؤ اقتصادي كبير وآثار سلبية على فرص العمل، والدخل، وألاعمال التجارية، وتدفق التحويالت املالية 

يعني أن ما مجموعه  الفقر، ممامليون شخص في شباك  4.0في املنطقة العربية. ونتيجة لذلك، وحسب التقديرات سيقع 

عداد الفقراء. ويمكن أن تكون عواقب هذه الازمة شديدة على الفئات املعرضة مليون شخص في املنطقة سيصنفون في  424.1

للمخاطر، وال سيما النساء والشباب والشابات، والعاملين في القطاع غير النظامي ممن ال يستفيدون من خدمات الحماية 

للحماية الاجتماعية، وتطبيق نضم  الاجتماعية وال من التأمين ضد البطالة. وما يفاقم هذا التحدي هو غياب الحد الادنى

 .العربية بعض البلدانالحماية الاجتماعية غير الشاملة للجميع في 

ويتوقع أن يؤدي التراجع الاقتصادي إلى زيادة مستويات انعدام ألامن الغذائي في املنطقة، وال سيما لدى الفقراء. ويعاني حوالى 

مليون شخص إضافي  4.1مليون شخص حاليا من نقص التغذية في املنطقة العربية. ونتيجة لتزايد الفقر، يمكن أن يعاني  52

دارس في عدة بلدان، توقفت برامج التغذية املدرسية التي تسهم إلى حد بعيد في تحقيق الامن من نقص التغذية. ومع إغالق امل

  .(0202) إلاسكوا، الغذائي لألطفال 

يؤدي هذا زيعها. و فتفش ي الوباء لفترة طويلة في جميع أنحاء العالم يعطل إلامدادات العاملية، وإنتاج ألاغذية ونقلها وتو 

الوضع إلى انخفاض الصادرات الغذائية بسبب إفراط البلدان املنتجة لألغذية في تخزين منتجاتها الغذائية. ويؤثر ذلك على 

 ألامن الغذائي في العديد من البلدان العربية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية، وال سيما ألاغذية ألاساسية 

 : (0202)إلاسكوا،  وباء كورونا على ألامن الغذائي ما يليمن أبرز آثار 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_cases
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_cases
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_2019%E2%80%9320
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_2019%E2%80%9320
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_deaths
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_deaths
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 : ويتجل يذالك من خالل:زيادة مستوى نقص التغذية.1

مليون شخص إضافي من نقص  0مليون شخص من نقص التغذية، نتيجة لتزايد الفقر والبطالة، وسيعاني  52يعاني حاليا 

 التغذية.

 توقف برامج التغذية التي تسهم إلى حد بعيد في تحقيق ألامن الغذائي لألطفال.

 : حيث أن:زيادة مستوى انعدام ألامن الغذائي.0

 مليون شخص ممن هم بحاجة إلى املعونة الانسانية مهددين. 55

 )من الجئين ونازحين داخليا(. مليون مشرد قسرا 06حوالي 

 ام ألامن الغذائي بدرجة متوسطة إلى حادة.شخص من انعدمليون  46يعاني نحو 

 : نقص في املواد الغذائية وارتفاع ألاسعار.3

 من ألارز( %100من القمح و  %65) تيراد املواد الغذائية ألاساسيةالاعتماد على اس

 التهافت على التخزين في املنازل.

 تعطيل إلامدادات الغذائية.

 املنتجة للغذاء.انخفاض الصادرات الغذائية من البلدان 

 :فقدان ألاغذية وهدرها.1

 مليار دوالر سنويا بسبب فقدان ألاغذية وهدرها قبل وباء كورونا. 62خسارة حوالي  -

 فقدان وهدر ألاغذية في سلسلة إلامداد بسبب حضر التجوال.-

 املوردين يؤدي التخزين املفرط واغالق قطاعي الفنادق واملطاعم إلى هدر الطعام املخزن لديهم وعند-

 :تفاقم إلاجهاد املائي.5

 يتأثر قطاع الزراعة بنسبة عالية من عمليات سحب املياه-

 زيادة تخصيص املوارد املائية للقطاع الزراعي.-

 12-في ظل جائحة كوفيدالخليجي ثالثا: واقع ألامن الغذائي في دول مجلس التعاون 

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي فجوة تتسع باستمرار بين إنتاجها املحلي من الغذاء واستهالكها الداخلي، ألامر الذي 

 في توفير احتياجاتها ألاساسية من الغذاء على ألاسواق العاملية، حيث تستورد نحو 
ً
 كبيرا

ً
 %12جعل هذه الدول تعتمد اعتمادا

 الاتساع بين إلانتاج والاستهالك.جوة آلاخذة في من هذه الاحتياجات، وذلك لسد الف

 0202-0212-تطور قيمة وردات دول مجلس التعاون من املواد الغدائية

  البحرين الكويت عمان قطر السعودية الامارات املجموع

25.8 3.6 16.8 1.3 2.1 2.3 0.7 0242 

27.5 3.8 17.9 1.3 2.1 2.5 0.8 0244 

27.2 4.1 19.0 1.4 2.3 2.7 0.8 0240 

29.5 4.4 20.3 1.6 2.4 3.0 0.9 0240 
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33.7 5.1 21.7 1.9 2.9 3.4 1.0 0241 

36.3 5.5 24.5 2.1 3.3 3.6 1.1 0245 

39.6 6.1 27.2 2.3 3.1 3.9 1.2 0246 

42.6 6.6 29.0 2.5 3.5 4.2 1.3 0242 

45.9 7.2 30.9 2.8 3.9 4.6 1.4 0244 

49.35 7.8 33.0 3.1 4.3 4.9 1.5 0241 

53.1 8.4 35.2 3.3 4.8 5.3 1.6 0202 

ألامن الغذائي في دول الخليج العربية، ورقة مقدمة من ألامانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربي حسين ال ابراهيم، املصدر: 

 .0201البحرين، ملنتدى "دراسات"، العدد الرابع، ألامانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربي، 

 0242مليار دوالر في عام  05.4من الجدول أعاله يتضح تزايد تكلفة استيراد الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي من 

، وهذه ألارقام مرشحة لالرتفاع مع التزايد املستمر لعدد السكان في املنطقة، وبحسب تقرير 0202مليار دوالر عام  50.4إلى 

ملتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )إسكوا( ومنظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، تحت أصدرته لجنة ألامم ا

سيظل الاعتماد على الاستيراد الغذائي من التحديات ” : آفاق تعزيز ألامن الغذائي في املنطقة العربية0202ألافق العربي “عنوان، 

 .(ESCWA ،0242) 0202عام بعد ى التي سيواجهها العالم العربي حتاملركزية 

، كان من الطبيعي أن تشعر دول مجلس التعاون بالقلق إزاء ندرة وصعوبة الحصول 41-في ظل تداعيات جائحة كوفيد

الصحة على السلع الغذائية في ألاسواق العاملية. فقد حذرت ثالث منظمات دولية وهي منظمة ألاغذية والزراعة ومنظمة 

من مخاطر حدوث أزمة غذائية في العالم في ظل الاضطرابات  0202العاملية ومنظمة التجارة العاملية في بيان مشترك في أبريل 

 التي شهدها سوق املنتجات الزراعية بسبب الجائحة.

 من أن تتحرك بعض الحكومات لتقييد تدفق املواد الغذائية ألاساسية لتض
ً
ا من لشعوبهكما أظهرت الجائحة قلقا

احتياجاتها في وقت أربكت فيه الجائحة سالسل إلامداد العاملية بسبب إلاجراءات الاحترازية التي قامت بها الدول الحتواء ألازمة 

والحد من وطأتها، والتي انطوت على إجراءات التباعد الجسدي وفرض القيود على تنقل ألافراد وإلاغالق الجزئي للطرق واملوانئ 

 باإلضافة إلى إغالق املصانع والتجارة واملصارف ألامر الذي كاد أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي. واملطارات

 الرتفاع 
ً
، تحسبا

ً
وفي ظل تفاعل أزمة هذه الجائحة، قامت بعض الدول بتقييد أو تعليق تصدير املواد الغذائية تماما

وهي أكبر دولة  – 0202ها للنفاد. فقد قامت روسيا في أواخر مارس الطلب الداخلي عليها وتعرض الاحتياطي الاستراتيجي لدي

بتقييد صادراتها من منتجات الحبوب لحماية استهالكها الذاتي. كما اقترحت وزارة الزراعة الروسية  –مصدرة للقمح في العالم 

ويونيو  الفترة بين شهري إبريل تقليل كمية منتجات الحبوب التي تصدرها، ومن ضمنها القمح، إلى سبعة ماليين طن فقط في

، وقررت بيع مليون طن من القمح من مخزونها الاحتياطي الخاص في السوق املحلية للحد من ارتفاع ألاسعار 0202من العام 

 الداخلية.

مرض فيروس كورونا وآثاره على “كما أوضح التقرير الصادر عن منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة تحت عنوان 

 إلى ضعف ومحدودية إلانتاج الزراعي”ألامن الغذائي في منطقة الشرق ألادنى وشمال أفريقيا: كيف تكون الاستجابة؟
ً
 ، أنه ونظرا
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 ملخاطر تتراوح بين منخفضة إلى 
ً
املحلي والاعتماد بدرجة كبيرة على استيراد الغذاء، فإن دول مجلس التعاون معرضة نسبيا

 .(FAO ،0202) ى صعيد الطلبمتوسطة على صعيد إلامداد وعل

، فإن دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت قدرة كبيرة 41-رغم املحددات الطبيعية والتداعيات السلبية لجائحة كوفيد

 الاستخباراتوفاعلية عالية في التصدي ملشكلة ألامن الغذائي، فوفقا ملؤشر ألامن الغذائي العالمي، الذي طورته وحدة 

 حول  04الاقتصادية، تحتل دول مجلس التعاون الخليجي املرتبة 
ً
. يقدم مؤشر ألامن الغذائي العالمي تحليال متعمقا

ً
عامليا

كيفية تأثير الركائز ألاساسية لألمن الغذائي، وهي توافر الغذاء والقدرة على تحمل التكاليف والجودة والسالمة على مستوى 

دولة على مستوى العالم. وتأتي دول مجلس التعاون الخليجي من بين أعلى املراتب على مستوى العالم  440 ألامن الغذائي، في

بعدما حافظت على مكانتها لعدة سنوات. ويعزي نجاح املنطقة إلى عوامل مثل انخفاض التعريفات الجمركية على الواردات 

مع ذلك، يظهر الترتيب تفاوت كبير في ألامن الغذائي في جميع الزراعية ووجود شبكات سالمة الغذاء من قبل الحكومات. و 

، وال
ً
، بعدما كانت في املرتبة الـ 40ـ أنحاء املنطقة، حيث تتصدر قطر القائمة عربيا

ً
، وجاءت إلامارات في 0244عام  00عامليا

 بذلك على إيطاليا وبول 04املركز الـ
ً
 في مؤشر ألامن الغذائي العالمي، متفوقة

ً
ندا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، حيث عامليا

 .نقطة في املؤشر العام للتصنيف 26.6 حققت

، تلتها السعودية في املركز الـ 02كما احتلت الكويت املركز الـ
ً
، فيما جاءت سلطنة ُعمان في املركز الـ 02عامليا

ً
 16عامليا

، في حين احتلت البحرين
ً
 مبين في الشكل املوالي: عامليا، وهذا حسب ما هو  52املركز الـ عامليا

0212التعاون الخليجي حسب املؤشر العاملي لألمن الغذائي ترتيب دول مجلس 

 
 .0201ألامن الغذائي في دول الخليج العربية، حسين ال ابراهيم، املصدر: 

 12-رابعا: دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة أزمة ألامن الغذائي في ظل جائحة كوفيد

، إلى العديد من الخطط 41-مجلس التعاون الخليج في إدارتها ألزمة ألامن الغذائي في ظل جائحة كوفيدلجأت دول 

وإلاجراءات لتأمين مخزون استراتيجي من ألاغذية، وخفض املخاطر املرتبطة باألسواق العاملية وتأمين سالسل التوريد الخاصة 

هذه هم أوتمثلت  وبالتالي تعطل تدفق املواد الغذائية ألاساسية،بها للتصدي ألي طار  قد يعطل حركة التبادل التجاري 

 :(0202)نورة الحبس ي،  ما يليإلاجراءات في
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 :التعاون والتنسيق املشترك 

م تنجإلى تنسيق الجهود بين دول مجلس التعاون إليجاد حلول ملشكلة ألامن الغذائي التي قد  41-أدت جائحة كوفيد

عن توقف الواردات بسبب الجائحة وقد اتخذ هذا التنسيق عدة مظاهر؛ من بينها الاجتماع الاستثنائي لوكالء وزارات التجارة 

الذي ناقش سبل التعامل مع أزمة كورونا، وسبل التعاون في مجال توفير السلع  0202في دول املجلس خالل شهر أفريل 

التدابير املتخذة لتوفير املواد الطبية والغذائية والوقائية، وأطر التعاون لتأمين الواردات والخدمات ألاساسية في ظل ألازمة، و 

ودعم الصادرات ومبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات املتضررة ووضع آلية عمل للتنسيق في ما يخص تدفق واستقرار 

 السلع.

الكفيلة بضمان تدفق السلع الغذائية وألاساسية وتوفير وركز هذا الاجتماع في املقام ألاول على اتخاذ إلاجراءات 

الخدمات الحيوية للمواطنين واملقيمين في دول املجلس بالصورة املطلوبة واملنتظمة، والتعاون في إطار التدابير والجهود التي 

نسيق هداف من بينها التتتخذها دول املجلس لضمان توفير تلك املتطلبات. وقد أقر الاجتماع بعض آلاليات لتحقيق هذه ألا 

من خالل اتحاد غرف التجارة في دول املجلس لتطوير الجهود وصياغة التدابير الالزمة لتأمين الواردات ودعم الصادرات من 

مختلف الدول ألاعضاء، وتطوير قنوات التعاون الخليجي في مجال الاستيراد املتعلق بالسلع الغذائية، عبر وضع آلية عمل 

 وعة متابعة للتنسيق والتشاور في تأمين الواردات لضمان توفير احتياجات دول املجلس.مدروسة أو مجم

  ن غذائي استراتيجي:و توفير مخز 

سعت دول مجلس التعاون إلى التأكد من وجود مخزون غذائي يكفي ملدة ستة أشهر يشمل الحبوب وألاغذية ألاساسية 

 باحتياطيات كبيرة والفواكه والخضروات واللحوم ومنتجات ألالبان وألا 
ً
سماك، فيما سعت بعض الدول إلى الاحتفاظ دائما

. 40من الغذاء قد تصل في بعض الحاالت إلى مخزون عام من القمح يكفي ملدة 
ً
 شهرا

وقد استثمرت دول املجلس بشكل كبير في البنية التحتية الالزمة لتحقيق هذا ألامر من أجل تعويض الانقطاع املحتمل إلمداد 

ات وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء؛ فالسعودية، على سبيل املثال، تمتلك أكبر مخزون غذائي في الشرق ألاوسط الوارد

حسب ما أكدته وزارة التجارة السعودية، إذ تنتج مخازن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة للحبوب كل أنواع املخبوزات بطاقة 

 ين طن من القمح.مالي 0.0تخزينية إجمالية تصل إلى أكثر من 

 :الاستثمار الزراعي الخارجي 

اعتمدت البلدان ألاعضاء في مجلس التعاون الخليجي على غرار دول أخرى، خاصتا الصين وكوريا الجنوبية، خيارا استراتيجيا 

قات ألاراض ي" فلتحقيق ألامن الغذائي، تقض ي هذه الاستراتيجية بحيازة أراض صالحة للزراعة في بلدان أجنبية، واملسمات بـ "ص

(CIRS ،0241) وذلك بعقد شراكات واتفاقيات مع دول خارجية تتوافر فيها مقومات الزراعة مثل وفرة املياه وألايدي العاملة،

تم املكثفة على أن يالرخيصة، وذلك بهدف ضمان توافر املواد الغذائية وتعزيز منظوماتها الغذائية، من خالل ممارسة الزراعة 

 .في إقامة هذا النوع من الشراكات إعادة استيراد املنتجات إلى ألاسواق املحلية، وتحتل اململكة العربية السعودية الريادة
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 :تبني خطط وسياسات الدعم للقطاع الزراعي 

على شراء واستيراد املواد الغذائية، أظهرت أزمة جائحة فيروس كورونا وما انجر عنها من تداعيات اقتصادية، وتزاحم عالمي 

حاجة دول الخليج العربي لالعتماد على مواردها في تحقيق ألامن الغذائي، وذلك من خالل الاهتمام بالقطاع الزراعي بتخصيص 

 .جملة من حزم الدعم إلنعاشه

جاحات متعددة في الزراعة حيث أسهمت حزم الدعم إلاقتصادي التي قدمتها حكومات دول مجلس التعاون لقطاع الزراعة ن

وتحقيق بعض الاكتفاء الذاتي ألنواع من املنتجات كالطماطم، والخيار، والبطاطا، في حين تتواصل الخطط لتحقيق تنمية 

مليون ريال، وذلك في  22بقيمة زراعية مستدامة خالل السنوات القادمة، على سبيل املثال، فقد خصصت قطر دعم سنوي 

 خطة خماسية، تهدف إلى تشجيع إلانتاج الزراعي والحيواني والسمكي.

 مع الجهود 
ً
كما انتهجت باقي دول املجلس سياسة الدعم الزراعي من خالل تخصيص حزم دعم لقطاع الزراعة، وذلك تماشيا

نشطة الزراعية، واملساهمة في استمرار سالسل وضمان استمرار ألا 41-الحكومية للحد من آلاثار الاقتصادية لجائحة كوفيد

 إلامداد الغذائية ووفرة املعروض من املنتجات الزراعية.

 : تجربة إلامارات في تحقيق ألامن الغذائيخامسا

 من توفير املنتجات الغذائية بسبب تداعيات انتشار وباء 
ً
 متزايدا

ً
في الوقت الذي شهدت فيه كثير من دول العالم قلقا

دولة إلامارات العربية املتحدة قد اتخذت مجموعة من إلاجراءات التي عززت ألامن الغذائي في الدولة  ا املستجد، كانتكورون

خالل ألاعوام املاضية. وقد أسهمت هذه إلاجراءات بشكل كبير في تعزيز قدرة الدولة في مواجهة التداعيات التي خلفتها جائحة 

 :أبرز هذه إلاجراءات ما يلي على السلع الغذائية، ومن 41-كوفيد

  0251إطالق الاستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي: 

-ضمن الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة إلامارات ذلكوالغذائي، أطلقت حكومة دولة إلامارات

0244. 

إنتاج الغذاء املستدام، وتحدد تهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين 

، بناء على ثالثة معايير رئيسة، هي: 44عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 
ً
 رئيسا

ً
معرفة حجم الاستهالك املحلي - نوعا

 .ألهم املنتجات

 .القدرة على إلانتاج والتصنيع -

 .الاحتياجات التغذوية -

، وأجندة عمل لعام 0254مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة املدى، ضمن رؤية عام  04حيث تتضمن الاستراتيجية، 

 :(UAE, 2021) استراتيجية تركز على تخمسة توجها، وتعمل من خالل 0204

 .تسهيل تجارة الغذاء العاملية -

 .تنويع مصادر استيراد الغذاء -

 توريد بديلة، تشمل من ثالثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيس.تحديد خطط  -

-  
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 :إنشاء مجلس إلامارات لألمن الغذائي 

ألامن الغذائي بين لتعزيز منظومة حوكمة ملف  0241في عام  مجلس إلامارات لألمن الغذائي تشكيل الوزراءلقد اعتمد 

  .مختلف الجهات في الدولة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي

حيث يترأس املجلس وزيرة الدولة لألمن الغذائي، وتتألف عضويته من ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة البيئة والتغير 

ة املجتمع، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية إلدارة الطوار  املناخي، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الصحة ووقاي

الاستراتيجية الوطنية “وال شك أن إطالق  .وألازمات والكوارث، إضافة إلى مسؤولين في الجهات الحكومية في مختلف إلامارات

سية انطلقت منها الدولة في مواجهة قد شكال قاعدة رئي” مجلس إلامارات لألمن الغذائي“، وتشكيل “ 0254لألمن الغذائي 

 على قضية الغذاء، وذلك عبر مجموعة من إلاجراءات ألاخرى من بينها ما يلي: 41-التداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد

 وضع نظم قانونية لتنظيم املخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية: 

بشأن تنظيم املخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في  0202/ لسنة 0اعتمد دولة إلامارات، القانون الاتحادي رقم /

الدولة، الهادف إلى تنظيم املخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوار  وكوارث، وتحقيق 

 .الاستدامة في مجال الغذاء

باملخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية حيث تقوم وزارة الاقتصاد باقتراح السياسات والخطط والبرامج املتعلقة 

بالتنسيق مع الجهة املختصة وعرضها على مجلس الوزراء لالعتماد، والتنسيق مع اللجان الاقتصادية املشتركة للدول املزودة 

 للسلع حول البرامج املتعلقة باملخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم وكمية مخزون

ألامان وما يتعلق بزيادة سعة املخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالة زيادة الطلب على السلع الغذائية على مستوى 

 .الدولة

كما تختص الوزارة حسب ما حدده القانون بإعداد التقارير والدراسات وإلاحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن السلع 

وتحديد الفائض والعجز، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة الغذائية وتقدير حجم الاستهالك 

وبلدان املنشأ ومتابعتها لدى املزودين، إلى جانب تنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسالمة املخزون الاستراتيجي للسلع 

، والجهة املختصة، لتحقيق مخزون استراتيجي آمن الهيئة الوطنية إلدارة الطوار  وألازمات والكوارث الغذائية، بالتنسيق مع

 .من السلع الغذائية

 :تعزيز املخزونات الاحتياطية للسلع الغذائية ألاساسية 

غذائي ت لتعزيز ألامن الأكدت الهيئة الاتحادية للتنافسية وإلاحصاء على نجاح إلاجراءات املبادرات التي اتخذتها إلامارا

 ."41في الدولة ضمن إجراءاتها الاحترازية ملنع تفش ي فيروس كورونا املستجد "كوفيد 

وأكدت الهيئة في تقرير حديث أن الخطوات التي اتخذها مجلس إلامارات لألمن الغذائي ساهمت في تعزيز املخزون 

 على أن صد
ً
ور قانون املخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في دولة إلامارات الوطني من إلامدادات الغذائية والصحية. مشددا

مؤخرا يعد خطـوة ذات بعـد اسـتراتيجي لتعزيـز منظومـة ألامن الغذائـي فـي الدولـة تسهم في رفـع اكتفـاء الدولـة مـن احتياطـي 

 .(0202وام، -)إلامارات لطـوار  والكـوارثالسـلع الغذائيـة الرئيسـية فـي مختلـف الظـروف، بمـا فيهـا حاالت ألازمات وا

http://wam.ae/ar/details/1395302815541
http://wam.ae/ar/details/1395302815541
https://www.ncema.gov.ae/
https://www.ncema.gov.ae/
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وأشار التقرير إلى اعتماد املجلس آلية مراقبة نظم استيراد الغذاء للدولة ملتابعة حركة البضائع واملنتجات الغذائية 

الحركة اللوجستية على املنافذ الحدودية، مراحل رئيسية هي:  0الرئيسية ضمن مختلف مكونات سلسلة إلامداد والتي تتضمن 

وبيانات امليزانية الغذائية العاملية والتي ترصد كميات ألاغذية املتوفرة للتداول والتصدير في ألاسواق العاملية، وبيانات الرصد 

 .املبكر لإلنتاج الزراعي باستخدام تقارير نظام مراقبة معلومات ألاسواق الزراعية

إلامارات في إطار سعيها إلى تعزيز هذه املخزونات أن يكون نصف الغذاء املستهلك في البالد قد تم واستهدفت حكومة 

 
ً
، حيث أنها تنتج حاليا

ً
فقط من ألاغذية املستهلكة. كما سعت الدولة إلى تنمية قطــاع الزراعــة من خالل  %02إنتاجه محليا

فــع تنافســية املنتــج املحلــي وخلــق الفــرص التجارية، وتشجيع الابتكار دعم استخدام التكنولوجيــا الحديثــة في القطاع، ور 

 واستحداث أنماط زراعية جديدة. تعد إلامارات

 :إطالق منصة أبحاث الغذاء إلالكترونية 

التي و إلالكترونية املفتوحة عبر موقعه إلالكتروني الرسمي، « أبحاث الغذاء»أعلن مكتب ألامن الغذائي عن إطالق منصة 

 .تعد ألاولى من نوعها في املنطقة

وترمي املنصة إلى تكوين قاعدة معرفية لجميع البحوث العلمية والتطبيقية التي تنفذ في الدولة في مجال ألامن الغذائي، 

 ."إلامارات تبتكر لالستعداد للخمسين"الذي ينظم تحت شعار  0202وذلك بالتزامن مع انطالق شهر إلامارات لالبتكار 

تعريف ألافراد ومختلف الجهات بأحدث نتائج جهود البحث والتطوير وتطبيق التقنيات « أبحاث الغذاء»تتيح منصة و 

الحديثة في مجال ألامن الغذائي، وكذلك تشجيع الاستثمار في آليات إنتاج الغذاء املستدام لضمان ازدهار ألاجيال الحالية 

 .واملستقبلية

مختلف الجهات ذات الصلة بملف ألامن الغذائي من خالل توفير البيانات واملعلومات  وتستهدف املنصة تلبية احتياجات

 في تنظيم عملية 
ً
 مهما

ً
عن كافة مكونات ألامن الغذائي، ومنها ألانظمة الغذائية املستدامة لكامل سلسلة القيمة، كما تؤدي دورا

 .ئيالبحث والتطوير ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية لألمن الغذا

وتتضمن منصة أبحاث الغذاء إلالكترونية بيانات بحوث ألامن الغذائي، ومعلومات املستثمرين الرئيسين في قطاعي 

 .ألاغذية والزراعة، وأجندة بحوث ألامن الغذائي في دولة إلامارات، وآليات تسجيل براءات الاختراع

بأهمية تسجيل براءات الاختراعات ألحدث التقنيات كما ستعمل املنصة على توعية شركات القطاع الخاص املحلية 

 .(Alroeya, 2020) والابتكارات التي تم التوصل إليها
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 شكل يوضح مكونات منصة أبحاث الغذاء إلالكترونية

 

Source : UAE Government Media Office. 

 من املزارع القائمة على  وبحسب الشكل السابق، تتضمن املنصة ثمان
ً
مجاالت بحثية في مجال ألامن الغذائي، انطالقا

إنترنت ألاشياء التي تعتمد على تكنولوجيا املعلومات والاتصال الحديثة في الزراعة، والتقنيات الحديثة ضمن سالسل التوريد 

 ون طيار في الزراعة ومكافحة الحشائش.الزراعية، والروبوتات واملعدات التي تشمل استخدام الروبوتات والطائرات من د

كما تشمل املنصة مجال الحد من النفايات الزراعية، ومجال املواد ذات أصل حيوي لتعزيز تطوير املواد القائمة على 

، وكذلك مجال الزراعة 
ً
النبات لتحل محل املواد البالستيكية والصناعية، ومجال ألاغذية البديلة الصحية واملستدامة بيئيا

 مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية التي تشمل مجموعة من ألادوات 
ً
املبتكرة القائمة على تطبيق التقنيات الزراعية، وأخيرا

التقنية التي تستخدم لتغيير خواص الكائنات الحية النباتية والحيوانية لزيادة وتحسين إلانتاج الزراعي والحيواني وتطوير 

 الزراعة. كائنات دقيقة الستخدامها في

 :إنشاء شبكة أمن غذائي خليجي 

، اقترحت دولة الكويت إنشاء شبكة أمن غذائي إقليمية خاصة بدول املجلس الست لضمان 0202في أبريل/نيسان 

 .تأمين إلامدادات الغذائية الكافية، وتلبية الاحتياجات الغذائية وسد نقص الغذاء ألاساس ي في أوقات ألازمات

والصناعة الكويتية في بيان صحفي عقب اجتماع وزراء دول املجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن الوزراء  وقالت وزارة التجارة

 .يعملون على التأسيس لرؤية موحدة لألمن الغذائي لدول املجلس لدراستها واعتمادها قريبا

كة السلسة لإلمدادات الغذائية وألادوية ودعت الكويت إلى وضع ترتيبات خاصة في مراكز مراقبة الحدود والجمارك لضمان الحر 

ألاساسية بين دول مجلس التعاون الخليجي. عالوة على ذلك، أشارت الوزارة الكويتية إلى أن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي 

 لوأكدت على أن الكويت ستواصل تنسيق الجهود وتباد ناقشوا أيًضا التداعيات الاقتصادية املتوقعة لفيروس كورونا،
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اضول، )ألان املعلومات مع دول مجلس التعاون الخليجي ألاخرى في هذا الوقت الدقيق للمساعدة في تأمين الاحتياجات الغذائية

0202). 

 تجربة اململكة العربية السعودية في تحقيق ألامن الغذائي: سادسا

بحكم أن السعودية بلد صحراوي، ومواردها املائية محدودة، فهي تستعمل إما مياه البحر ألاحمر والخليج العربي، أو 

مليار متر مكعب في السنة. ومحاولة منها من أجل الحفظ على املياه شيدت  466املياه الجوفية. ويقدر الحجم السنوي لألمطار بـ

 سطحيا، ونظرا لهذه 504اململكة 
ً
املقومات الطبيعية الصعبة، سارعت الحكومة إلى وضع خطط واستراتيجيات لكسر  سدا

حاجز تحقيق ألامن الغذائي وذلك عن طريق الاستثمار في ألانشطة الزراعية في دول أخرى لها املقومات املطلوبة في مجال 

وعلى رأسها القمح، مع مراعاة جودة الحبوب،  ألانشطة الزراعية  على أن تستورد منها احتياجاتها من املواد ألاساسية، كالحبوب

بحيث أن ألاراض ي الزراعية في الدول املوردة مثل أوكرانيا وأستراليا والاتحاد ألاوروبي وألاميركيتين، تكون مملوكة ملستثمرين 

حبوب. ال سعوديين، وهذا املستثمر السعودي يزرع املحصول املطلوب ويرسله للمملكة بمواصفات وكميات تحددها مؤسسة

بمعنى آخر، أن املورد هو الحكومة السعودية واملصدر القطاع الخاص السعودي. هذه الاستراتيجية ذكية، وعالية ألاهمية، 

 .
ً
 أو سياسيا

ً
كانت على رأس أهداف تأمين إلامدادات الغذائية وضمان عدم شحها في ألاسواق أو انقطاعها ألي سبب كان بيئيا

ة في أكثر من قارة، ودخل القطاع الخاص بقوة في هذه الصناعة، وتستقبل املوانئ السعودية في لذلك تنوعت الدول املختار 

 .(0204)الهزاني، جدة وينبع والدمام وجازان شحنات من أستراليا وأوروبا وأميركا وغيرها خالل جدول زمن معد 

 :خاتمة

حقيقيا واختبارا لقدرت الدول على مواجهة ألازمات، انتقل الحديث  تحديا COVID 19في الوقت الذي شكلت فيه جائحة

 تإلى ألامن الغذائي، حيث يواجه العالم تحديات عديدة تشمل ندرة املوارد الطبيعية وتنامي الطلب على الغذاء، وقد زاد

التجارة الدولية وسالسل إلامدادات الغذائية جراء جراء هذا الوباء، وما أنجر عنه من اضطرابات في منظومة املشكلة حدتا 

 إلاغالق العام، وتعليق الرحالت الجوية، وتقليص حركة التجارة العاملية، باإلضافة إلى نقص في ألايدي العاملة.

 ل، حققت نجاحات في إدارة هذه ألازمة بشكرأسها إلامارات العربية املتحدة إال أن دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى

، مكنتها من احتواء تداعيات ألازمة الناجمة عن الجائحة، خاصة في مجال استدامة ألامن احترافي، باتخاذ إجراءات مستعجلة

 من خالل الاستثمار الزراعي في الخارج. أو  الغذائيةالغذائي من خالل بناء مخزون استراتيجي وتنويع وارداتها 

 

 توصيات:ال

السعي من أجل تحقيق تكامل عربي في جميع املجاالت من أجل التغلب على ألازمات ومواجهة التحديات العاملية على  .4

 .COVID19غرار 

 ضرورة وضع خطط استراتيجية ملواجهة ألازمات الطارئة وذلك باستحدات مركز أو جهاز تتبع ألازمات. .0

 زمات.ضرورة تطوير وتهيئة بنى تحتية تحسبا إلستيعاب وصد ألا  .0

 تعميم التكنولوجيا في شتى مجاالت الحياة اليومية للفرد. .1
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 قائمة املراجع: 

روما:  .(. فيروس كورونا: التخفيف من آثار الوباء على الفقر وانعدام ألامن الغذائي في املنطقة العربية.0202إلاسكوا. ) (4

 ألامم املتحدة.

 . روما: ألامم املتحدة.41املنطقة العربية في ظل أزمة فيروس كورونا (. التحديات الناشئة في 0202إلاسكوا. ) (0

، من تعدادالسكان، 0200، 25 40/. تاريخ الاسترداد https://data.albankaldawli.org(. 0200، 25 40البنك الدولي. ) (0

 .Algeria -إلاجمالي 

 . جريدة الشرق 45564إلاستثمار في الخارج. (. ألامن الغذائي السعودي و0204يونيو،  6أمل عبد العزيز الهزاني. ) (1

 ألاوسط.

 (. استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في األراض ي الزراعية0241. )CIRSمركز الدراسات الدولية والاقليمية -5 (5

 بالخارج. قطر: كلية الشؤن الدولية بجامعة جورجتاون بقطر.

 ألامن الغذائي في دول مجلس التعاول لدول الخليج العربي." وإشكالية 41-(. جائحة "كوفيد0202نورة الحبس ي. ) (6

 تريندز.

 ،0200، 25 40(. ألامن الغذائي الخليجي في ظل أزمة كورونا)تحليل(. تاريخ الاسترداد 0202، 21 04وكالة ألاناضول. ) (2

 /.https://www.aa.com.trمن 

 ء": إجراءات حاسمة لتعزيز ألامن الغذائي إلاماراتي.(. "التنافسية وإلاحصا0202، 21 02وام. )-وكالة أنباء إلامارات (4

 /.https://wam.ae/ar، من 0200، 26 44تاريخ الاسترداد 

ألامن الغذائي في دول الخليج العربية، ورقة مقدمة من ألامانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج حسين ال ابراهيم،  (1

 .0204انة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربي، البحرين، العربي ملنتدى "دراسات"، العدد الرابع، ألام

42) Alroeya( .41 21 ،0202 مكتب ألامن الغذائي يطلق منصة .)«إلالكترونية املفتوحة. تاريخ« أبحاث الغذاء 

 /.https://www.alroeya.com، من 0200، 26 41الاسترداد 

44) -ESCWA( .0242 أفاق املنظمة العربية .)ألامن الغذائي. بيروت: : تعزيز0202ESCWA. 

40) FAO( .4116 .)declaration on world food security .Rome: FAO. 

40) FAO( .0202وآثاره على ألامن الغذائي في منطقة الشرق ألادنى وشمال إفريقيا:41-(. مرض فيروس كورونا)كوفيد ) 

 .FAOكيف تكون الاستجابة؟ روما، إيطاليا: 
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41) UAE( .01 21 ،0204الاستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي .)من 0200، 26 44. تاريخ الاسترداد 0254 ،

-governments-rds/federalawa-and-initiatives-uae/strategies-the-ae/about-https://u.ae/ar 

45) Wikipedia( .0200 جائحة فيروس كورونا. تاريخ الاسترداد .)من 0200، 25 40 ،https://ar.wikipedia.org/wiki 

 

  

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 سردية إيتمولوجية لألمن الغذائي

 دارسة في املفهوم واملقومات وألابعاد

An Etymological Narrative of Food Security: 

A Study in the Concept, Components and Dimensions 
 ابن طفيل/املغربنوجدي/جامعة السعدية ط.د.

PhD. Saadia Noujdi/ Ibn Tofail University/ Morocco 

  ملخص الدراسة: 

أنشأت مصطلحات حديثة وغربية لم تألف ألاذن البشرية سماعها من  جدال أن التحوالت التي شهدها النصف ألاخير من القرن العشرين،

نية طقبل. مصطلحات احتلت دون أدنى شك موقع متقدم في خارطة ألاجندة العاملية، التي طرحتها على طاولة العديد من املؤتمرات إلاقليمية والو 

 ة، سياسية، بيئية، اجتماعية تركت في سجالتها التاريخية أثرهاوالدولية لتشريح حيثيات قضاياها بمشرط نقاش تفصيلي يمس أصعدة اقتصادي

لكن ألاثر الفاعل والخالد لهذه املصطلحات ال معنى له إن لم يتولى مقدمة رأسها ذلك املصطلح الغامض املزلزل ألركان العقل  الخالد والفاعل.

ا الذين أطلقوا عليه اسم ألامن الغذائي، اسم وافقتهم عليه ذات النحن بعدم إلانساني، واملثير للجدل الكبير بين الباحثين واملفكرين والاقتصاديين

أغراها احتدام جدالهم قررت هي أخرى خوضه بغرض إعادة صياغة سردية إيتمولوجية متسقة حول أفضل السبل املمكنة لتعزيز ودعم التفكير 

ن منطلقات جديدة، واستعراض مفهومه وداللته ومعناه من منظورات أكاديمية املحفز الدافع لآلنا نحو إدراك معنى ألامن الغذائي والتعامل معه م

ي تحرك تمختلفة، وإبراز العناصر املفاهيمية املنضوية تحت لوائه خاصة العناصر الكاشفة لروابط البنية املعقدة بينهما وبين النظم املتعددة ال

الواعية إال بطرح أسئلة حارقة تتطلب أجوبة آنية تخرج القار  من حيرته وقلقه من  التغيير في النظم الغذائية. التغيير الذي لن تتحقق صياغته

 قبيل: ماهية ألامن الغذائي وداللته واملالبسات املحيطة به؟ ما هي ومقوماته وأبعاده ومستوياته؟ 

 ألامن الغذائي، سردية ايتمولوجية، املقومات، ألابعاد، املستويات.: يةالكلمات املفتاح

Abstract : 

It is undeniable that the transformations that occurred in the latter half of the twentieth century produced modern and 

Western terms that the human ear had not previously heard. Terminology, which undoubtedly occupied an advanced position on the 

global agenda, which it presented on the table of many regional, national, and international conferences to dissect the merits of its 

issues with the scalpel of detailed discussion touching on the economic, political, environmental, and social levels, which left in its 

historical records its immortal and effective impact.  The effective and immortal effect of these terms, however, is meaningless unless 

the premise of its head takes over that mysterious term vibrations for the pillars of the human mind, and the great controversy among 

researchers, thinkers, and economists who called it the name of food security, a name they agreed to by the same we after being 

tempted by the strengthening of their controversy. Thus, the researcher decided to participate in order to re-formulate a consistent 

etymological narrative about the best possible ways to enhance and support the stimulating thinking that motivates the ego towards 

realizing the meaning of food security and dealing with it from new perspectives, reviewing its concept, significance, and meaning 

from different academic perspectives, highlighting the conceptual elements under its banner, particularly the revealing elements. A 

change that will not be achieved consciously unless the reader is asked hot questions that require immediate answers to get him out 
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of his confusion and anxiety, such as: What is food security, its significance, and the circumstances surrounding it? What are its parts 

and measurements?  

Keywords: Food security, etymological narrative, dimensions, ingredients, levels. 

 مقدمة: 

كاألمن الداخلي،  :أن موضوع ألامن الغذائي ال يقل أهمية عن بقية مواضيع ألامن ألاخرى  ألاكيد الذي ال شك فيه،

وألامن السياس ي، وألامن الاجتماعي، وألامن الفكري والثقافي، وألامن الصحي وغيره. سيما وأن ألامن الغذائي هو أهم مطلب من 

اره ركيزة أساسية في تشييد الحضارات وبناؤها وتحقيق مطالب البشرية، وضرورة من ضرورات املجتمعات إلانسانية، باعتب

نهضتها، وقاعدة عظمى في تقدم وتطور ألامم، ودعامة كبرى ترتكز عليها تنمية إلابداع إلانساني وعطاؤه الفني، وهو أيضا مصدر 

العيش الطمأنينة و بشري، وفريضة شرعية لها قداستها في تحقيق الراحة النفسية والهدوء و مطلب توفيره و رئيس للحياة، 

الكريم، وألجل كل ذاك أصبح هدفا يتطلع إليه ألافراد والجماعات، وترنوا إليه كل الدول والحكومات سعيا لتحقيقه على مر 

الزمان وكر العصور، وحماية صروحها من الاختالل والانهيار.  فهذا النوع من ألامن ال يمكن الاستغناء عنه بعدما أمتن الرب 

ْن به على عباده ن ُجوٍعٍۢ َوَءاَمَنُهم ِمّ َعَمُهم ِمّ
ْ
ط

َ
ِذٓى أ

َّ
، وجعله من أجل نعم التحصين ضد الخوف والعدو وغيره، فالرب هو" ٱل

ْوٍف " 
َ
ِميِن " "( وهو الذي قال:1)قريش، خ

َ ْ
ِد ألا

َ
َبل

ْ
ا ال

َ
وِر ِسيِنيَن َوَهذ

ُ
ْيُتوِن َوط يِن َوالزَّ ، ففي هذا البلد ألامين (1-4)التين،  َوالِتّ

يضرب املثل الشعبي املغاربي" ايال شبعت الكرش كتقول للراس غني" ،أي،" إذا شبعت البطن، تقول للرأس غني"، وها هي 

لنرى فالنحن شبعت فقالت لرأس القلم غني ودون صورة جديدة لألمن الغذائي من سرديات ألادبيات التنظيرية للمصطلحات. 

  .القلم في هذه الورقة العلمية املتواضعةدونها لوجية التي الصورة إلايتمو شكل 

 ول دلألامن الغذائي: سردية ايتمولوجية في املفهوم وامل

الشائع على ألسنة العلماء واملثقفين واملفكرين في إلايتمولوجيا أن قيامة املعرفة ال تقوم لها قائمة إال باالشتغال على 

فهذا يعني أن تنوع من امتداده وفهمه، أن تعممه بدمج أو إخفاء املالمح الاستثنائية، هوية املصطلحات" فأن تشتغل مصطلحا 

أن تصدره خارج منطقته ألاصلية، وأن تتخذه كنموذج )موديل(، باختصار، أن تمنحه، تدريجيا وبواسطة تحوالت منظمة 

هذه املعرفة، يحضر السؤال الثائر: يا ترى ما هو الشكل الذي باستطاعتنا . وتحت مظلة وجهة نظر (4116)اركون،  شكل ما"

 إعطاؤه لكل من ألامن الغذائي واملفاهيم الفرعية املنضوية تحت لوائه؟

 فيأزمة الغذاء العاملية  إبان يتراءى لنا من خالل تبني هذه املقولة املعرفية، أن مفهوم ألامن الغذائي الذي ظهر 

من املفاهيم املعقدة بتعقد اتساع مجاالت الدراسة املتعلقة به، والتي تشمل الزراعة والاقتصاد والسياسة السبعينات، يعد 

هو ليس معقد ف .(0242)آسيا،  وعلم الاجتماع والفسيولوجيا البشرية، وبتعقد تعدد خطوط العالقة السببية املتضمنة فيه

ومتشعب مبني على افتراضات متنوعة وذات أبعاد متعددة. ولعل ذلك راجع إلى اختالف التفسيرات وحسب، بل هو غامض 

بالدراسة والتحليل، فاألمن الغذائي للطوار  غير ألامن الغذائي ضد الجوع أو ذلك الناجم عن التوقعات بحدوث ه التي تناولت

توقعات أنجبت  (411، ص.0222حميدات، والربيعي، )ستهالك أزمة عاملية نتيجة لتزايد الفجوة الغذائية بين إلانتاج والا 

: فقد عرفه البعض بأنه قدرة الدولة على توفير الاحتياجات ألاساسية من الغذاء ملواطنيها وضمان الحد ألادنى عدة لهتعاريف 

طبيعية أو سياسية، من تلك الاحتياجات بشكل منتظم سواء في الظروف العادية، أو الظروف الطارئة الناتجة عن عوامل 

وفي   (4141أبوشيخة، وآخرون،  ) منهاأشكل يحرر الدولة من الاعتماد على الغير في الحصول على الغذاء، ويحمي استقاللها و 
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يدل في معناه  فاألول لى قسمين: أمن غذائي دائم وأمن غذائي طار ؛ ظل حماية هذا التعريف يمكن تقسيم ألامن الغذائي إ

الفجوة الغذائية)الطعامية( في اقتصاد معين يتم من خالله مالحقة الازدياد إلانتاجي ألغذية معينة لالزدياد  على محاولة تقليص

املتالحق الستهالكها إما بصورة أفقية حسب الازدياد السكاني املتالحق، أو بصورة رأسية حسب الارتفاع املتالحق في املستويات 

حاولة تقليص الفجوة الغذائية في اقتصاد معين في مجال تغطية الازدياد إلانتاجي، أو فيدل معناه على م الثانيالتغذوية. أما 

ر، املغازي، وخض)املخزون السلعي ألغذية معينة وليدة العجز الناجم عن انكماش مصادرها أو أنواعها املستوردة ألسباب طارئة 

من الغذائي الذي يدل في معناه على أنه قدرة أمة لكن هذا التقسيم يدعونا إلى عرض املزيد من تعاريف ألا (10، ص.4141

معينة على توفير الغذاء بالكم املطلوب، وبالنوعية املرغوبة لكافة مواطنيها على امتداد الرقعة الجغرافية التي يعيش عليها 

اتها من املواد الغذائية شعب هذه ألامة، إما من مصادر محلية، أو عبر توفير عائدات كافية من مواردها الذاتية، واستيراد حاجي

. ويدل أيضا على أنه فعل )الصعيدي(العام  طوالغير القادرة على إنتاجها دون ضغوط اقتصادية أو سياسية أو خارجية، 

واجتماعي واقتصادي، في منطقة جغرافية محددة،  زراعي وصناعيمسبق، وعمل هادف لحل معضالت محددة فرضها واقع 

ة ، وبأسعار مناسبة، وذات قيمسنةوبذلك يكون ألامن الغذائي ضمان لتوفير السلع الغذائية في ألاسواق املحلية على مدار ال

فهوم وألاصح من الصح أن م. (4111، )الحفارتغذوية تكفل لإلنسان بقاؤه حيا، ألداء مهامه الاقتصادية بالشكل الصحيح 

 ،ألامن الغذائي الحديث ينطوي على حالة نسبية من مقدرة البلد على تأمين الغذاء لسكانها بمواصفات تحدد الكم والنوع

ن االبلد على تأمين كل ما يحتاجه السك توالتوزيع، والجنس، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، وهذا ال يعني بأي حال قدر 

وارد الزراعية الذاتية، ولكن درجة ألامن الغذائي التي يتمتع بها كل بلد تعتمد على استيفاء عدد من املمن مواد غذائية من 

 . فما هي يا ترى تلك الشروط؟ وهل تدخل في خانة السهل املمتنع؟(4110)صبحي،  الشروط

ليست سهلة وال ممتنعة، بل شروط يمكن تحقيقها لو تحلى البلد بش يء من العزيمة كجواب، إن هذه الشروط املطلوبة 

وإلارادة القوية والبناءة في إنتاج أكبر قدر من املواد الغذائية ألاساسية التي يحتاجها السكان كما ونوعا من موارده الذاتية، أو 

ج الغذاء الذي يحتاجه من موارده الذاتية كلما تحسن من موارد بلد أو بلدان متحالف معها، وكلما تمكن قطر ما من إنتا

ن الغذائي الذي سيتمتع به، وهذا هو الشرط ألاول. اما الشرط الثاني فيتجلى في إنتاج عدد من املوارد الغذائية ممستوى ألا 

جلى رجه. في حين يتوفق أسس امليزة النسبية، والجدوى الاقتصادية التي تلبي الطلب على املواد الغذائية داخل البلد وخا

الشرط الثالث في تمكين السكان من الحصول على الغذاء بالكم والنوع املناسبين لألطفال والرجال والنساء من جميع الطبقات 

الاجتماعية والاقتصادية، وفي كل ألاوقات بحيث يضمن هذا الغذاء حياة مفعمة بالنشاط والصحة والحيوية املقبولة وفق 

بة مئوية الشرط الرابع املتمثل في تحقيق أكبر نس ذكر املتفق عليها. لكن هذا املتفق عليه ال يمكن أن ينسينا  املعايير العاملية

طراف املعنية. وملا كان عدد من امليزان التجاري الغذائي الوطني وفق أسس تجارية مستقرة وعادلة تضمن مصلحة جميع ألا 

السلع الغذائية لسكانها قليل أصال، فإنه كلما كان امليزان التجاري للغذاء في البلدان القادرة على إنتاج كافة ما تحتاجه من 

بلد ما أفضل، كلما تحسن وضع ألامن الغذائي لديه. ويتحسن مرورنا ويستقيم بذكر العنصر الخامس وألاخير املحصور في 

 حميدات،) حتياطي من املواد الغذائية ألاساسيةالا الاستراتيجي ضرورة التركيز على ألامن الغذائي الوقائي املتمثل بتوفير الخزان 

ما هو إال سلع غذائية محددة ذات ضرورة ماسة في حياة املواطنين، ونمط غذائي سائد يتم  الذي. (022ص.، 0222والربيعي، 

يعية، طبفيه الاحتفاظ بكميات منها تحت إشراف الحكومات املباشر، بحيث تكون الزيادة في احتياجات ألاسواق آلانية ال
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تستخدم في حاالت معينة، كالكوارث الطبيعية، الارتفاع املفاجئ غير الطبيعي في ألاسعار، تغيير العرض والطلب العالمي على 

  .(425، ص. 4110)صبحي، تلك السلع في حالة عدم إنتاجها محليا

ه ونوعا بظروف البلد املعني ذاته، وقدرت وإنه ملن ألاهمية بمكان إلاشارة هنا، إلى أن هذا املخزون الاستراتيجي يتحدد كما

الاقتصادية والفنية، فهذا املخزون من حيث معناه العريض يدل على ألامن الغذائي على مستوى القرية أو ألاسرة ألكثر السكان 

ن ألي كفقرا، لتأمين استهالكهم من ألاغذية باملستوى الحالي على ألاقل شرط أن يتحسن ذاك املستوى مع مض ي الزمن، ويم

حداث الخارجية أو لقرارات لم يسمعوا عنها أبدا، أو لعوامل تؤثر اضطراب في ألاسعار، أو لقرارات إلامداد سواء وقع نتيجة لأل 

اة و معانأفي أحوالهم املحلية أن تدفع هؤالء الناس إلى شفا هوة الهالك جوعا، وتلحق بهم أضرارا مادية ال سبيل لعالجها، 

فاألمن الغذائي ما هو إال استغالل عقالني لكل العوامل التي من شأنها أن تؤثر في ضمان تحسين الاستهالك  قاسية. بهذا املعنى

الفردي من ألاغذية في البلدان الفقيرة على الوجه ألاخص، بحيث تتضمن تلك العوامل التركيز على إنتاج الغذاء، وخلق فرص 

رة على جلب العمالت ألاجنبية للدولة، كما تتضمن توفير تسهيالت كافية لتحسين الدخل وكسبه وتوزيعه، باإلضافة إلى القد

للتخزين، واملوانئ، والنقل، ووضع نظم لتوزيع ألاغذية لتلبية الاحتياجات املوسمية والطارئة من الغذاء. وباملعنى الضيق ألاكثر 

ى رأسها القمح باعتباره أهم سلعة في سوق ألاغذية، تخصصا، فإن ألامن الغذائي العالمي يعني استقرار أسعار املواد الغذائية عل

وبهذا الاستقرار يمكن إلمدادات القمح أن تتدفق بصورة أكثر سهولة من بلدان الفائض إلى بلدان العجز بأسعار معقولة ونسبية 

 لذي يأتي كنتيجةسواق الدولية لألغذية امعروفة مسبقا. وهذا التحسن في أحول السوق يمكن أن يقلل من عدم استقرار ألا 

 لعوامل طبيعية، أو لعوامل من صنع إلانسان، وألامن الغذائي بهذا املعنى ينطبق جوهريا على البلدان النامية املستوردة للقمح

 .(01، ص. 4111)الحفار، 

ا خاصة دإلى أن ألامر إذا ما تعلق بمادة القمح حصرا فإن مفهوم ألامن الغذائي سوف يصبح أكثر تعقي ننبهوفي ألاخير 

لو علمنا أن نسبة الاكتفاء الذاتي من هذه املادة في انخفاض مستمر وهذا مؤشر خطير يدل على تدهور إنتاجية القطاع 

الزراعي، وتزايد الفجوة بين إلانتاج والاستهالك، واعتماد تلك البلدان النامية على الخارج في سد خصاصها من هذه املادة 

. وللخروج من ذلك (024،020، ص. 0222)حميدات، والربيعي،  التبعية للدول املنتجة للقمح الحيوية، الش يء الذي يعمق أثر 

املأزق استلزم تحقيق ألامن الغذائي في الوطن املغاربي والعربي تنمية الزراعة والارتفاع بالقطاع الزراعي وجعله أكثر منعة 

لى املستوى الوطني وعلى مستوى حصول ألاسر املعيشية عليها، واستدامة وإنتاجية نظرا ملساهمته في توفير املواد الغذائية ع

ومساهمته أيضا في خفض تكلفة الاستيراد والحد من أثار صدمات السوق والتجارة العاملين. وباسم السيرة الجادة لذكر الوطن 

 العربي نتساءل عن كيفية تعامل منظمات هذا العالم مع مفهوم ألامن الغذائي وكيف نظرت له؟

فيه، أن املنظمات العربية تبنت مفهوم ألامن الغذائي في خططها الاستراتيجية والتنموية وفي برامج منزع كيد الذي ال ألا

الحماية الاجتماعية، تبني ترمي من خالله الى التأكيد على أن ألامن الغذائي يتطلب أن ينتج الوطن العربي ألاغذية ألاساسية 

ن، وتوفير مخزون استراتيجي يكفي لسد احتياجات الظروف املؤدية إلى نقص بعض التي تفي بمتطلبات استهالك السكا

ئيس ي أن توفير الغذاء يمثل الجانب الر  واملتمثل في التعاريف السابقةويتطلب منا تأكيد الاستنتاج الذي تش ي به  السنوات.

يمكن  يةضالحاالت العر  أناج الغذائي املحلي. و لألمن الغذائي، وملواجهة الطلب الفعلي على املواد الغذائية يجب زيادة إلانت

 ت مساحةكبر مواجهتها عن طريق توفير مخزون احتياطي من املواد الغذائية الرئيسية. وأن ألامن الغذائي تعبير نسبي، فكلما 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية            
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 105 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 العدد الخامس عشر  

0200 

)الخزاعلة،  البلد، وكبرت موارده إلانتاجية، وزادت كفاءة استعمال تلك املوارد في وضع أفضل من ناحية ألامن الغذائي

بالطبع، هناك تعاريف أخرى أعطيت لألمن الغذائي، من بينها  . فهل من تعاريف أخرى أعطيت لألمن الغذائي؟(0222/0224

اط للنشللتنمية الزراعية واملتمثل في" توفير الغذاء بالكمية والنوعية الالزمتين  التعريف الذي جاءت به املنظمة العربية

والصحة بصورة مستمرة لكل أفراد الدولة العربية اعتمادا على إلانتاج املحلي أوال وامليزة النسبية إلنتاج السلع الغذائية لكل 

 (4116، ةاملنظمة العربية للتنمية الزراعي) ب مع دخولهم وإمكانياتهم املاديةقطر وإتاحته للمواطنين العرب باألسعار التي تتناس

تحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية بأنه هو" تحقيق الاكتفاء الذاتي نسبيا في مجال بينما عرفته ألامانة العامة إل

 ألامانة) ليامح الغذاء حيث يتمكن البلد ومجموعة البلدان املتعاونة فيما بينها من التلبية أكبر قدر ممكن من الحاجات الغذائية

أما الهالل الخصيب والصليب ألاحمر فاعتمدا في تعريفهما  (4142والزراعة العربية،  والصناعة التجارة غرفة التحاد العامة

لألمن الغذائي على عوامل أساسية، كتوفر الغذاء، وإمكانية الوصول إلى الغذاء، واستخدام الغذاء.  ففي ظل هذا هذه العوامل 

طقة أو الدولة يتمتعون باألمن الغذائي عندما يتاح للجميع في أي وقت كان يصح القول بأن الفرد وألاسرة أو املجتمع أو املن

ق مع احتياجاتهم، بما يتف ةيلبيلت كافي إلامكانية املادية والقدرة الاقتصادية لشراء أو إنتاج أو استهالك غذاء صحي ومغذي

فر الغذاء على املستوى الوطني وإلاقليمي أو أذواقهم ويمكنهم من القيام بأعمالهم بنشاط. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فتو 

املحلي ال يعني سوى أن الغذاء متوفر شكليا ألنه قد تم إنتاجه وتجهيزه واستيراده أو نقله. فعلى سبيل املثال، يتوفر الغذاء ألنه 

الغذائية. هذا هو الطعام يمكن أن يكون موجودا في ألاسواق، وألنه ينتج في املزارع أو الحدائق، أو ألنه يأتي من املساعدات 

. ومن جهة ثالثة، فتوفر الغذاء يعني يمكن للناس الحصول على الطعام (croix-rouge, 2005) الذي يكون مرئيا وفي املنطقة

املتوفر. فعادة ما يكون الوصول إلى الغذاء عن طريق مزيج من إلانتاج املحلي، واملخزون، والشراء، واملقايضة، والهدايا، 

راد فالاأعات املحلية وألاسر بجميع والاقتراض أو املساعدات الغذائية. ويتم ضمان إمكانية الوصول إلى الغذاء عند املجتم

منهم ولديهم ما يكفي من املوارد واملال، ونضرب املثل بأن الحصول على الغذاء الالزم إلنتاج نظام غذائي متوازن يعتمد  ةتألفامل

ية ية والتجار على الحقوق والامتيازات الاجتماعية واملؤسسو  ،وأسعار املواد الغذائية داخلها، وعلى هعلى دخل ألاسرة وتوزيع

لألفراد، بما في ذلك التوزيع العام للموارد وأنظمة الحماية والرعاية الاجتماعية. ومن جهة رابعة، فتوفر الغذاء يمكن أن يكون 

وجود وظائف موسمية في الخارج ناجمة عن و محدودا بسبب انعدام ألامن املادي في حالة الصراعات، والقدرة على الصمود، 

تفاء الحماية الاجتماعية التي كان يتمتع بها ذوي الدخل املنخفض. ومن جهة خامسة وأخيرة، فاستخدام إغالق الحدود واخ

على نوعية تخزين املواد الغذائية واملباد  الغذائية ألاساسية والصحية ة عتمداملالغذاء يعني طريقة استخدام الناس للطعام و 

اض ال تسمح بامتصاص مثالي للعناصر الغذائية، فإن النمو يتطلب زيادة ألطعمة. وألن هناك بعض ألامر ل ينهلكستلألفراد امل

-croisء)ومعرفة املباد  الغذائية ألاساسية لالستخدام الجيد للغذا ،استهالك بعض ألاطعمة التي غالبا ما تقلل ألامراض

rouge,2005, P.7 وطني على أهداف املخطط الإلى التركيز ارة الفالحة والتنمية الريفية(. فكل تلك الجهات ربما هي التي دفعت وز

للتنمية الفالحية املتمثل في تحسين ألامن الغذائي حسب املعايير املتفق عليها دوليا، وتحسين مستوى تغطية الاستهالك باإلنتاج 

ة يالوطني وتنمية قدرات إلانتاج للمدخالت الفالحية من بذور وشتائل، وكذا الاستعمال العقالني للموارد الطبيعية بهدف التنم

الوقت املناسب حان للتوجه وألاكيد املؤكد أن  .(0222)وزارة الفالحة، املستدامة وترقية املنتجات ذات املزايا النسبية املؤكدة 

ي تصوب صعيد الوجهة الشرعية إلاسالمية، ذاك الصعيد الذي عرف ألامن الغذائي في املفهوم الوضعي على أنه الحالة ال
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يتحقق عندها الاكتفاء الذاتي من الغذاء محليا، وأنه مدى ما يتوفر لبلد من مخزون معين من املواد الغذائية ألاساسية، 

بحيث يستطيع هذا البلد اللجوء إلى مخزونه حال حدوث كوارث طبيعية تقلل من إنتاج الغذاء، أو في حال تعذر الحصول على 

البلد املصدر. أما املفهوم إلاسالمي لألمن الغذائي فقد ركز على البعد  يعانيها سياسيةألسباب  هالغذاء املطلوب باستيراد

العقائدي املتمثل في أن هللا هو الرزاق ولن يترك مخلوقا يطويه الجوع، وأن الاستغفار والدعاء يجلبان الرزق، وأن التقوى 

مي هو ضمان الحد ألادنى من الضرورات الغذائية لجميع أفراد تنميه وتزيده. وبناء عليه، فإن ألامن الغذائي في املفهوم إلاسال 

. ففي ظل إسالمية هذا املفهوم املركب واملستحدث ربط هللا في كتابه بين ألامن (0222)السربتي،  ية املجتمع في أي فترة زمن

كال منهما سببا في تحقيق آلاخر، فال أمان ألمة تعاني الجوع الشخص ي وألامن الغذائي من جهة والعبادة من جهة أخرى، وجعل 

والحرمان، كما ال يتحقق ألامن الغذائي والرخاء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والاستقرار ألمة تفتقد إلى طاعة هللا، وتعاني من 

رْ الحروب والاضطرابات الداخلية والفوض ى لقوله تعالى: " 
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. ومكن لنا الفهم من خالل سياق آلايتين أن إلايمان كان (52)القصصأ

عالقة ن إلى السببا في جلب ألارزاق وكثرة الخيرات مما زاد من الاطمئنان والسالم وألامان في ذلك الحرم الطاهر. وقد أشار القرآ

َمَراِت "ىالقائمة بين ألامن الشخص ي وألامن الغذائي في قوله تعال
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 . (406)البقرة، " َرِبّ اْجَعْل َه

ن معل إلاسالم جفي الدامغة  تهحجالذي نجد  القول الذي جمع بين ألامن الشخص ي وألامن الغذائي، دليل على تالزمهمافهذا 

أحد محاور ثالثة تحقق السعادة والرخاء للمسلم في دنياه وآخرته. وهذه املحاور هي: ألامن الشخص ي، الصحة  كال ألامنين

لقول النبوي" من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت تبعا ل الجسدية، ألامن الغذائي

ذا القلم سوى معنى ألامن الغذائي في املفهوم الفقهي الذي عرفه على أنه ضمان استمرارية تدفق املستوى له الدنيا". وما حاز ه

املعتاد من الغذاء الالزم الستهالك املجتمع الذي ال يمكن الاعتراض عليه، إال إذا تضمن املستوى املعتاد من الغذاء سلعة 

من ألاوفق القول بان ألامن الغذائي، هو ضمان استمرار تدفق املستوى  محرمة شرعا. وقد يجد الاقتصاد إلاسالمي لذلك أنه

املعتاد من الغذاء الحالل الالزم الستهالك املجتمع في أي فترة من الزمن، واملستوى املعتاد يحدد على أساس املستوى الاجتماعي 

ن الغذائي في املجتمع إلاسالمي توفير الغذاء ويرتفع املستوى املعتاد من الغذاء ليصل إلى حد الكماليات. حد أوجب فيه ألام

يسري، ) لفقراء، حيث يتمثل الحد ألادنى في الغذاء واملسكن وامللبس الضروري للجميع.للكافة الطبقات مع ضمان الحد ألادنى 

منخفضا وذلك أن املستوى املعتاد من الغذاء الحالل، قد يكون مرتفعا، أو وما يمكن أن يضمنه القلم ها هنا،  (0، ص.4114

تبعا للحالة الاقتصادية، فإذا كان املجتمع إلاسالمي يتمتع بحالة من التقدم الاقتصادي، فإن املستوى قد يرتفع إلى حد 

َرَج ِلِعَباِدِه َوا00: الكماليات، فال بأس من هذا طاملا تم وضع شرط الحالل لقوله تعالى
ْ
خ

َ
ِتي أ

َّ
ِه ال

َّ
 الل

َ
َم ِزيَنة ْل َمْن َحرَّ

ُ
َباِت " ق ِيّ

َّ
لط

ْزِق " .  فاألمن الغذائي في هذه الحال يعني املحافظة على املستوى الغذائي الكمالي الذي اعتاد عليه (00)ألاعراف، ِمَن الِرّ

املجتمع إلاسالمي. أما إذا كان هذا املجتمع يعاني من شدة اقتصادية بسبب ظروف الفقر أو التخلف الاقتصادي، فوجب 

ى املعتاد من الغذاء لدى املجتمع يضمن حد الضرورات الغذائية أم ال؟  وفي هذا التحديد يمكن تحديد هل هذا املستو 

 ن الشريعة وضعتقال: بأالحاجيات والضرورات. حيث بين مام الشاطبي في التفرقة إلا الاستفادة من الفكرة التي أرساها 

فظ مقاصدها في الخلق. ومن هذه املقاصد الضروريات لصالح العباد في العاجل والاجل معا، وترجع تكاليف الشريعة إلى ح
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على  امصالح الدنيأنه ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر  تعني عنده والحاجيات، فالضروريات

ناول ، وعليه فإن تاستقامة، بل على فساد، وتهارج، وفوت حياة، وفي ألاخرى فوت النجاة، والنعيم، والرجوع بالخسران املبين

هي و املأكوالت واملشروبات إلى غير ذلك من ألاشياء التي يتوقف عليها بقاء الحياة من الضروريات، ومجموع الضروريات خمس 

.  هذا عن الضروريات، أما عن الحاجيات فقد قيل فيها: أن التمتع (4112)الشاطبي،  ، والنفس، والعقل، والنسل، واملالالدين

بالطيبات من مأكل وملبس وغيره، أي مما يكون تركه غير مخل بأحد ألاصول السابقة، ولكنه يؤدي إلى الضيق فيدخل في باب 

فوت إلى الحرج واملشقة الالحقة ب أنها أمور مفتقر إليها من أجل التوسعة، ورفع الضيق املؤدي في الغالب التي تعنيالحاجيات، 

وال نتفادى الحرج إلا بإمكانية التصور . (04، ص. 4112)الشاطبي،  املطلوب، وال يتعرض املكلفين للحرج بفقد هذه الحاجيات

ينخفض مستوى ألامن الغذائي في املجتمع إلاسالمي عن مستوى الضرورات ألاساسية من ألاقوات، املنطقي املتجلي في أال 

املستوى الضروري لألمن الغذائي، هو ال شك مستوى مطلق،  اسم يهنطلق عل يمكن أنالذي ان استمرار تدفقاتها، و وضم

قوات الغذائية التي ال يستغنى عنها، أي حد الكفاف فقط. دنى الذي يضمن لكل فرد عامل ومن يعولهم ألاولكن عند الحد ألا 

ن تعريف مستوى الكفاية لألمن الغذائي، بأنه ضمان استمرار تدفق غذائي أما إذا ما أخذت الحاجيات معيارا فإن من املمك

دنى الضروري للكفاف، ويقل عن املستوى الكمالي الذي يمكن التخلي عنه بال أية أضرار للصحة العامة، يرتفع فوق الحد ألا 

ى ي لألمن الغذائي الذي يعتمد علويالحظ أن مستوى الكفاية لألمن الغذائي كمستوى مطلق، قد يتشابه مع املستوى املعيار 

رد او لللتبصر الفاحص ونعتمد نحن على ا  تحديد سعرات حرارية تلزم لحياة نشطة لكل فرد من أفراد املجتمع في املتوسط.

ملستوى ابين مستويين مطلقين لألمن الغذائي في املنظور إلاسالمي، أولهما، أطلق عليه  يسربكل لتمييز لفي هذا التصور املنطقي 

 الضروري أو مستوى الكفاف، وثانيهما، أطلق عليه مستوى الكفاية أو املستوى الذي يضمن الحاجيات إضافة إلى الضرورات

رى حاجة إال سددتها ما اتسع أال أأشار إليه عمر ابن الخطاب في قوله:" أني حريص  (، والذي1، ص. 0222/0224)الخزاعلة، 

. وعليه، يمكن القول بأن عدم )ابن كثير، د ت( نا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف"بعضنا ببعض، فإذا عجز ذلك تأسي

إمكانية التدني عن مستوى الكفاية بالنسبة للمجتمع ككل في أي فترة زمنية، هي ضرورة شرعية. أما مستوى الكفاية، فهو 

آلاجل الطويل في جميع الدول إلاسالمية التي تعاني آنيا من مشكلة الفقر والتخلف خير، وينبغي العمل على تحقيقه في 

ْسِرِفيَن ":الاقتصادي، مستدلين في ذلك بقوله تعالى
ُ ْ
 ُيِحبُّ امل

َ
ُه ال وا ِإنَّ

ُ
ْسِرف

ُ
 ت

َ
َرُبوا َوال

ْ
وا َواش

ُ
ل
ُ
. ويالحظ أن ما (04)ألاعراف، " َوك

 .(42، ص. 0224)الخزاعلة، ماليات يكفي من الغذاء لن يصل في اللغة إلى الك

إن دغدغة كلمة الكماليات للفكر  أنعشت ذات القلم وجددت نشاطها في حثها على الجول بديار الصعيد الغربي التي 

عرف فيها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ألامن الغذائي بأنه" إمكانية حصول كل الناس في كافة ألاوقات على الغذاء الكافي 

لغذائي لقطر ما عندما يصبح لهذا القطر القدرة التسويقية والتجارية على إمداد والالزم لنشاطهم وصحتهم، ويتحقق ألامن ا

ألاوقات بفرص كل تلك وعندما يتمتع البشر كافة في (.0244موالي، ومقراني، )كل املواطنين بالغذاء الكافي في كل ألاوقات،  

ذية تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب اذواقهم الحصول، من الناحيتين املادية والاقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغ

الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة. وهذا التعريف مفيد، من حيث أنه يشير إلى نطاق واسع من العوامل التي 

و الاستيراد أو أن الغذائي. فأوال، ينبغي توفر ألاغدية في البلد، من خالل إلانتاج املحلي مينبغي توفرها للشخص لكي يتمتع باأل 

واق وقدرة سلى ألا إكليهما. وثانيا، ينبغي أن تتمكن ألاسر املعيشية من الحصول على ألاغذية، ما يعني ضرورة وصولها فعليا 
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يتمتعوا  فراد الغذاء بكمية كافية ونوعية مناسبة، وأناملستهلكين املالية على تحمل تكاليف شرائها. ثالثا، ينبغي أن يستهلك ألا 

يا، )آس الكافية لالستفادة من الطعام. كما ينبغي أن تظل هذه العوامل جميعها مستقرة ومستدامة مع مرور الوقت بالصحة

. فإذا ما حدث خلل في ذلك تلقي قمة روما 4116حسبما أشار إليه مؤتمر القمة العاملية لألغذية املنعقد عام (، 4، ص. 0242

إعالنها الذي قيل فيه:" نحن نؤكد من جديد أن ألامن الغذائي  كما جاء فيلة مسؤولية ضمان ألامن الغذائي على كاهل الدو 

مسؤولية وطنية وأن أية خطط ملواجهة تحديات ألامن الغذائي ينبغي أن تصاغ وطنيا، وتصمم وتمتلك وتدار وتبنى على التشاور 

" عكس ذلك في برامجنا وميزانياتنا الوطنيةمع جميع أصحاب املصلحة الرئيسيين. وسوف نجعل ألامن الغذائي أولوية عليا وسن

كيفية معالجة التجليات الحرجة النعدام ألامن الغذائي ونقص  ا"عرض فيه، التي سن(0242)لجنة ألامن الغذائي العالمي، 

التغذية، وبناء القدرة على الصمود في ألازمات املمتدة بطريقة تتناسب مع التحديات املحددة لهذه الحاالت وتتفادى تفاقم 

السياسات وإلاجراءات سباب الجذرية، وحيثما توجد فرص، تساهم في حلها. ويهدف إطار العمل إلى توجيه عملية وضع ألا 

، 0242)لجنة ألامن الغذائي العالمي، الرامية إلى تحسين ألامن الغذائي والتغذية في حاالت ألازمات املمتدة وتنفيذها ورصدها"

. وحتى ال نطيل الحديث في هذا الرصد ننتقل إلى تعريف آخر اعتبر فيه الغذاء مفهوما قيما إذا ما استخدم بتفاهم (46ص

 ألامن الغذائيعد إلى  عنهتفاهم املنحو يعناه وحدوده وكيفية تفاعله مع العوامل السلوكية وغير الغذائية. و واضح حول م

لذي ليس ا منهذا ألا ساس ي لالناس محور الاهتمام ألا  وتجعلعملية تنطبق على النطاق الكلي وتقاس نتائجها على نطاق ضيق، 

اصر الرفاه البشري. عنصرا يمكن أن يكون مزمنا أو عابرا، ويمكن قياس هدفا بحد ذاته، وإنما يشكل عنصرا أساسيا من عن

نتائجه الفعلية الحقا أو نتائجه املتوقعة مسبقا. هذا، ويتوقف تحقيق التغذية الجيدة كنتيجة لألمن الغذائي الفردي على 

ية، والحصول على الرعاية الصحية مراض املعدمجموعة من العوامل غير التغذوية مثل الظروف الصحية، ونوعية املياه، وألا 

ي توجيه ، وينبغتانتغذية جيدو ألاولية، وبالتالي، ال يضمن ألامن الغذائي ألامن التغذوي، لكنه يضمن كوسيلة تحقيق صحة 

ا، )آسي ستكمال ورصد ألامن الغذائي بمقاييس الجسم البشري االتدخالت السياساتية باتجاه ألامن التغذوي، كما يجب 

 .(42، ص. 0242

وأخيرا يجدر بنا أن نعرض في هذا الصعيد التعريف الذي ال يمكن الاستغناء عنه بأي حال من ألاحوال إنه تعريف 

الذي يفهم منه أن ألامن الغذائي هو" توفير الغذاء بالكمية والنوعية الالزمتين للنشاط  FAOمنظمة ألاغذية والزراعة الفاو 

والصحة وبصورة مستمرة لكل أفراد املجتمع اعتمادا على إلانتاج املحلي أوال وعلى أساس امليزة النسبية إلنتاج السلع الغذائية 

م وإمكاناتهم املادية. هذا وترى املنظمة أن ألامن الغذائي ال يتحقق دخولهو للمواطنين باألسعار التي تتناسب  الكل بلد، وإتاحته

إال عندما يصبح لجميع ألافراد وفي جميع ألاوقات القدرة الاقتصادية والاجتماعية للحصول على الغذاء الكافي بكامل عناصره 

شرط أن (.00، ص.0246كي، وطه، الزن)ية للوفاء باحتياجاتهم وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشيطة وصحية"و غذتال

خالية من املواد الضارة، ومقبولة من الناحية الثقافية، وإمكانية الحصول على تلك ألاغذية بطرق مستدامة ال تتعارض  تكون 

ء أن الحق في الغذا(، التي ننبه ونحن بإزاءها إلى 4 ص.، 0242)لجنة ألامن الغذائي العالمي،مع التمتع بحقوق إلانسان ألاخرى"

من  44يرد بأقص ى درجة من الوضوح في إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان واملادة و ، الدولية صكوكالالكافي حق معترف به في 

من خالل املباد  التوجيهية الطوعية  هاستكملت أحكامو لدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، االعهد 

أن يكون الحق في غذاء كاف هو الهدف  "عندما دعت إلى (0224)الجمعية العامة،  لغذاءللحق في ا ةلدعم إلاعمال التدريجي
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ن الغذائي، وبرامجه، وتشريعاته؛ وأن مباد  حقوق إلانسان هي التي توجه ألانشطة املصممة لتحسين مالرئيس ي لسياسات ألا 

السياسات، والبرامج، والاستراتيجيات، والتشريعات على تعزيز تمكين أصحاب الحقوق ألامن الغذائي؛ إنه يلزم أن تعمل 

)لجنة ألامن ومساءلة من تقع عليهم مسؤولية أداء الواجب، بما يعزز مباد  الحقوق والالتزامات وليس إلاحسان والصدقات"

إزاء ألاشخاص الذين يعيشون في أقاليمها  ، وبما يفرضه على جميع الدول من التزامات ال (45، ص.0242الغذائي العالمي، 

الالتزامات إحداهما ألاخرى. فالحق في الغذاء ال يمكن  هتكمل هات ، بحيثالوطنية فحسب، بل وإزاء سكان الدول ألاخرى 

دة ألاثر و إعماله بالكامل إال عندما يتم الامتثال لاللتزامات الوطنية والدولية، إذ ستظل الجهود الوطنية في أغلب ألاحوال محد

 لحقالي فا. وبالتفي مكافحة سوء التغذية وانعدام ألامن الغذائي ما لم تسهل البيئة الدولية هذه الجهود الوطنية وتكافئ عليها

ليس حقا يمكن ألية دولة إعماله بمعزل عن الدول ألاخرى، ذلك أن جميع الدول تتحمل مسؤولية مشتركة تقوم  في الغذاء

ق وحمايته الحهذالدولي، لكفالة تهيئة البيئة الدولية التي تعمل فيها الدول على نحو يمكنها من احترام دعائمها على القانون ا

 (.44-42 -2-6، ص ص. 0224)الجمعية العامة،  وإعماله ملنفعة سكانها، وذلك بالتركيز على مجاالت وأبعاد عديدة ومتنوعة

اريف في السردية الايتمولوجية ملفهوم ألامن الغذائي، وهي، كما يمكن أن هي أبرز وجوه التعأما تركيز القلم فقد أبرز أن هذه 

نرى ونالحظ، وجوه تدور حول مفهوم التخزين والظرفية والسياسات الجزئية ملفهوم ألامن الغذائي، مع التركيز على توفير القدر 

ول الحصمن الغذاء للذين ال يستطيعون  املطلوب من الغذاء لألفراد في حدود الدخل املتاح لهم، وضمان املستوى الكفاف

عليه بدخولهم املتاحة سواء على املستوى الذاتي أو املستوى املحلي أو على مستوى الاستيراد. وبإزاء هذه الوجوه من النظر 

ي مة فقدرت النحن أن تحول الرؤية إلى وجه آخر  يظهر فيه للعين أن مفهوم ألامن الغذائي من املفاهيم القدي ات،واملالحظ

الوجود، والحديثة ألاثر في التفكير التنموي، لذا فمن البديهي بعدما صالت وجالت في التعريف به أن تعمل على تحديد املفاهيم 

يقة التي تجمعها ابط الوثو املرادفة له والتي تندس تحت لوائه لتتلبس به وتتزيى بزيه مؤكدة  على التشابه التوأمي بينهما والر 

ط فيه مفهوم ألامن الغذائي في دراسات السياسات الاقتصادية، تقليديا بمفهوم الاكتفاء الذاتي الكامل به، اندساس ارتب

بشكل تداخلي في ظل الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة املستقلة حديثا لقضية الغذاء خالل عقدي الخمسينات والستينات 

قدرة املجتمع على تحقيق الاعتماد الكامل على النفس واملوارد من القرن العشرين، اهتمام عرف الاكتفاء الذاتي بكونه 

وإلامكانات الذاتية في إنتاج احتياجاته الغذائية ألاساسية محليا دونما حاجة إلى آخرين، وضمان الحد ألادنى منها . لكن 

لها أو حتى الجزء ألاكبر منها الاكتفاء الذاتي الكامل يكون غير ممكن مع الوقت، أي ال يمكن انتاج الاحتياجات ألاساسية ك

إما بإنتاج جزء منها محليا واستيفاء الباقي  من خالل توفير حصيلة كافية من عائد  هامحليا. وفي هذه الحال يجب توفير 

الاحتياجات، وطبقا لهذا املفهوم، فإن توفير ألامن الغذائي ال ينطوي بالضرورة تلك الصادرات الزراعية تستخدم في استيراد 

عظم منها محليا، بل ينطوي أساسا عل توفير املوارد الالزمة إنتاج كل الاحتياجات الغذائية ألاساسية أو حتى الجانب ألا  على

من خالل تصدير منتجات أخرى تتمتع في إنتاجها البالد بميزة نسبية على البالد ألاخرى، وبهذا املعنى  تلك الاحتياجات لتوفير 

قه أكثر مرونة في استخدام املوارد  ويأخذ طابع الاعتماد املتبادل مع ألاخرين والتعاون معهم. يصبح ألامن الغذائي  على اطال

احتياجات الغذاء ألاساسية يجب تلبى محليا اعتمادا على النفس، الش يء الذي يعني أن الامداد أن جب أال ينسينا يلكن هذا 

ت الغذائية، هو الشرط الحاسم الذي ال غنى له عنه ألمن أي شعب املحلي الكافي ملنع املجاعة في حالة انقطاع مفاجئ للواردا

من الشعوب، عالوة على ذلك، فما من بلد يستطيع املساومة بنجاح في التجارة الدولية ما دام يسعى يائسا لبيع منتجاته حتى 
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عتماد املتبادل الذي يحظى باملدح يستورد الغذاء ملنع املجاعة، ودون الاعتماد الغذائي على الذات، وفي هذه الحالة يصبح الا 

 (.24، 26، 20، ص.4114السيد، ) .(4114)السيد ع.،  الوفير سوى ستار دخان للسيطرة الغذائية لبلد آخر

وال بد أن نلفت الانتباه في هذا الجو املرن املشبع بالذاتية إلى أنه في السنوات ألاخيرة، ونتيجة تزايد القلق العالمي من          

املخاطر التي يمكن أن تترتب على استخدام الكيماويات في الزراعة الحديثة وبصفة خاصة على أمن الغذاء وسالمته الصحية 

فاهيم أخرى انضوت تحت لواء ألامن الغذائي، كمفهوم أمان الغذاء الذي عرفته منظمة الصحة وسالمة البيئة، ظهرت م

العامية بأنه جميع الظروف واملعايير الضرورية خالل عمليات إنتاج وتصنيع، وتخزين، وتوزيع، وإعداد الغذاء، الالزمة لضمان 

دمي.  وهذا يعني أن إنتاج الغذاء يجب أن يشتمل على محتوى أن يكون الغذاء آمنا وموثوقا به، وصحيا، ومالئما لالستهالك ألا 

غذائي يوفي باحتياجات الجسم وأن يكون آمنا لالستهالك وأال يعرض صحة املستهلك للخطر أو الضرر من خالل العدوى أو 

وحتى  إلى املراحل الالحقة التسمم. فقضية أمان الغذاء لم تعد تتوقف عند مرحلة إلانتاج الزراعي وال تقتصر عليها، وإنما تمتد

وإلى جانب أمان الغذاء أنضوى مفهوم آخر تحت لواء ألامن الغذائي أطلق عليه ( 40-44، ص. 4114)السيد،  لحظة الاستهالك

اسم الزراعة العضوية أو البديلة أو البيولوجية الذي عرفته وزارة الزراعة ألامريكية بكونه" نظام إنتاجي يتحاش ى أو يستعيد 

حد كبير استخدام املخصبات املركبة صناعيا، واملبيدات الحشرية ومنظمات النمو وإضافات العلف الحيواني. وتعتمد نظم إلى 

الدورات الزراعية )تعاقب املحاصيل( ومخلفات املحاصيل والسماد الحيواني  على -إلى أقص ى حد ممكن-ة العضويةالزراع

للمزرعة. وعلى أساليب بيولوجية ملكافحة آلافات واملحافظة على إنتاجية  والبقول وألاسمدة الخضراء واملخلفات العضوية

". (12، ص. 4114)السيد،  التربة الزراعية وطبيعتها ولتوفير العناصر الغذائية للنبات وملكافحة الحشرات وآلافات ألاخرى 

أن تتيح غذاء ذا قيمة غذائية عالية  وليحقق هذا نظام الغرض املطلوب تم  تحديد مباد  جادة للزراعة العضوية تمكنها من

وبكميات وافية، وأن تعمل مع النظم الطبيعية بدل التسيد عليها، أن تحفز وتشجع الدورات البيولوجية داخل النظام املزرعي 

 الحيواني والنباتي، أن تحافظ وتحسن خصوبة التربة على املدى البعيد، أن تستعمل بأقص ى حد ممكن املوارد املتجددة في

النظم الزراعية ذات التنظيم املحلي، أن تعمل بأقص ى حد ممكن من خالل نظام مغلق بالنسبة للمادة العضوية والعناصر 

الغذائية، أن توفر للثروة الحيوانية كل الظروف الحياتية التي تمكنها من أداء جميع مظاهر سلوكياتها الفطرية، أن تحافظ 

محيطه مع حماية البيئات النباتية والحياة البرية، أن تتيح للمنتجين الزراعيين عائدا كافيا على التنوع الوراثي للنظام املزرعي و 

السيد، )ورضا من عملهم بما فيه بيئة  عمل آمنة، وأن تأخذ بعين الاعتبار آلاثار الاجتماعية والبيئية الشمل للنظام املزرعي

سيرا تلمس انضواء جديد ملفهوم استدامة أو تواصل التنمية ، وتجعلنا  ندرك في السياق ذاته أنه  ليس ع(10، ص. 4114

الزراعية كسبيل لتحقيق ألامن الغذائي، وقد تم تعريف هذا املفهوم امليكانيكي الاستاتيكي بأنه التنمية التي تواجه احتياجات 

املستدامة بانها إلادارة الحاضر دون إلاجحاف بقدرة ألاجيال القادمة على مواجهة احتياجاتهم الخاصة. وتعرف الزراعة 

الناجحة ملوارد الزراعة للوفاء باالحتياجات املتغيرة لإلنسان مع املحافظة على نوعية البيئة أو تحسينها وصيانة املوارد الطبيعية. 

ولتحقيق ذلك توجب على الزراعة املتواصلة أن تؤسس على نظم مزرعية تتصف بالقدرة على املحافظة على إنتاجيتها وعلى 

ائدتها للمجتمع إلى ما نهاية. وإلى جانب ذلك توجب على هذه النظم الزراعية بدورها أن تكون على املدى الطويل منتجة ف

ومريحة وإال فلن تتواصل اقتصاديا، وأن تكون متواصلة بيئيا وإال فلن تكون مريحة على املدى الطويل، ولكي تكون الزراعة 

في باالحتياجات املتنامية، وأن تستمر على درجة عالية من الكفاءة، وأن يحصل متواصلة وجب أن تكون أعلى إنتاجية لت
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الزراع على عائد معقول على استثماراتهم وعملهم. وفي ألاخير فكوكب ألارض ال يستطيع تحقيق زارعة متواصلة ويفي 

، ص. 4114، )السيد ستخدام الرشيدباالحتياجات املتزايدة باستمرار للسكان مالم يستخدم التكنولوجيا الحديثة بما فيها الا 

. فما الذي يا ترى جعل هذه املفاهيم تسعى إلى الانضواء تحت لواء ألامن الغذائي؟ وما الذي أغراها لتقدم (402-404-405

 على ذلك السعي؟ هل هو مستوياته أم مقوماته أم أبعاده أم هي أشياء أخرى قد تدخلنا في صمت حيرة أبدي؟    

 ي: دراسة في املقومات وألابعاد واملستوياتألامن الغذائ

املعلوم الذي ال نزاع فيها، أن لكل مفهوم من املفاهيم في السرديات العلمية وألادبية للمجتمعات مقومات وأبعاد تثبت 

منطقية  وجوده وتزيد من قوة حضوره، حضور بارز القوائم ال يتجرأ واحد منا على إنكاره، إال أنه يتجرأ وبوقاحة ذات وجاهة

موضوعية على القول بأن مفهوم ألامن الغذائي ال يخرج عن هذه القاعدة، قاعدة البد للقلم فيها قبل البحث في مقومات هذا 

ألامن منحها تعريف يختصره في" توفر كميات كافية من الغذاء ذي الجودة املناسبة، تؤمن من خالل إلانتاج املحلي أو من  

غايتها ألاولى وألاخيرة تحقيق ألامن الغذائي. فهذا ألاخير كما تعلمون ، (1، ص. 0242)آسيا، "لغذائيةالواردات أو عبر املعونة ا

يعد بالنسبة ألي وطن من ألاوطان، قضية محورية ال يمكن تركها للظروف املتغيرة، التي تبدو أنها آمنة، فالغذاء ضرورة حيوية 

ه من الغذاء بمقادير مناسبة ومستقرة وبطريقة سهلة، أصبحت الحياة لإلنسان. وبالنسبة ألي شعب، متى توافرت له حاجت

ميسورة واستقرت ألامور، واتجه الشعب إلى التشييد والتنمية وبناء الحضارة. ومتى أصبح ألامر غير ذلك، وانشغل الناس 

هة سية بصورة أكثر حدة. ومن جبقوتهم اليومي، ساد القلق واهتز الاستقرار، وبرزت املشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسيا

الذي يشمل  Availabiltiy   وجود مقوم التوافر(2، ص. 4114)السيد، أخرى، فإن تحقيق ألامن الغذائي يستلزم بالضرورة 

ضمان توافر السلع الغذائية بنوعية جيدة وكمية كافية من املصادر املحلية والخارجية على املستوى الكلي واملعيش ي واملحلي 

ن تكون نسبة إلانتاج املحلي أكبر من الواردات، شرط انصب فيه الاهتمام على الكم؛ ألن الطلب يفوق العرض الغذائي بشرط أ

دون النظر لجودته؛ ألنه بقدر ما يجب النظر لكمية الغذاء مقارنة بالحجم السكاني الذي يتطلب توافر الغذاء بقدر ما يجب 

الخطوة تبدأ الخطوة املوالية والتي توجه رؤيتها صوب النوعية الغذائية، فنوجه توافر السلع الغذائية وعندما تتحقق هذه 

إلى إلامدادات العاملية املتاحة من الغذاء، الذي ينظر إليه عادة على أنه  Access بتوجيهها رؤيتنا صوب مقوم سهولة الوصول  

ألاسرة املعيشية أو الفرد، وعندما يعتبر أنه يشمل  شاغل حتمي له ألاولوية على بقية ألابعاد ألاخرى عند تقييمه على صعيد

مع مراعاة مسألة القدرة الشرائية ( 5، ص. 0242)آسيا،  كل إمكان الحصول املادي وألاهم من ذلك الاقتصادي على الغذاء

. وأهم من ألاهم أن هذا (Jean, 2007) ودرجة تكامل ألاسواق والسياسات السعرية الحكومية والقدرة على تحمل التكاليف 

الذي يتضمن توفير املعلومات السكانية بصفة دقيقة لتخطيط ألامن  Utilizationمقوم يتطلب بدوره حضور مقوم الانتفاع 

راط فالغذائي، والذي يقصد به عادات الكل الجيدة وخيارات الفراد فيما يتعلق باألطعمة والعادات السلوكية التي تشمل إلا 

في الاستهالك ونمط التوزيع داخل ألاسرة املعيشية بسبب التقاليد واملمارسات الثقافية، فضال عن العوامل املؤثرة في عملية 

ولتكتمل (. 01، ص. 0242)آسيا، عليها ألايض، وبجانب ذلك يعكس الانتفاع أيضا النتائج البيولوجية لتوفر ألاغذية والحصول 

الذي يعني أن تظل أسعار املواد الغذائية    Stabilityالاستقرارأخير نطلق عليه اسم من تواجد مقوم  هذا الانعكاس ال بد صورة

، هو جزء ال يتجزأ من املقومات أو الركائز الثالث ألاخرى، بمعنى أن (00، ص. 0246)الزنكي، وطه،  معتدلة ومتاحة للجميع

لك ألاوقات على مستوى الفرد وألاسر املعيشية، وكذسائر تكون قائمة في  توفر ألاغذية والحصول عليها والانتفاع منها ينبغي أن
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وبتعبير آخر، فاالستقرار على املدى الطويل يقود إلى استدامة . (5، ص. 0242)آسيا،  على املستويات الوطني وإلاقليمي والعالمي

 دون التعرض للتقلبات أو ألازمات، وذلك وفق ألامن الغذائي والتوصل للمقومات الثالث السابقة عبر مختلف الفترات الزمنية

ذكورة املذه املقومات العالقة تنحو بنا نحو القول بأن ه .)مجاهد، د ت( ما يتبع من السياسات والبرامج والتدابير ذات العالقة

 يات مختلفة، فتوافر ألاغذية أمر أساس ي علىعندما تتعالق مع بعضها وتتشابك يظهر مجال تأثيرها بشكل ملموس على مستو 

الصعيدين الوطني والعالمي، وسهولة الوصول إليها والحصول عليها يرتبط بشكل أكبر وأكثر مباشرة بمستوى ألاسرة املعيشية، 

ستقرار الغذائي، والانتفاع يتعلق بالنوعية وبالجوانب التغذوية لألغذية املتوفرة، وترتبط تمام الارتباط بمستوى الفرد. أما الا 

فينظر إليه كمجموعة من التدابير الشاملة التي تكفل استدامة املقومات الثالثة ألاخرى التي ذكرنا. أما ما لم نذكره بعد، فهو 

أن التجارة اكتسبت أهمية حيوية كعنصر لتوفر ألاغذية، وساعدت العديد من البلدان على التغلب على الظروف البيئية 

اقت إنتاج ألاغذية محليا. وعندما تتوفر ألاغذية من خالل إلانتاج املحلي أو من خالل التجارة، يرتبط ألامن الصعبة التي أع

مع يدة قة وطبعالألامن الغذائي ، وترتبط مقومات الغذائي غالبا بقدرة ألافراد الاقتصادية على الحصول على ألاغذية املغذية 

خيرة وتكاملها ينعكس في عملية الربط بين مقومات ألامن الغذائي في جميع أهداف التنمية املستدامة، فترابط أهداف هذه ألا 

 ر ألامن على نحو شمولي يأخذ بالحسبان مختلف العناصهذا التنمية املستدامة، ربط ال بد من التسليم فيه بأن تحقيق 

ب أن تحيط يتطل مانوإالتنمية املستدامة، ملتعلقة بكافة أبعاده ويتطلب أكثر من مجرد التركيز على هدف أو هدفين من أهداف ا

)آسيا،  الشاملة لعدة قطاعات تجعل من الصعب حصره في هدف  تهأهداف التنمية بجميع أبعاد ألامن الغذائي ألن طبيع

في مستوى واحد. وأول ما يقفز إلى الذهن بإزاء قضية كهذه هو أن نتساءل: أليس معنى هذا أن لألمن  واحد( 5-0، ص. 0242

 الغذائي مستويات؟ وإذا كان ألامر كذلك فما هي هذه املستويات؟ 

بشكل  من الجلي أن السرديات الايتمولوجية تشهد شذراتها على أن لألمن الغذائي مستويات عديدة يمكن اجمالها           

ينحصر معناه في أن إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل  ول مركز في ألامن الغذائي املطلق وألامن الغذائي النسبي؛ فاأل 

من أجل إبقاء الفرد على قيد الحياة  (04، ص.0222)السربتي،  أو يفوق الطلب، وهذا املستوى مرادف لالكتفاء الذاتي الكامل

دنى للسعرات الحرارية لكل فرد من أفراد املجتمع في املتوسط، وفقا ملا توحي به املعايير الدولية، ومن ثم أي كفالة الحد ألا 

القضاء على الجوع في الدولة بشكل رسمي. لكن الذي ال يمكن القضاء عليه أن هذا التحديد املطلق الواسع لألمن الغذائي 

ذلك إلى أن الكثير من الدول إلافريقية لم تحققه إلى اليوم والدليل على  وجهت له انتقادات كثيرة وسمته بالالواقعية، وعزت

. 0242مليون جائع في العالم سنة  105مليون شخص في القارة إلافريقية هم جياع من مجموع  052ذلك أن هناك أكثر من

ياجات وضمان الحد ألادنى من تلك الاحت فيرتبط مستواه بقدرة الدولة على توفير السلع واملواد الغذائية كليا وجزئيا الثاني أما

بانتظام، فمفهوم ألامن الغذائي النسبي ال يعني بالضرورة إنتاج كل الاحتياجات من خالل منتجات أخرى يتمتع فيها البلد املعني 

هذا أن كل  وتؤهلنا لنستوضح من.  (41، ص. 0244)موالي، ومقراني،  بميزة نسبية تؤهل لتأمين الغذاء بالتعاون مع آلاخرين

مستوى ألامن الغذائي الفعلي لبلد ما يتوقف على عوامل داخلية وخارجية؛ فالعوامل الداخلية ترتبط بظروف البلد املتمثلة 

ير الدخل الغذائية، وفي ألاخ همفي إمكانية إلانتاج الغذائي الداخلية والاستراتيجية املتبعة في ذلك، ثم حجم السكان متطلبات

مع وطريقة توزيعه بين املواطنين، بما يتضمنه من إمكانية توفير الاحتياجات ألاساسية من الغذاء لكل أفراد الحقيقي في املجت

املجتمع كتف العدالة وإلانصاف. أما العوامل الخارجية فترتبط هي ألاخرى بتعامل الدولة مع محيطها الخارجي في تأمين الغذاء 
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المي املعروض، وفي السوق العاملية للغذاء ومدى توافر املعروض من الغذاء في تلك ملواطنيها وتتمثل في الفائض من الغذاء الع

السوق ودرجة استقرار ألاسعار فيها، ثم تتمثل أخيرا في موارد النقد ألاجنبي املمكن اكتسابها باملقدرة الذاتية للبلد عن طريق 

أم أن هناك هذين املستويين  ألامن الغذائي في. فهل يمكن حصر (45-41، ص. 0244، ومقراني، موالي) فائض الصادرات

 مستويات أخرى؟

بالطبع، لألمن الغذائي مستويات أخرى غير التي ذكرنا وهي مستويات تختلف فيما بينها، مستويات نستهلها بمستوى 

فهوم توافق مع مالكفاف الذي نتبصر في دهاليزه وفقا للمقررات الصادرة عن املنظمة الفاو، أن مستوى الكفاف من الغذاء ي

الفقر، والدولة ملزمة بتحقيق الحد ألادنى من الحاجات الغذائية لألفراد الستمرار حياتهم وتلبية حاجاتهم الضرورية للحياة، 

فضال عن الغذاء. ومن املالحظ أن مستوى الكفاف يتضمن البعد الاستهالكي ملسألة ألامن الغذائي كحد أدنى من السعرات 

تمثل املستوى املعتاد الذي يكون فوق مستوى فاملستويات الوسطى  أما، (0226)لرقم،  قاء الفرد حياالحرارية من أجل ب

 الكفاف وال يصل  إلى املستوى املحتمل، ويعبر هذا املستوى عن قدرة التخلص من سوء التغذية والذي يتم لكل أفراد املجتمع

قدرة الدولة على رفع مستوى الغذاء ألفرادها، لحد  عن، فيتم لنا معه التطلع نحو  املستوى املرتقب الذي يعبر (0242)عنان، 

يسمح لهم بأداء أعمالهم إلانتاجية على أحسن وجه وبكفاءة عالية، فهذا املستوى يتضمن البعد إلانتاجي للمسالة، أي طاقات 

الدخل الفردي من جهة أخرى. وعليه، يعتمد هذا املستوى املتوقع من الغذاء الكمالي إن صح  إلانتاج من جهة، ومستوى 

ي ر باإلنتاج أو التجارة الخارجية. وثانيا فمالتعبير على شقي معادلة ألامن الغذائي املتمثلة أوال في عرض الغذاء سواء تعلق ألا 

عليه؛ ألن كلما ارتفع الدخل الشخص ي املتاح، زاد املستوى املحتمل  طلب الغذاء، فتوفير الغذاء ال يكفي وحده لتحقيق الطلب

من الغذاء الذي يمنح للفرد القدرة على املساهمة الفعالة في عملية إلانتاج، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية مما يؤدي إلى 

. ونلتحق بها بدورنا ألجل حط (06ص. ، 0226)لرقم،  زيادة إلانتاج الوطني، وبالتالي يتطور البلد ويلتحق بالدول املتقدمة

ألامن كمفهوم مركب يتميز بالتعقيد جراء ما يتشابك في وجوده من أبعاد هذا الرحال بأرض أبعاد ألامن الغذائي لنخبركم، أن 

جدت إذا و  لكل واحدة منها داللتها التأثيرية ودورها في تدعيم الوفرة الغذائية، فما هذه ألابعاد إال ركائز لصرح أمن الغذائي

منحنيات خرائطية بصورة صحيحة، وخالف ذلك يتهاون هذا ألامن وينهار صرحه، ونظرا ألهمية هذه ألابعاد التي تش ي بها 

تقديم بعض إلايضاحات من خالل اهتماما كبيرا   هامنحانصاف ذكرى  بعضها بسرديات الفكر التنموي والاقتصادي قررنا 

 واملتداخلة على النحو التالي:حول جوانبها املتعددة واملتفاعلة 

إذا ما تناولنا هذا قضية هذا البعد بالدراسة يتبين لنا تدخل العنصر البشري فيها من خالل ثالث اقطاب؛  غرافي:و البعد الديم

رها و يتجلى أولها في أن التأمين الغذائي أوجده هو ألجل ذاته وبقائه، لذا فقد عدد ألاساليب والطرق منذ وجوده الاجتماعي وط

تبعا للظروف التي يعيشها والتي يتوقع حصولها. اما ثانيها فيتجلى في أن إلانسان هو املنشط لحيثيات إلانتاج والتسيير الدالة 

عن ألامن الغذائي. أما ثالثها فهو أهم ألاقطاب على إلاطالق ألن الكائن البشري يعتبر مقياسا للكفاية الغذائية باعتباره املحدث 

ئية التي تستدعي التأمين لها. استدعاء بدى واضحا بعدد التزايد السكاني املذهل الذي عرفته مجمل بلدان العالم، لألزمة الغذا

خاصة في العالم العربي في عقوده املاضية، من املبررات التي تصاغ ملشكلة الغذاء في املنطقة العربية، فقد شهد حجم السكان 

. هذا من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية، (4114)الطرابلس ي،  0222عام سنويا  %3 تسارعا ملحوظا بمعدل بلغ تقريبا حوالي

ن التزايد الكمي للسكان رافقه تغير جوهري في توزيع السكان بين الريف والحضر، فقد أدت الهجرة الريفية إلى املدن داخل إف
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للعمالة( إلى تزايد كبير لسكان املدن وحرمان القطاع الزراعي في هذه املناطق، هذا  )الطالبة العربيةالبلد الواحد أو بين الدول 

مم املتحدة )برنامج ألا  يعني أن تأثير البعد الديمغرافي بالزيادة النوعية أو بالزيادة الكمية له تأثير غير محدود في ألامن الغذائي

 .(0222إلانمائي، 

يصنف ألامن الغذائي على أنه مشكلة اقتصادية في املقام ألاول؛ مشكلة عرض )املواد املغذية والكافية(،  البعد الاقتصادي:

وطلب )تلبية الاحتياجات الغذائية لجميع الناس في جميع ألاوقات(. وجعل العرض يلبي الطلب بالوسائل املادية والاجتماعية 

)آسيا،  عالمالير ألاغذية، ويتعلق أساسا بصعوبة شراء املوارد الشحيحة وتوزيعها بين سكان والاقتصادية. وهو يستند إلى توف

ونتعلق بدورنا بمحتويات السجل السردي املدرس لنصرح أن للبعد الاقتصادي عالقة مباشرة باألمن الغذائي . (42، ص. 0242

حي لإلنسان، لكن عالم ألارض والزراعة على درجة كبيرة تتجسد في إلانتاج الفالحي كميا ونوعيا وفق ما يستدعيه الوضع الص

من الارتباط بالكثير من العوالم املؤثرة على مسار حركة إلانتاجية الزراعية الكمية والكيفية. وبجانب ذلك فإن قضية ارتباط 

 عليهما باعتبارهما علوم علم ألارض والزراعة بعلم البيولوجيا وعلم الحيوان والبيطرة وغيرها من العلوم تستدعي الاعتماد

تنشط ألجل تطوير الزراعة العضوية التي تعتمد في نظمها إلى أقص ى حد ممكن على نظام الدورات الزراعية)تعاقب املحاصيل( 

 -ومخلفات املحاصيل والسماد الحيواني والبقول وألاسمدة الخضراء واملخلفات العضوية للزراعة وألاساليب البيولوجية

للمحافظة على إنتاجية التربة الزراعية وطبيعتها وتوفير العناصر الغذائية للنبات ومكافحة الحشرات وآلافات  -كمكافحة آلافات

، الش يء الذي يؤدي إلى الحصول على نوعية عالية للمنتوج الزراعي. وعليه، (0226)برامج استراتيجية ألامن الغذائي،  ألاخرى 

العمليات املتنوعة تحتاج إلى تمويل كبير يعبر عن احتالل عالم ألارض والزراعة املقام ألاول في سلم اهتمام الدولة، فإن تلك 

كما جاءت فكرة التكثيف الغذائي الذي يعني تعظيم إلانتاج لوحدة املساحة من ألارض أو وحدة املتر املكعب من املاء أو كليهما 

إلانتاج الزراعي، واملهم في هذه القضية أن تكثيف إلانتاج الفالحي يدل على تكثيف  بغرض الحصول على كميات كبيرة من

إنتاجية عنصر العمل وراس املال من عوامل التكثيف الزراعي، أي أن هناك تأثير متبادل بين العناصر الاقتصادية الثالثة: 

نوعية ألارض، فاألمن الغذائي اقتصاديا هو عملية تتداخل رأس املال، اليد العاملة أو املورد البشري، وألارض الزراعية بسعتها و 

باإلضافة إلى عنصر (،42، ص. 0226)برامج استراتيجية ألامن الغذائي،  فيها عناصر عدة منها الثالثة ألاساسية املذكورة سابقا

املحلي من مصادرها  الواردات الذي يشكل عبئا ثقيال على الدول النامية خاصة نتيجة عجزها عن الوفاء بحاجات الطلب

. فهذه الواردات تمثل ضغطا شديد على ميزان (0240)قصوري،  املحلية مما يدفعها إلى الاستيراد من السواق العاملية 

تفاع ر مدفوعات هذه الدول بجعل معظمها موضوع عجز مستمر، كما أن عملية استيراد السلع الغذائية تمثل سبب رئيس في ا

ألاسعار نتيجة تضخم املستورد بسبب رفع أسعار السلع الغذائية في السوق املحلية الذي يترتب عليه اضطرار الحكومات في 

خل ، ويترتب علينا إلاشارة هنا إلى أن الد(0222)حوشين،  الدول النامية إلى دعم أسعار السلع الغذائية في السوق املحلية 

من الغذائي، واملفترض أن الدخل الالزم هو ثمرة العمالة الحقيقي أو الدخل املتاح للمستهلك يعد أحد ألاركان السياسية لأل 

وتوظيف أفراد املجتمع وبالتالي فإن ألامن الغذائي يحمل في طياته قضية التنمية الاقتصادية بحيث يوجد ارتباط وثيق بين 

التنمية الاقتصادية. وعليه، فمن خالل تلبية املتطلبات ألاساسية من الغذاء يتمكن ألافراد الغذاء الجيد والصحة ومسيرة 

نعكس يتهم باعتبارهم أحد عوامل إلانتاج املساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وعلى خالف ذلك فإن تدهور مستوى معيش

لحياة املهنية بشكل سليم. ومن هنا تأتي أهمية الصحية على الاندماج في اتهم على وضعهم الصحي مما يؤدي إلى عدم قدر 
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، ص. 0240،)قصورينها الركيزة الرئيسة لدفع عجلة التنمية إعطاء مكانة للعنصر البشري وتنميته واملحافظة على سالمته؛ أل

ي إلانتاج الزراعي  فالبعد الاقتصادي يشمل الجانب الزراعي الذي يبين إلى أي مدى يساهم هذا  أن (، التي تدفعنا إلى ذكر 64

الناتج إلاجمالي للوطن، ويقتض ي تحديد السياسة الزراعية املنتهجة من طرف الدولة وهي املساحات املزروعة والتركيب 

املحصولي ألامثل للزراعة واستخدام املكنة الزراعية وتربية الحيوانات والدواجن وألاسماك وإتباع أساليب التكثيف الزراعي 

ويقتض ي من ذات النحن الاعتراف ، (0222)مصطفى و آخرون،  ال تؤثر على حجم إلانتاج الزراعي والغذائي وكل هذه العوامل

في املقام ألاول وألاخير  بأن ألامن الاقتصادي بهذا الشكل يرتبط في املنظورات النقدية بالبنية الاقتصادية السائدة، فحسب 

بات لهذا املنظور، كلما زادت حدة الاعتماد املتبادل بين الدول في مسار إنتاجي متقدم، كلما أصبحت هذه املسارات معرضة للتق

والاضطرابات، كالتزود باملواد الطاقوية بالنسبة للدول واملجتمعات املعتمدة بشدة على استيراد مصادر الطاقة الضرورية 

لإلنتاج، ومن نفس املنظور النقدي ما يهدد ألامن  الاقتصادي هي مجموعة من التهديدات الناتجة عن البنية الاقتصادية التي 

غنياء، ندرة املوارد الاقتصادية؛ الغذائية أو املالية بمثابة الشروط ألاساسية لحياة الفرد، وبالتالي أفرزت الهوة بين الفقراء وألا 

عيد، )بل والحرمانتحقيق ألامن الاقتصادي يتطلب ضمان الرخاء والرفاهية للفرد، أي، عدم تكبيل حريته بالفقر والجوع 

لنا باختصار أن البعد الاقتصادي لألمن هو توفير املناخ املناسب لتحقيق احتياجات الشعوب وتوفير  ومن هنا يتضح . (0224

ألاطر املناسبة لتقدمها وازدهارها، فاألمن الاقتصادي يخص النفاذ أو الوصول إلى املوارد املالية وألاسواق الضرورية للحفاظ 

عامة، ورخاء ورفاهية الفرد خاصة، الش يء الذي  (0225)بن عنتر،  ولةبشكل دائم على مستويات مقبولة من الرفاه وقوة الد

يعني انعتاقه من الفقر والجوع ليكون مؤمنا اقتصاديا في سياق نظام اقتصادي غير عادل وال متوازن ما ينعكس على النظام 

فما الذي قيل حول هذا البعد البيئي  (.420، ص.0224عالق، وويفي، ) البيئي الذي يشكل هو آلاخر بعدا أمنيا أشد حساسية.

 في ارتباطه باألمن الغذائي؟   

أكدت السرديات ألادبية على أهمية هذا البعد في تحقيق سياسة ألامن الغذائي والتغذوي وبروزة خارطتها على  البعد البيئي:

ية دولة تشهد تدهورا حادا نظرا لغياب البعد البيئي عن السياسات أرض الواقع بتقنية عالية، مظهرة أن البيئة الزراعية أل 

الزراعية حيث أن عدم إيالء ألاهمية الالزمة للجوانب البيئية تؤدي إلى ألاخالل بهذه السياسات الزراعية، وملواجهة اختالل 

ي دراسات وتتمثل في ادخال البعد البيئي فالبيئي وتأثيراته وتحقيق ألامن الغذائي ال بد من اتباع بعض الخطوات، الخطوة ألاولى 

الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروعات الزراعية، أما الخطوة الثانية فتتطلب فرض قيود للمحافظة على ألاصناف 

 والسالالت النادرة وتفعيل دور املنظمات في نشر الوعي البيئي، في حين تأتي الخطوة الثالثة وألاخيرة لتستوجب تخطيط مجاالت

. وطبعا ال يتم تفعيل هذه (0241/0202)بوعالم،  التوسع ألافقي والتكثيف الزراعي بما يراعي قدرة التجدد الطبيعي للموارد

الخطوات إال بعمل هذه القطاعات مع بعضها البعض، ويحدد كل قطاع نقطة مركزية أو نقطة بؤرة في إلاشكالية ألامنية، 

يتم  (42، ص 0225)بن عنتر،  الطريقة التي ترتب بها ألاولويات، لكنها محبكة تعمل سويا في شبكة قوية من الترابطاتوكذا 

إدراك أن النتائج الخطيرة ألضرار التدهور البيئي أصبحت أكثر أولوية من التهديدات الخارجية، إذ بإمكانها أن تفرز عنفا  فيها

فراد أكثر أهمية من املصلحة الوطنية والسيادة. وغير بعيد عن هذا الطرح يذهب الباحث ة ألا مسلحا، وأكثر من ذلك تعتبر رفاهي

Homer Dixon حجار، ) إلى التأكيد على أن الديناميكيات الديمغرافية في تفاعلها مع ألانظمة البيئية تؤدي إلى صراعات عنيفة

 ن ماذا قيل في البعد السياس ي لألمن الغذائي؟  في متاهات سياسية فتجعله يتساءل ع صراعات قد تدخل القلم .(0220
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في هذا البعد تم إلقاء املسؤولية على كاهل الدولة باعتبارها الجهة املعنية بتأمين الغذاء للمجتمع بكل أفراده  البعد السياس ي:

-وفئاته وجماعاته دون استثناء وذلك من خالل اصدار جملة من القرارات املجسدة إلرادتها املسؤولة عن تحقيق هذا الهدف

من ألازمات التي تعاني منها خاصة النقص الغذائي أو املجاعة، لذا -ول الفقيرةللد-أصبح املخرج الوحيد الذي-الغذائيألامن 

فإن التكامل السببي بين ما تسهم به الدولة من يد عاملة ورأس مال القطاع الزراعي باعتبارهما أبعادا اقتصادية للحصول 

وإلاجراءات املوحدة واملتكاملة إلزالة املشاكل  على إنتاج كبير وعلى الجودة الغذائية. من جهة، ومن جهة أخرى، جملة القرارات

التي تعيق التنمية بصورة عامة والتنمية الزراعية على الوجه ألاخص. ونلفت النظر هنا، أن الدولة تدخل ال يكون باحتكار 

تح طيط وفالقطاع الزراعي وروافده كلها بقدر ما يكون تدخلها بإعطاء فرصة للشعب بممارسة هذا النشاط ورعايته بالتخ

ألاسواق الداخلية والخارجية لترويج السلع والتبادل الدولي. وبالتالي تأمين ما يحتاجه هذا الشعب أو ينقصه هذا من ناحية 

أولى، أما من ناحية ثانية إعطاء قيمة لألرض، وللعمل فيها وللعامل بها. ويتحقق تدخل الدولة العقالني املقبول واملالئم لألمن 

التحوالت السياسية الجذرية بتكريس الديمقراطية في القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية املصيرية  الغذائي بإجراء

كلما استدعى ذلك الوضع السياس ي الراهن للبالد (0224)التقرير الاقتصادي العربي املوحد،  وفي طرق تنفيذها ومتابعتها

الخارجية. وألاهم في قضية ألامن الغذائي أن يكون للدولة املتبناة لفكرة ألامن الغذائي سياسة شعبية والعالقات الدولية 

جوانب سياسية هامة يتراءى لنا فيه بصورة  منهذا البعد ، وأن تكون للقلم حرية تبين ما يتضمنه (F.P.H, 2007) فالحية

واضحة أن توافر الغذاء املطلوب يؤدي إلى الاستقرار السياس ي للبلد والعكس، إذ يعتبر الغذاء سالحا استراتيجيا في الصراعات 

الغذائية  ج السلعالدولية، تستخدمه مجموعة الدول املالك للموارد الغذائية للضغط على الدول النامية املفتقرة إلمكانات إنتا

والتأثير على توجيه قراراتها حتى تظل تابعة لها وال تستطيع امتالك سيادتها الوطنية، ويظهر ذلك جليا من خالل تحكم الدول 

املتقدمة في املحاصيل الغذائية الرئيسية كالقمح والذرة، فهي املحدد الرئيس ي لكمياتها العاملية وكذلك ألسعارها، فهي تستخدم 

املحتاجة للغذاء كأداة لتحقيق مصالحها وأغراضها السياسية عبر أنحاء العالم، ولعل في هذا املقام تظهر أوجه البعد الدول 

السياس ي لألمن الغذائي في محدودية الدول املنتجة واملصدرة الرئيسة للسلع الغذائية وفي مقدمتها الحبوب من وجهة أولى، 

الاقتصادية والسياسية السائدة في هذه الدول، وقدرتها على التناور السياس ي  وتظهر من وجهة ثانية في طبيعة ألانظمة

والاقتصادي، أما من وجهة ثالثة فتظهر في تحكم الشركات املتعددة الجنسيات في إنتاج وتجارة الغذاء في العالم، بحيث تسيطر 

ها ب طابعا سياسيا يهدد أمن الدول النامية ومن بينعلى تجارة الحبوب في العالم، وفي ألاخير تظهر في مسألة الغذاء التي تكتس

 .(4111)خالفي،  العربيةالدول 

تناول هذا البعد آلاثار الاجتماعية املتولدة عن ألامن الغذائي، إذ يرتبط هذا ألاخير بمدى تحقيق الاستقرار  البعد الاجتماعي:

للمجتمعات وضمان مستقبل آمن من الاضطرابات والتقلبات سواء على املستوى الاجتماعي أو مستوى كميات السلع الغذائية. 

يها التقارير الواردة من املنظمات العاملية، لذا وجب على املجتمع أن يكفل ويعتبر الغذاء حق من حقوق إلانسان التي نصت عل

حق الغذاء ألفراده، فإذا كانت املجتمعات تعاني من عجز في الغذاء نتيجة وجود فجوة بين املعروض من الغذاء واملطلوب منه، 

ثر تدهور الوضع الاجتماعي، وهذا له بالغ ألا فسيؤثر ذلك حتما على سلوكيات ألافراد وتصرفاتهم الاجتماعية، ويتجلى ذلك في

ونجد من بين آلاثار الاجتماعية الخطيرة ملسألة أزمة الغذاء، ( 001، ص. 0222)حوشين، على جهود التنمية بمختلف أنواعها

ة ماعيأن ضعف إلانتاج الزراعي والغذائي يؤذي املزارعين خصوصا؛ ألن عوائدهم املالية تنخفض عن عوائد الشرائح الاجت
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ألاخرى. كما نحد أن تفش ي العطالة وما ينتج عنها من آفات أخرى، كما هو الحال في النزوح الريفي بحثا عن قطاعات غير 

وحتى ال تتأثر خطتنا بالحثية هنا،  (61، ص. 0240)قصوري، زراعية وتدني أعداد العاملين يؤثر سلبا على هذا القطاع الحيوي 

س إلى تحقيق ألامن والاستقرار والاطمئنان للمجتمع أفرادا ومجموعات، وتنمية الشعور باالنتماء البعد يهدف باألساهذا نقر أن 

والرعاية إلانسانية  ،الخدمات املدرسية والثقافةو  في ذات الوقت تأمين الخدامات ألاساسية لإلنسان،يستلزم والوالء، و 

قدرة املجتمعات على إعادة إنتاج أنماط خصوصياتها في  لك، ويستلتزم كذواجهة الظروف الطارئةملوالتأمينات الاجتماعية 

 العادات والتقاليد في إطار شروط مقبولة لتطورها، وكذافي و ،التغذية، وفي اللغة، وفي الثقافة، وفي الهوية الوطنية والدينية

وبسيرة الثقافة هل لألمن (. 46، ص. 0225)بن عنتر،  التهديدات والانكشافات التي تؤثر في أنماط هوية املجتمعات وثقافاتها

 الغذائي بعد ثقافي؟

من خالل ما جادت به قرائح البحاث تبين للعين الناظرة أن هذا البعد يختلف كليا عن بقية ألابعاد السالفة  البعد الثقافي:

تثمر فيه؛ رأس املال املس الذكر، ويتجلى هذا الاختالف في كونه يتطلب قرارا سياسيا أو أمرا واجبا للتنفيذ أو يتوقف على مقدار 

ألن القضية هنا تتعلق بدرجة كبيرة بنوعية معتقدات الفرد ودالالت تلك املعتقدات في إطار ألارض والعمل بها وقيمة العمل 

الفالحي، من هنا يدخل البعد الثقافي للشعوب في تعزيز استراتيجية ألامن الغذائي املعتمدة من طرف الدولة والتي وجب على 

علم إلانسان أكد من خالل الدراسات التي قام كل من  أنونعزز نحن بدور هذا البعد بتوضيح مفاده   ة املشاركة فيها.الدول

تايلور، مالينو فيسكي، أنطوان توماس والتي أجريت على شعوب كثيرة، على أن الثقافة دفعت الكثير من الشعوب على اختالف 

وإبداع الوسائل  نتوجاتها، إضافة إلى اختراع أساليب مختلفة لألمن الغذائي وتطويرهارؤاها حول ألارض والزراعة فيها وأنواع م

التكنولوجية، فإن ثقافة أي شعب من الشعوب تحمل الكثير من القيم املتعلقة بحب ألارض وحب العمل الفالحي والحث 

دي لش يء الذي يمنحه دافعية قوية للعمل وتحعليه واعتبار الفالح أكثر املواطنين شرفا ألنه يكسب أرضا ويعمل فيها بحرية ا

كل أنماط الصعوبات الاقتصادية والسياسية للبالد على السواء، وبالتالي يصبح التمسك باألرض نوعا من القداسة التي تمنحه 

ن وع ممعنى لوجوده. هذا، ويعد عمل الفالح الذي يعيل عائلته ويوفر لها القوت بشكل مستمر من أرضه على مدار السنة، ن

تأمينه، فقد كشف علماء الانثروبولوجيا والاركيولوجيا أشكاال ( و   (F.P.H ,2007, P. 7مشاركة الشعب في تجسيد ألامن الغذائي

كثيرة للتأمين الغذائي أوجدها إلانسان منذ القدم كل حسب البيئة واملجتمع الذي يعيش فيه ومعطيات الواقع الجغرافي، فقد 

وسكان الجبال التقديد وسكان التالل التمر، واملهم في هذه القضية أن داللة ألامن الغذائي كظاهرة عرف الاسكيمو التجمد 

اجتماعية هي ممارسة إلانسان منذ ألازل البعيد لهذه السلوكيات. لكن أثر البعد الثقافي على ألامن الغذائي ال يقصد به قدرة 

ا يدخل في إطار حق الشعب في تقرير املصير املمزوج بحقه في الغداء الشعب على إيجاد طرق كثيرة وكيفيات تناسب وضعه وهذ

. وحقكم علينا هنا إعالمكم أن البعد الثقافي لألمن مرادفا في الداللة لتحقيق إلاشباع الذاتي من (F.A.O, 2004) والتغذوية

رته على توفير حاجاتها من إلانتاج والتراكم ومغالبة الندرة والخصاصة الحاجات الثقافية. فبعد الثقافة بهذا املعنى، هو قد

والحاجة، ورفع خطر الخوف من العجز وفقدان القيم الثقافية والرمزية التي تجيب عن مطالب املجتمع والفكر والوجدان 

 بداع، وال يدعو إلى الارتكاس. يصدقوالذوق. إن دافعيته في هذه الحال، إيجابية، وتمثل نداء عميقا ينشد التطور والتقدم وإلا 

ويصدق القلم عندما  .(0242/0244)نزاري،  على البعد الثقافي، بهذا الحسبان، ما يصدق على ألامن الغذائي وباقي ألامونات

جيات د املذكورة يفرض استراتيهذا املستوى من التحليل، خصوصية ذاك الطرح الذي يفيد بأن كل بعد من ألابعايستشرف في 
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إنتاجية وعقالنية في إدارة املوارد املادية من أجل حماية حق جماعي في التنمية والغذاء وإشباع الحاجات، فال أحد يتهم الدولة 

هذا لى عالغذائي والاقتصادي باالنكفاء حين ترسم سياساتها على مقتض ى استراتيجية ألامن الغذائي، ألن دعوتها إلى ألامن 

عزز استقالل إرادتها. فليس من باب للتعسف في املقارنة وتحميها من التبعية وفقدان القرار، ت اوحدهو  املستوى مشروعة،

ليست الانفتاح على آلاخر والانتهال منه والتثاقف، كما أنها ليست في  التيقوال أن أمن الغذاء هو ما يحميها من التبعية، 

آلاخرين والاستثمار املشترك وتبادل املنافع، وإنما هي الارتهان لآلخر والعيش على منتوجه  الاقتصاد والغذاء والتعاون مع

والتوقف عن إنتاج ما يشبع الحاجيات والسقوط في نزعة استهالك ما ال تنتج، ناهيك عن ذل من يستهلك إنتاجه والانتظام 

ر، ومن ال يملك، وبين من ينتج ومن يستهلك، وبمعنى أخ في بنيته. فهناك بون متسع كالبون بين العبد والسيد، بين من يملك

بين من يوفر أمن حاجاته وبين املستباح أمنه، بين من يفرض شروطه ومن ينصاع لشروط القوي.  وللقضاء على اتساع هذا 

مما يجوز  ح ليس فيهالبون البد أن يتضمن ألامن الغذائي معنى الدفاع املشهور املقرر بقوة في أحكام اللغة والتداول والاصطال 

حوالته تبالطعن وإلانكار بداهة في حال الثقافة، ألن القول بأمن الغذاء بهذا املعنى الدفاعي له ما يبرره في العالم املعاصر 

وتحديات حقائقه الجديدة.  تبرير أوجب أن يتصل ألامن باملعنى الدفاعي الصرف على نحو ما يكونه أي أمن استراتيجي يدخل 

الداخلي والخارجي، الذي وجب العمل على تحقيقه وتأمينه في كل الظروف  (50، ص. 0244)نزاري، ألامن القومي في نطاق 

وألاحوال باعتباره هدف استراتيجي ومن أولويات الحكومات مهما كانت أشكال أنظمتها أو درجة تطورها الاقتصادي، فهي 

ا السياسية وقدراتها العسكرية للمحافظة على كيان ألامة من العدوان مسؤولة عن تعبئة كافة مواردها الاقتصادية وإمكانياته

 (.460، ص.0222بيرس، ) .هاالخارجي وضمان استقالل

ي  يؤثر في ألاخر بصورة فألامن هذا قتضب ألبعاد ألامن الغذائي يتضح أن كل بعد من أبعاد املستعراض هذا ال بعد  

ألابعاد في تالزم وتالحم شديد وكأنهم وجوه لعملة واحدة، وبهذا تكون العالقة بينهم تلقائية، ولعل ذلك الـتأثير راجع إلى كون 

عالقة طردية فالثراء الاقتصادي يؤدي إلى الازدهار السياس ي والعكس صحيح، فكلما  استقر بعد ما منهم جراء ما أصدرته 

تمكن الشعب من الغذاء والتغذية، وما أنشأته وما قامت بخلقه من أوساط  ،الدولة من إجراءات استراتيجية لألمن الغذائي

من مسالك كوسيط بين أبناء هذا الشأن، كلما كانت ألابعاد السياسية والاقتصادية والثقافية  أكثر استقرارا وثباتا وقلت 

التي تبرز  خذة،التبعية للدول ألاخرى بكل أبعادها ومستوياتها على ضوء هذه الخلفية من التأثيرات املتبادلة وإلاجراءات املت

 ألاهمية الكبيرة لهذه العالقة الطردية  بينهما جميعا لدرجة أن عدم تحقيقها يخلق زعزعة وانحالل كل ألابعاد.

 ،وفي خاتمة املطاف، وانطالقا من هذه السردية إلايتمولوجية ملفهوم ألامن الغذائي القديم والجديد باللفظ فقطـ 

ظاهرة اجتماعية متشعبة ومعقدة بتعقد أبعادها ومقوماتها ومستوياها وتداخلها مع علوم  تبين لنا أن هذا املفهوم ما هو إال 

أكاديمية عديدة زادتها غموضا، زيادة تبقي في الحسبان أن هذه املعالجة السردية ماهي إال خطوة من شانها أن تجر خطوات 

أكثر جدية، شكل يتجدد بتجدد املحيط وقواعده أخرى تولي ألامن الغذائي عناية فائقة وتدرسه مرة ومرات بشكل منطقي 

املعلوماتية ويمكن من وسم سجالت البحث العربي برزمانة مفاهيمية مرقمنة قد تأتي بذلك التائه العلمي الذي يردد له شعار  

 من هو. يالبحثامليدان  عندما يتكلم الباحث العربي يرهب العقول وترفع له القبعة لو قال القلم في 
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 (. دمشق: دار املعاجم.4(. قضايا الغذاء وألامن الغذائي في الوطن العربي )إلاصدار 4111نهاية ياسين. )الحفار،  (1

-4166(. ألامن الغذائي في ألاردن دراسة قياسية خاصة بمحصول القمح )0222عبد هللا. ) ، والربيعي، وليد حميدات،  (42

 (. مجلة جامعة امللك سعود4120

(. إشكاليات عقار الفالحين وتحقيق ألامن الغذائي في الجزائر. رسالة دكتوراه غير منشورة، 0222كمال. )حوشين،  (44

 . كلية العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر.001

 جامعة الجزائر. ، كلية العلوم الاقتصادية، دكتوراه أطروحة(. الزراعة والغذاء في الوطن العربي. 4111علي. )خالفي،  (40

(. ألامن الغذائي من منظور الاقتصاد إلاسالمي حالة تطبيقية ألاردن. رسالة 0224رائد محمد مفض ي. )الخزاعلية،  (40

 ، عمانماجستيرجامعة اليرموك

(. مقومات ألامن الغذائي في دولة الكويت. 0246يونيو، -فيصل. )السنة الثالثة والعشرون أبريله، طسمير ، و الزنكي،  (41

 015، مجلة علوم وتكنولوجيا

(. ألامن الغذائي والتنمية الاقتصادية رؤية إسالمية دراسة تطبيقية على بعض الدول 0222).السيد محمدالسربتي،  (45

 يدة للنشرالعربية. إلاسكندرية: دار الجامعة الجد

 : دن.(. بيروت4(. ألامن الغذائي من منظور إسالمي )إلاصدار 0224منصور. ) ،سليم (46

 002، (. ألامن الغذائي للوطن العربي. سلسلة عالم املعرفة4114)فبراير، . عبد السالم محمدالسيد،  (42

 السعودية: دار ابن عفان.(. 0، املجلد 4(. املوافقات في أصول الشريعة )إلاصدار 4112أبي اسحاق. )الشاطبي،  (44

 .044-042، 4(. مشكلة الغذاء في الوطن العربي الواقع وآلافاق. 4114عبد القادر. )الطرابلس ي،  (41

 .1(، صفحة 60)12(. تحديات ألامن القومي العربي. 4112أحمد مسلم. ) ،طلعت (02
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ي. ة على ألامن الغذائي في الوطن العربعبد العزيز الصعيدي. )بال تاريخ(. أثر التنظيم الجديد للتجارةالدولي ،عبد هللا (04

 .20(، صفحة 62)42مجلة أفاق اقتصادية، 

(. مفهوم ألامن الغذائي بين الطرح التقليدي والطروحات النقدية 0224أبريل،  02-01وخيرة. )وويفي، جميلة، عالق،  (00

 الجديدة. امللتقى الدولي الجزائر وألامن في املتوسط

(. التكامل العربي الزراعي كاستراتيجية فعالية املن الغذائي. ملتقى إلانتاج 0242ر، نوفمب 00-00الزهراء. )عنان،  (00

 الجزائر، جامعة عنابة، الزراعي ورهان ألامن الغذائي

. الجزائر: 64(. ألامن الغذائي والتنمية املستدامة) حالة الجزائر(. رسالة ماجستير غير منشورة، 0240ريم. )قصوري،  (01

 جامعة ناجي مختار.

الغذائي في املنطقة  ألامن: آفاق تعزيز 0202(. ألافق العربي 0242اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. ) (05

 العربية. بيروت: ألامم املتحدة الاسكوا.

 (. إلاطار الاستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية. 0242لجنة ألامن الغذائي العالمي. ) (06

 . جامعة الجزائر.06املن الغذائي في الدول العربية. رسالة دكتوراه غير منشورة، (. 0226جميلة. )لرقم،  (02

 .400-405(. مالحظات حول مفهوم ألامن. الصفحات 0222مصطفى علوي. ) (04

 (. اقتصاديات املوارد البيئية. القاهرة: الدار الجامعية.0222مصطفى، وآخرون. ) (01

لق عمل السياسات الزراعية حول ألامن الغذائي العربي في ظل محددات (. ح4116املنظمة العربية للتنمية الزراعية. ) (02

 املوارد املائية والتجارة الدولية. 

ماجستير في العلوم  رسالة. 0222/0241(. إشكالية ألامن الغذائي في الجزائر 0244حسيبة. )مقراني، كاهنة، و  ،موالي (04

 ، الجزائرتيزو وزو-جامعة مولود معمري  ،  السياسية

-تونس-(. ألامن الثقافي ملنطقة املغرب العربي في ظل تنامي العوملة دراسة مقارنة لحاالت الجزائر0244صفية. )ي، نزار  (00

 ، الجزائرباتنة-ماجستير ، جامعة الحاج لخضررسالةاملغرب. 

نظمة علي مجاهد. )د ت(. ألامن الغذائي من منظورإلاتاحة والقدرة على الحصول على الغذاء. الخرطوم: امل ،وحيد (00

 العربية للتنمية الزراعية.

 (. املخطط الوطني للتنمية الفالحية. الجزائر.0222وزارة الفالحة. ) (01

 .سلوب ألامن الغذائي والتنمية في العالم إلاسالميأ(. 4114تموز،  40-1حمد. )أعبد الرحمن يسري،  (05
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  ألامن الغذائي وأهم املفاهيم املتعلقة به

Food security and its most important related concepts 

 /جامعة املدية/ الجزائر فريدة بن عيادد.
Dr، Farida Benayad/University of Medea/Algeria 

 ملخص الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى التعرف على ألامن الغذائي، والذي يعد مصطلح ترتبط به العديد من املفاهيم ألاخرى، نظرا لكونه موضوع يحوي في 

من أمان  بكل الغذائي يرتبط أن ألامنالبد من دراسة املفاهيم ذات الصلة به، على اعتبار طياته العديد من املتغيرات التي يقوم عليها، لذا كان 

 غذاء، الاكتفاء الذاتي، الفجوة الغذائية والتغذوية، وكذا التركيز على أهم الجهود املبذولةال

 .في سبيل تعزيز هذه املفاهيم وفق استراتيجيات من شأنها تحقيق ألامن الغذائي 

 ن تلعب دور هام وخلصت الدراسة إلى أنه يعد ألامن الغذائي مفهوم واسع ينطوي على العديد من املفاهيم التي من شأنها أ

 في الحكم على مدى تحقيق بلد ألمنه الغذائي.

 ألامن الغذائي، أمان الغذاء، الاكتفاء الذاتي، الفجوة الغذائية. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The study aims to identify food security, a term to which many other concepts relate, since it is a subject with many of the 

variables underlying it. Therefore, the concepts related to it have to be studied, considering that food security is linked to both food 

safety, self-sufficiency and the food and nutrition gap, as well as focusing on the most important efforts made. In order to promote 

these concepts according to strategies that will achieve food security. 

The study concluded that food security was a broad concept with many concepts that would play an important role. In 

judging the extent to which a country achieves its food security. 

Keywords: food security, food safety, self-sufficiency, food gap. 

 مقدمة:

تحليل مفهوم ألامن الغذائي خاصة في ظل الظروف الراهنة أمرا ملحا، حيث أنه البد أن يكون الغذاء آمنا خالي  يعد 

من امللوثات وهو ما يعرف بأمان الغذاء والذي له أهمية كبيرة على صحة إلانسان، وكذا على الدول التركيز على إحراز الاكتفاء 

ي إنتاجها، ملا له من دور فعال في التعرف على الوضعية الغذائية ألي بلد وعلى تحقيقه السلع التي لها ميزة نسبية ف منالذاتي 

ألمنه الغذائي، إذ  أصبح واضحا أكثر من أي وقت مض ى خطورة الاعتماد على الخارج في تأمين حاجة السكان من الغذاء، على 

د على تحقيق أمنه الغذائي والتقليص من حجم التبعية اعتبار أن حرية اتخاذ القرار السياس ي ترتبط إلى حد كبير بقدرة البل

 من خالل العمل على الحد من الفجوة الغذائية.

كما يعتبر ألامن الغذائي من املتطلبات التي تسعى جل الدول إلى تحقيقها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ملا   

ألامن الغذائي أهمية بالغة، والتي برزت مع زيادة اهتمام  تحتل قضيةذ له من دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية، إ

كرست كل إمكانياتها لتأمين مستويات مناسبة من الغذاء  كماالدول بها منذ منتصف السبعينات بعد أزمة الغذاء العاملية، 

ظل  والقومي، وهذا فيللمواطن، وفي سبيل ذلك تواصل الدول جهودها لتعزيز مسارات ألامن الغذائي على املستويين القطري 

ما يسود العالم من متغيرات تجارية، اقتصادية وسياسية تتطلب التفاعل معها للتمكن من تعظيم آثارها إلايجابية والحد من 

 آثارها السلبية على مسيرة ألامن الغذائي.
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 إشكالية الدراسة:

املتعلقة باألمن الغذائي ضمن إطار الجهود املبذولة  أهم املفاهيم: ما هي من خالل ما سبق يمكن طرح املشكلة التالية

 لتعزيزه؟

 أهداف الدراسة:

ضرورة تحقيق ألامن التي جاءت لتسلط الضوء على إلاجابة على إلاشكالية املطروحة، و هذه الدراسة إلى  تهدف

الدراسة إلى تحقيق بعض ألاهداف وأهم املفاهيم املتعلقة به، باإلضافة إلى الهدف الرئيس ي نسعى من خالل هذه  الغذائي

 نذكرها فيما يلي:

 بيان مفهوم ألامن الغذائي وأهم مكوناته والخصائص التي يقوم عليها؛ 

 التعرف على مختلف املفاهيم ذات الصلة بمفهوم ألامن الغذائي؛ 

 .التعرف على أهم الجهود الرامية إلى تعزيز مسارات ألامن الغذائي العربي 

 أهمية الدراسة:

س ي موضوع ألامن الغذائي واملفاهيم املرتبطة به سواء أمان الغذاء، الاكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية أهمية بالغة يكت

باعتباره إحدى الضروريات في أي دولة، لذا عملت الدول العربية على تبني استراتيجيات من شأنها تعزيز الاكتفاء الذاتي من 

سبية حسب كل بلد، وكذا الحد من الفجوة الغذائية للتخلص من التبعية الغذائية خاصة املواد الغذائية التي تتمتع بميزة ن

 في ظل تقلبات ألاسعار العاملية. 

  منهج الدراسة:

لتحقيق هدف البحث، وإلاجابة على إلاشكالية املطروحة تم الاستعانة باملنهج الوصفي التحليلي والذي يجمع بين 

هو منهج أساس ي يتماش ى وطبيعة املوضوع، حيث تقوم الباحثة بجمع مختلف البيانات الجوانب النظرية والتطبيقية، ف

 واملعلومات وعرضها وتحليلها للتوصل إلى النتائج.

 هيكل الدراسة: 

 فإن مداخلتنا تتمحور حول ثالثة عناصر أساسية: ،لإلملام بعناصر الدراسة وإلاجابة على إلاشكالية

 حول ألامن الغذائي نظرة-أوال 

 املفاهيم املرتبطة باألمن الغذائي 

  العربيجهود تعزيز مسارات ألامن الغذائي 

 حول ألامن الغذائي: نظرة-أوال

 مصطلح ألامن الغذائي حديث الاستعمال إال أنه يلقى اهتماما كبيرا من قبل املنظمات الدولية والباحثين 

مؤشر لألمن الغذائي، ويعود سبب ذلك إلى طبيعة املفهوم التي تجمع  122فهو مفهوم متطور، إذ يوجد حوالي  في هذا املجال 

بين مجاالت عديدة، إذ ال يقتصر على مجال العلوم الطبيعية بل يتعدى ذلك إلى مجال البحث في التنمية الاقتصادية، البيئة، 

 .(Edward & Michael, 2002, p. 129)  إلخ .الزراعة والصحة..
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 تعريف ألامن الغذائي:.1

 والالزم لنشاطهم الكافي الغذاء على ألاوقات كافة وفي الناس كل حصول  إمكانية" أنه على الغذائي ألامن الدولي عّرف البنك

 .(Maxwell, Sadler, Sim, Mutonyi, Egan, & Webster, 2008, p. 7) "وصحتهم

بأنه توفير الغذاء لجميع أفراد املجتمع بالكمية والنوعية ألامن الغذائي " FAO" في حين تعرف منظمة ألاغذية والزراعة 

ويختلف هذا ، (ACF, 2010, p. 18)  الالزمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية، قوية ونشطة

التعريف عن املفهوم التقليدي لألمن الغذائي الذي يرتبط بتحقيق الاكتفاء الذاتي باعتماد الدولة على مواردها وإمكاناتها في 

حسب تعريف منظمة ألاغذية والزراعة أكثر إنتاج احتياجاتها الغذائية محليا، هذا الاختالف يجعل مفهوم ألامن الغذائي 

قتصادي )العربي، التقرير الا انسجاما مع التحوالت الاقتصادية الحاضرة وما رافقها من تحرير للتجارة الدولية في السلع الغذائية

 . (424، صفحة 0221، 0221العربي املوحد 

عريف ألامن الغذائي على أنه قدرة البلد على توفير الغذاء لساكنيه في كل ألاوقات وبالنوعية والكمية مما سبق يمكن ت

 الكافية سواء عن طريق إلانتاج املحلي أو الاستيراد وأن يحتوي على العناصر الضرورية لحياة صحية وآمنة. 

وهي: توافر ألاغذية، الوصول الاقتصادي  الغذائي لألمنمكونات أربعة يمكن تحديد السابقة واستنادا إلى التعاريف 

 (FAO, 2017, p. 107)  واملادي إلى الغذاء، استخدام ألاغذية والاستقرار على مر الزمن

 : مكونات ألامن الغذائي21 رقم الشكل

 
 املصدر: منظمة ألاغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة

ينطوي مفهوم ألامن الغذائي على أربع مكونات رئيسية تم تحديدها من قبل منظمة ألاغذية من خالل الشكل نالحظ أنه 

 :(0، صفحة 0202)العربية ا.،  والزراعة التابعة لألمم املتحدة تتمثل فيما يلي

 توافر الغذاء (Avialability) : ويعني وجود كمية غذاء تكفي لإلنتاج املحلي، مع الاستيراد أو الحصول 

 .على املساعدات الغذائية بشكل ثابت 

 الحصول على الغذاء (Food Access:) وتتمثل في وجود موارد مختلفة أو دخل يكفي من أجل الحصول على الغذاء؛ 
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 استخدام الغذاء (Food Safety:) بالشكل املالئم، من خالل تخزينه بشكل مناسب  يجب استخدام الغذاء ومعاملته

مع التعرف على املمارسات الخاصة بالتغذية وتطبيقها، والقيام بالخدمات الخاصة بالصحة سواء كانت الصحة البيئية أو 

 الصحة العامة؛

 الاستقرار/الثبات (Stability:) خاصة بحاالت  يجب أن يتوفر الغذاء في جميع ألاوقات، حتى وإن كانت تلك ألاوقات

 الطوار .

 خصائص ألامن الغذائي:.0

 :(4045، صفحة 0224)ذياب،  تتمثل أهم خصائص ألامن الغذائي في العناصر التالية

 كله؛: وهو القدرة على إنتاج، تخزين واستيراد غذاء كاف لتلبية الحاجيات الغذائية ألفراد املجتمع الاكتفاء 

 الذي يقلل الانكشاف لتقلبات السوق العاملية والضغوط السياسية؛الاستقالل الذاتي : 

 بأن يكون تأثير التباينات املوسمية والدورية وغيرها في الوصول إلى الغذاء في حدها ألادنى؛الثبات : 

 بأن يتمتع النسق البيئي بالحماية والتحسن عبر الزمن؛الاستمرارية : 

 :في حدها ألادنى أن يحصل كل أفراد املجتمع على الغذاء الكافي.   وتعني العدالة 

وبناء على هذا فإن النسق الغذائي الذي ال يتمتع بواحدة أو أكثر من الخصائص املذكورة أعاله سينجم عنه وضع 

 إلاخالل باألمن الغذائي في الدولة.

 مستويات ألامن الغذائي:.3

وى الكلي، أي على الصعيد العالمي أو إلاقليمي أو الوطني أو على املستوى الجزئي يمكن تقييم ألامن الغذائي على املست

أي لألسر املعيشية وألافراد، على املستوى الجزئي تبرز قضايا التغذية إذ يتم التركيز على بعد الاستفادة باإلضافة إلى التوفر 

داد، أما على املستوى الكلي فيتم التركيز على أبعاد التوفر، املادي وإمكانية الحصول من حيث القدرة الاقتصادية واستقرار إلام

الحصول والاستقرار، مع أخذ بعين الاعتبار قدرة البلدان أو املناطق في الحصول على إلامدادات التي يمكن أن تلبي الاحتياجات 

 التغذوية للسكان.

ي ذلك القضايا العامة مثل: حجم السكان، ضمن كل مستوى يتأثر ألامن الغذائي بمجموعة واسعة من العوامل بما ف 

الاقتصاد والبيئة، وقضايا أكثر تحديدا مثل العمل والحصول على خدمات املياه، الصرف الصحي، توفر الخدمات الصحية 

 ونوعيتها، وأثر ألاحداث املحلية والعاملية، الصدمات واملخاطر ونوعية ألاداء اللوجستي/البنية التحتية وغيرها.
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 : مستويات ألامن الغذائي20رقم الشكل 

 
 (03، صفحة 0202)الاسكوا، املصدر: 

 يمكن لألمن الغذائي أن يتحقق على مستوى معين، مثل املستوى الوطني أو إلاقليمي وغير متحقق 

 على مستوى آخر، أي في مجتمعات محلية محددة، أو على املستوى الفردي، كذلك يمكن تحقيق ألامن الغذائي  

على املستوى الفردي أو ألاسر املعيشية، ولكن ال يعني بالضرورة أنه محقق على املستويين الوطني أو إلاقليمي، هذا هو الحال 

 .(00، صفحة 0202)الاسكوا،  وتواتره في الاعتبار غالبا عندما تؤخذ فترة انعدام ألامن الغذائي 

 املرتبطة باألمن الغذائي: املفاهيم-ثانيا

يعتبر ألامن الغذائي مفهوم ترتبط به العديد من املفاهيم ألاخرى، نظرا لكونه موضوع يحوي في طياته العديد من 

 البد من دراسة املفاهيم ذات الصلة به.املتغيرات التي يقوم عليها، لذا كان 

  أمان الغذاء: .1

 الكيماويات أو التعديل الجيني في استخدام تزايد بسبب نسبيا غذائيا أمنا الثمانينات منتصف من ابتداء العالم عرف

ضرورة البحث  عن الحديث وبدأ للمستهلكين، كثيرة مخاوف جلب الطريقة بهذه الزراعية إلانتاجية تزايد أن إال الحديثة، الزراعة

 .العضوية الزراعة أو البديلة كالزراعة إلانسان لصحة أمانا أكثر إلانتاجية تكون  لزيادة عن أساليب جديدة

ا؟ الغذاء أمان هو فما
ً
 إذ

إنتاج،  عمليات خالل– الالزمة الضرورية واملعايير الظروف كل يعني الغذائي لألمان العاملية الصحة منظمة إن مفهوم

 الغذاء فأمان إلانساني، لالستهالك ومالئما به، صحيا آمنا، موثوقا الغذاء يكون  أن لضمان -الغذاء وإعداد تصنيع، تخزين، توزيع

 من بكل متعلق
ً
تسويق  مجال فيأما  النهائي، املستهلك طرف من لحظة الاستهالك وحتى الزراعي إلانتاج مرحلة املراحل ابتداءا

 الطلب ألن الكم على منصبا كان أنه أي الغذائية، السلع توفير على منصبا ألاولى كان املرحلة الاهتمام في فإن الغذائية السلع

 في وحاليا الغذائية، السلع في والكيف الكم بين املوازنة أو والنوعية بالجودة الاهتمام مرحلة ذلك بعد بدأت العرض، ثم يفوق 
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 بعد ظهور  أكثر الاهتمام هذا وزاد الغذاء، بأمان يعرف ما أو الغذائية للسلع الصحية ألابعاد على التركيز بدأ ألاخيرة املرحلة

 .(04، صفحة 0222)مبروكي،  والتعديالت الجينية وما أحدثته من تخوف عالميألامراض الحيوانية، النباتية 

الجسم،  باحتياجات واف محتوى غذائي على يشتمل وأن كافية بكمية الغذاء يتاح أن كافيا يعد لم أنه أيضا املنظمة وتشير

التسمم أو التشوهات  ،العدوى  خالل من الضرر  أو للخطر املستهلك صحة يعرض وأال لالستهالك مناآ يكون  أن أيضا يجب لكن

 .(44، صفحة 0224)بيضون،  الفيزيولوجية املختلفة

ي ف وإللقاء الضوء على أمان الغذاء توجد مظاهر أكثر شيوعا التي يكون فيها الغذاء غير سليم ويفتقد لألمان تتمثل

 النقاط التالية:

 تلوث املواد الغذائية:.1.1

بالرغم من ألاهمية الشديدة لوفرة الغذاء فإنه ليس بأقل منها أهمية أن يكون الغذاء املتوافر سليما وصالحا كغذاء 

، حيث تشهد مشكلة تلوث املواد الغذائية تطورا (60، صفحة 4115)أحمد،  لإلنسان وخاليا من الجراثيم واملواد السامة

خطيرا يعرض سالمة العديد من السكان لألمراض، ويرجع السبب إلى الاستعمال املكثف للمبيدات السامة في مكافحة آلافات،  

على  يون شخصوإلى سوء تعليب املواد الغذائية أو انتهاء صالحيتها، إذ أنه حسب تقارير منظمة الصحة العاملية أن حوالي مل

ألاقل يتسممون باملبيدات سنويا في العالم، حيث يقدر عدد الوفيات مباشرة منها بحوالي عشرين ألف وفاة، في حين سجلت 

حاالت تسمم جماعي ناجم عن الطعام امللوث بسبب تعرضه للمبيدات السامة أثناء التخزين والنقل، وتوجد مشكلة أخرى 

ائية املعلبة للمعايير الصحية، إذ نجد أن استهالك ألانواع الغذائية املعلبة في معظم الدول تتمثل في مدى مطابقة السلع الغذ

العربية لها آثارا بالغة الخطورة على سالمة إلانسان، باإلضافة إلى ذلك البد من إلاشارة هنا إلى التلوث الغذائي الناتج عن 

ة، وكذلك تلوث املياه الناتج عن التخلص العشوائي من الفضالت الاستعمال املفرط للمكونات الكيميائية في معالجة الترب

 الصناعية الكيميائية.

 سوء التغذية:.0.1

ينتج سوء التغذية عن أوجه القصور أو التجاوزات أو الخلل في الطاقة والبروتين وغيرها من العناصر الغذائية، فالغالبية 

العالم النامي يعانون من نقص التغذية )نقص في الطاقة والبروتينات  العظمى من ألافراد الذين يعانون من سوء التغذية في

أو الفيتامينات واملعادن(، وهو عكس التغذية املفرطة )فائض في مكونات غذائية معينة، مثل بعض الدهون املشبعة 

ة ص يتعلق بكميوالسكريات املضافة مقرون بمستويات منخفضة من النشاط البدني مما يؤدي عادة إلى السمنة(، فالنق

 ,Bensalah)  الغذاء املوجودة إن كانت كافية أو غير كافية لتلبية احتياجات ألافراد لفترة زمنية معينة في منطقة محددة

1989, p. 18) ،ية الغذاء أكثر من تعلقه بالكميةفي حين سوء التغذية يتعلق بنوع 

  



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية            
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 128 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 العدد الخامس عشر  

0200 

 : املسببات الكامنة وراء سوء التغذية23رقم  الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 (0، صفحة 0212)ستيناك، املصدر:  

يبين الشكل أن ألاسباب الكامنة والرئيسية لسوء التغذية هي أسباب معقدة ومتعددة ألابعاد، وهي تشمل من بين غيرها 

على السواء( على نحو كاف في  الفقر، الالمساواة والتمييز، إضافة إلى ذلك لم يتم دمج خدمات التغذية )العالجية والوقائية

 ،آمنة غذية العصرية والصناعية تواجه تحديات متزايدة من حيث توفير أغذية كافية،الخدمات الصحية، كما أن نظم ألا 

متنوعة وغنية باملغذيات، بما يشكل شرطا ضروريا للنظم الغذائية الصحية، وعلى العكس لقد وفرت للسكان بشكل متزايد 

امللح والسكر وأنواع مضرة من الدهون،  أغذية مجهزة إلى حد كبير تحتوي على كميات غير كافية من ألالياف، والكثير من

العوامل الكامنة وراء سوء عمل النظم الغذائية من بين غيرها: الحصول غير املتساوي على املوارد والتحكم بها، وأنماط إنتاج 

مة ظالسياسات وألان واستهالك غير مستدامة تؤدي إلى التدهور البيئي، كما أن الخطوط التوجيهية الضعيفة وعدم تنفيذ

والقوانين الوطنية على نحو كاف سمحت للصناعات إنتاج وتسويق منتجات غير صحية، في حين يفتقر املستهلكون إلى الوعي 

الكاملة أي تطبيق القدرات 

النواتج على املستوى املعرفي 

 وإنتاجية العمل ونتائج الحمل

منع العدوى وألامراض غير املعدية 

 وزيادة معدل الوفيات
النواتج على 

 مستوى التنمية

 الحالة التغذوية

 العمليات املباشرة

 النواتج الرئيسية

العمليات 

 ألاساسية

العمليات 

 التمكينية

إلايجابية للعمل في مجال التغذية: منع سوء  النتائج

  التغذية والوزن الزائد، السمنة، ارتفاع ضغط الدم،

 ارتفاع معدالت السكر في الدم وارتفاع الكولسترول

العوامل البيولوجية )مثل 

الحالة املرضية والعوامل 

 الوراثية(

السلوك الصحي )مثل 

النمط الغذائي، النظافة 

ط الشخصية والنشا

بيئة املعيشة )مثل 

ألاماكن املبنية، املياه 

وخدمات الصرف 

 الصحي( 

البيئة الصحية )مثل 

الوصول إلى خدمات 

 الوقاية والعالج(

البيئة الاجتماعية )مثل 

املعايير املتعلقة بالرضع، 

تغذية صغار ألاطفال، 

النظافة، التعليم 

 وظروف العمل(

البيئة الغذائية )مثل 

لية دفع ثمن ألاغذية قاب

التي تعزز التغذية 

 والوصول إليها(

الدخل وعدم املساواة، التجارة، التحضر، العوملة، النظم الغذائية، الحماية الاجتماعية، 

 النظم الصحية، التنمية الزراعية وتمكين املرأة

 البيئة التمكينية من أجل تحسين التغذية

من أجل العمل، املطالبة بالعمل الالتزام السياس ي ومجال السياسات 

 والضغط باتجاهه؛

الحوكمة ومختلف القطاعات، القدرة على  الالتزام عبر الحوكمة من أجل 

 التنفيذ
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للتمييز بين الخيارات الغذائية الصحية وغير الصحية، وفي الوقت ذاته لم تكن البيئة الاقتصادية والزراعية مواتية ملنتجي 

نع يم لألمن الغذائيغذاءا كافيا ألنفسهم وللسوق، وهذا الغياب ألاساس ي من ينتجون على نطاق صغير م ومجهزي ألاغذية

ألاشخاص  من  بناء سبل معيشة مستدامة وقادرة على مواجهة الصدمات، كذلك فإن املوقع غير املتكافئ الذي تشغله املرأة 

 د ذاتها وعائلتها، وتعتبر منظمة ألاغذية والزراعة أنهفي هذه املشكلة يفاقم التحديات التغذوية املحددة التي تواجهها املرأة بح

نادرا ما تصمم السياسات والتدخالت املتصلة بالنظم الغذائية بحيث تكون التغذية هدفها ألاساس ي، وبالتالي ال تعتبر التغذية 

 .(2، صفحة 0242)ستيناك،  شاغال رئيسيا في سالسل إلامداد الحالية

 (12، صفحة 0221)جورجيفا،  : يوجد نوعان من سوء التغذية نذكرهما فيما يليأنواع سوء التغذية 

 طابعه الرئيس ي هو الهزال، الذي يحدث نتيجة لفقدان الوزن السريع أو الفشل : سوء التغذية الحاد -

الزمن، ويكون الشفاء من الهزال نسبيا بمجرد استعادة التغذية املثلى والرعاية  في اكتساب الوزن خالل فترة قصيرة من

الصحية، إذ ينتج الهزال عن نقص قصير املدى ولكنه عادة ما يكون حرجا في املواد الغذائية الرئيسية )الدهون، الكربوهيدرات 

ى ير من ألاحيان باإلصابة باألمراض، وهو ينقسم عادة إلوالبروتين(، واملغذيات الدقيقة )الفيتامينات واملعادن(، ويرتبط في كث

 وسوء التغذية الحاد الشديد اللذان يشكالن معا سوء التغذية الحاد العام. سوء التغذية الحاد املعتدل

 طابعه الرئيس ي التقزم، وهو عملية تراكمية بطيئة تنجم عن نقص مستمر ولكنه : سوء التغذية املزمن  -

 في بعض ألاحيان يكاد ال يلحظ في املواد الغذائية الدقيقة واملغذيات متناهية الصغر، فالتقزم هو الفشل 

في نمو البنية ويحدث نتيجة لنقص التغذية خالل فترة زمنية أطول، ولهذا السبب يشار إليه أيضا على أنه سوء التغذية 

ت الطوار  ألنه ال يعكس التغييرات ألاخيرة ويتطلب استجابة طويلة املزمن، والتقزم ليس مؤشرا جيدا عن فشل النمو في حاال 

 املدى.

  



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية            
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 130 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 العدد الخامس عشر  

0200 

 التغذية في العالم ألنواع سوءتطور الحاالت املختلفة : 21رقم الشكل 

 
 (31، صفحة 0201)املتحدة م.، املصدر: 

( في %41.6مليون طفل ) 02.5والدة واحدة من أصل سبع والدات حية، أي نالحظ من خالل الشكل أنه قد عانت 

، وإن املواليد الجدد الذين يعانون من الوزن املنخفض عند الوالدة هم 0245العالم من الوزن املنخفض عند الوالدة في سنة 

صور في النمو ومن انخفاض معدل يوما من الحياة، ومن املرجح أن يعاني الناجون منهم من ق 04أكثر عرضة للموت في أول 

الذكاء وأن يتعرضوا لتزايد خطر املعاناة من الوزن الزائد والسمنة، وتتسم ممارسات الرضاعة الطبيعية املثلى بما في ذلك 

الرضاعة الطبيعية الخالصة في أشهر السنة ألاولى من الحياة بأهمية حاسمة لبقاء ألاطفال على قيد الحياة وتعزيز الصحة 

أشهر في العالم رضاعة طبيعية خالصة في  6من الرضع الذين تقل أعمارهم عن  %11و العقل والنمو الحركي، وقد تلقى ونم

، وسجلت أوسيانيا )باستثناء أستراليا ونيوزيلندا(  أعلى مستويات 0240املسجلة في سنة  %02، أي ارتفاع عن نسبة 0241سنة 

أشهر في إفريقيا  6كثر من طفلين من كل خمسة أطفال تقل أعمارهم عن ، وتلقى أ%64.0رضاعة طبيعية خالصة بلغت 

مقارنة بطفل واحد فقط من كل ثالثة أطفال في أمريكا الشمالية  0241( رضاعة طبيعية في سنة %15.0( وآسيا )10.6%)

ية من تسجل ثالثة أقاليم فرع(، غير أن هذه املمارسة تتباين بشكل كبير بين ألاقاليم الفرعية في آسيا وإفريقيا، إذ 01.2%)

 %52.0أصل خمسة في آسيا معدل انتشار أعلى من التقدير العالمي، وتسجل آسيا الجنوبية أعلى معدل انتشار حيث يتلقى 

فقط في آسيا الشرقية، وكذلك في إفريقيا يبلغ معدل انتشار الرضاعة  %00من الرضع رضاعة طبيعية خالصة مقارنة بنسبة 

، %00.0والغربية  %00.5ضعف ما هو مسجل تقريبا في إفريقيا الجنوبية  %62.2صة في إفريقيا الشرقية الطبيعية الخال

وبالرغم من التقدم املحرز في الكثير من ألاقاليم شهد إقليمان بصورة خاصة تدهورا مقلقا في معدل انتشار الرضاعة الطبيعية 

في آسيا الشرقية  %00إلى  %04.5في البحر الكاريبي ومن  %05.1ى إل %01.2الخالصة مع تسجيل انخفاض في هذا املعدل من 

 .0241و 0240بين سنتي 
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( طفل دون الخامسة من العمر من التقزم %00مليون ) 411.0عانى  لألطفال فقدأما بخصوص التقزم والوزن الزائد  

 %06.0إلى  0222في سنة  %00.4لتقزم من )الذي يعرف بأنه قصر القامة بالنسبة إلى سن الفرد(، فقد تراجع معدل انتشار ا

كان حوالي ثالثة أرباع ألاطفال الذين يعانون من التقزم في  0202. ففي سنة 0202في سنة  %00ومن ثم إلى  0240في سنة 

( وأحرزت %02(، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )%02العالم يعيشون في إقليمين فقط وهما آسيا الوسطى والجنوبية )

الشرقية وجنوب شرق آسيا أكبر مستوى تقدم خالل العقدين ألاخيرين، إذ تراجع معدل انتشار التقزم بمقدار النصف آسيا 

، في حين كان التقدم املحرز في مجال التقزم أبطأ في إفريقيا، حيث 0202في سنة  %40.1إلى  0222في سنة  %06.4تقريبا من 

 فقط باألرقام النسبية(. %06)تراجع بنسبة  0202في سنة  %02.2إلى  0222في سنة  %14.5تراجع معدل الانتشار من 

، وكان ربعهم 0202( من الهزال في سنة %6.2ماليين طفل دون الخامسة من العمر ) 15.1في حين عانى ألاطفال حوالي 

أعلى معدل  ي الذي يشهديعيش في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأكثر من نصفهم في آسيا الجنوبية التي تعد إلاقليم الفرع

 . %41انتشار للهزال أكثر من 

وينطوي الوزن الزائد لدى ألاطفال على آثار فورية تطال صحة ألاطفال ويزيد من خطر إلاصابة باألمراض غير املعدية 

الخامسة من  ماليين( من ألاطفال دون  04.1) %5.2عانى  0202املتصلة بالنمط الغذائي في مرحلة الحقة من الحياة،  في سنة 

مقابل  0202في سنة  %5.2العمر من الوزن الزائد، ولم يحدث تغيير يذكر على املستوى  العالمي خالل عقدين من الزمن 

، ولكن ثم اختالفات 0202في سنة  %5.0، كما أن معدل انتشاره في إفريقيا مماثل ملعدل الانتشار العالمي 0222في سنة  5.1%

في إفريقيا الشمالية والجنوبية على التوالي، ولقد حصلت زيادات  %40.4و %40لفرعية التي تبلغ في املستويات إلاقليمية ا

السيما في إقليمين هما آسيا الشرقية وجنوب شرق آسيا وأستراليا، حيث  0202و 0222ملحوظة في مستوياته بين سنتي 

 على التوالي.  %2.2إلى  %5.0ارتفعت من 

( في سن %01.1من أصل ثالث نساء ) إمرأة واحدةاء في سن إلانجاب فقد كانت حوالي أما بشأن فقر الدم لدى النس

، وتوجد تباينات كبيرة في 0240إلانجاب في العالم ال تزال تعاني من فقر الدم، ولم يحرز أي تقدم في هذا املجال منذ سنة 

 في أمريكا الشمالية وأوروبا، ومعدل الانتشار مرتفع ألاقاليم حيث أن معدل الانتشار في إفريقيا أعلى بمقدار ثالثة أضعاف منه

 .(%50.1) 0240تقدم ضئيل منذ سنة  علما أنه لم يحرز سوى  %54.4بصورة خاصة في إفريقيا الغربية، حيث يبلغ 

وتعد السمنة لدى البالغين عامل خطر متصال بالنمط الغذائي بالنسبة إلى إلاصابة بالكثير من ألامراض غير املعدية، 

في  %40.4إلى  0240في سنة  %44.4ويتواصل ارتفاع معدل السمنة لدى البالغين، حيث انتقل معدل انتشارها العالمي من 

 %01.4و %05.5، وسجلت كل من أمريكا الشمالية، آسيا الغربية، أستراليا ونيوزيلندا أعلى املستويات التي بلغت 0246سنة 

مريكا الالتينية والبحر الكاريبي واوسيانيا باستثناء أستراليا ونيوزيلندا تتجاوز ، وفي أ0246على التوالي منذ سنة  %01.0و

 .(02.04.00، صفحة 0204)املتحدة م.،  %02املستويات أيضا نسبة 

من سكان الدول النامية، أي أكثر من مليار شخص يعانون من الجوع  %62أن  (FAO)في تقرير منظمة ألاغذية والزراعة و

مائة ألف شخص مليون شخص سنويا، ويشير التقرير إلى أن كل أربعة وعشرين ساعة يموت أكثر من  05والذي يؤدي إلى وفاة 

ية ليقصد به نقص بسبب املجاعة وألامراض الناجمة عن سوء التغذية، وقد جرت العادة على استعمال كلمة سوء التغذ

التغذية، إال أن النقص النوعي للفيتامينات أو العناصر واملواد الغذائية ألاخرى يشكل النمط السائد ألمراض سوء التغذية، 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية            
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 132 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 العدد الخامس عشر  

0200 

إذ إن لفظ الجوع النوعي يمثل التعبير املناسب جدا لسوء التغذية، فالجوع قبل أن يكون شعورا عضويا مميزا إنما هو حال 

 .(41، صفحة 0241)بن عياد،  ي البد من إشباعهافتقار فيزيولوج

 الاكتفاء الذاتي الغذائي:.0

طرحت فكرة الاكتفاء الذاتي كسبيل ملعالجة النقص الحاصل في العرض وتوفير إلانتاج الغذائي محليا. فاالكتفاء الذاتي 

 نسبة عن عبارة به، فهو الوطني الخاص إنتاجه من الغذائية مواطنيه حاجيات إشباع على ما بلد إمكانية درجة عن يعبرالغذائي 

 باألسعار ال يتأثر وبذلك القيم دون  الكميات على حسابه يعتمد في مقياس مئوية، إذ يعتبر كنسبة الاستهالك كمية إلى إلانتاج كمية

 تعكس فهي الوطني، املستوى  حالة الغذاءعلى عن واقعية أكثر انطباعا تعطي الغذائي الذاتي الاكتفاء فنسبة وتقلباتها، وعليه

 .(400، صفحة 0240)مضحي و آخرون،  الاستهالك متطلبات مواجهة على إلانتاج قدرة

 الذاتية وإلامكانيات املواردالنفس،  على الكامل الاعتماد تحقيق على املجتمع قدرة هو الكامل" الذاتي فمفهوم "الاكتفاء

)السيد عبد السالم،  آلاخرين إلى حاجة ما دون  الذاتي" الغذائي "ألامن يعني فهو ثم ومنمحليا،  الغذائية احتياجاته كل إنتاج في

 :(54، صفحة 0242)غربي،  ، إال أن هذا املفهوم أثيرت حوله مجموعة من التحفظات أهمها(20، صفحة 4114

 حيث يعتبر مفهوم الاكتفاء الغذائي الكامل مفهوما عاما وغير واضح، إذا لم يوضع  :طابع إلايديولوجية لهذا املفهوم

 في إطار جغرافي وتاريخي محدد؛

 والتي تتجلى في الغموض الذي يسود إلاجابة عن حقيقة الاكتفاء الذاتي نسبية مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي :

 الغذائي، هل هو عند الحد ألادنى في توفير الاحتياجات الغذائية أو الحد املتوسط أو الحد ألاعلى؟ 

 وفي هذا الصدد البد من ربط مستوى الاكتفاء الذاتي الغذائي باملستوى الاقتصادي واملعيش ي للمجتمعات؛

  إذ أن الاكتفاء الذاتي الغذائي الكامل قد يكون هدفا وطنيا نبيال، إال أن عدم إمكانية تحقيق هذا الهدف عمليا :

 تحقيقه مرتبط بالدرجة ألاولى باملوارد املتاحة وقدرتها على الوفاء باالحتياجات؛

 بالنسبة إلى القرار الاقتصادي إذ يتعلق هذا التحفظ بمدى العقالنية  :مدى العقالنية الاقتصادية لهذا املفهوم

القاض ي بسياسة الاكتفاء الذاتي الغذائي الكامل، إذ أن املوارد الزراعية محدودة، قطاع الزراعة هش ألنه يرتبط بصورة 

مباشرة بالتغيرات املناخية، مما يجعل التعويل عليه بصورة مطلقة قرارا اقتصاديا غير رشيد، كما أنه في ظل العوملة وما 

ا من تحرير التبادل التجاري في إطار منظمة التجارة العاملية فإن معيار الاختيار الرشيد يميل إلى التكلفة ألافضل بغض رافقه

النظر عن ما إذا كان إلانتاج محلي أو أجنبي، وكذا تعدد أذواق املستهلكين مع تحسن املستوى املعيش ي يجعل من الصعب أن 

 تنتج كل املنتجات محليا.   

لك فإن اعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي الكامل أو الجزئي من السلع الاستهالكية يعتبر خيارا استراتيجيا يجب ورغم ذ

على الدولة عدم التنازل عنه مهما كلف من ثمن، ومن ألامثلة على ذلك سياسة زراعة القمح في اململكة العربية السعودية 

 على الحصول عليه من الخارج وبأسعار أقل.وتحقيقها لالكتفاء الذاتي على الرغم من قدرتها 

لكن ال يمكن اعتبار الاكتفاء الذاتي على أنه مقاطعة للعالم الخارجي تجاريا، ألن تلبية الحاجيات الغذائية ألفراد املجتمع بصفة 

 .(1، صفحة 0220براحو،  )فاقة كاملة غير ممكنة حتى في الدول املتقدمة التي تتميز بفائض غذائي
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 الوطن، خارج من تم استيراده أو محليا إنتاجه تم سواء الكلي لالستهالك املتاح إلى املحلي إلانتاج نسبة الذاتي الاكتفاء درجة تقيس

 :(46، صفحة 4112)حمدان،  التالية بالعالقة تحسب لذلك

 100 * لالستهالك( املتاح / املحلي إلانتاج) =الذاتي الاكتفاء درجة

 عندما الذاتي، ويحدث هذا الاكتفاء تحقق أنه نقول  100% تساوي  وعندما الذات على وبهذا فهي تقيس درجة الاعتماد

 .لالستهالك املتاح مع املحلي إلانتاج يتساوى 

حيث يسعى ألاول إلى عدم اللجوء إلى العالم الخارجي فمفهوم الاكتفاء الذاتي مفهوم أضيق من مفهوم ألامن الغذائي، 

ومحاولة التخلي عن الاستيراد، بينما يسعى الثاني إلى قدرة الدولة على توفير غذاء مالئم ملواطنيها عن طريق إلانتاج الوطني أو 

ر منه مفهوم ، فهو مفهوم سياس ي أكثالاستيراد، وبالتالي ال يعتبر الاكتفاء الذاتي ضمانا لتحقيق ألامن الغذائي في أغلب ألاحيان

 .(56، صفحة 0222)جابه،  اقتصادي

 )%( 0202: معدالت الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي سنة 25الشكل رقم 

 
 30، ص0202الخرطوم،  ،0202العربية للتنمية الزراعية، أوضاع ألامن الغذائي العربي املصدر: املنظمة

( %14.1( و)%11.0في حدودها القصوى ) 0202أنه تراوحت معدالت الاكتفاء الذاتي في سنة  الشكل يتبينمن خالل 

( لسلع البيض، ألالبان، اللحوم %21.1( و)%65.5لسلع الفاكهة، الخضر، ألاسماك والدرنات، وفي حدودها املتوسطة بين )

( لسلع الحبوب، السكر، البقوليات %06.4( و)%00.4الحمراء ولحوم الدواجن، وتراوحت املعدالت في حدودها الدنيا بين )

 والزيوت النباتية.

 الفجوة الغذائية: .3

تعزى الفجوة الغذائية إلى قصور الطاقة الوطنية إلنتاج الغذاء على سد احتياجات الاستهالك الغذائي للسكان، وقد 

هذه الحالة لجأت البلدان العربية إلى  تطورت واتسعت بسبب تدني معدالت نمو إلانتاج وتزايد معدالت الاستهالك، وإزاء

حيث تعتبر . (422، صفحة 4141)قظام،  الفجوة من إنتاج الغذاء واستهالكه ألاساسية لسداستيراد معظم السلع الغذائية 

الحبوب، السكر، الزيوت والدهون، إذ تعد الفجوة الفجوة الغذائية في العالم أكثر اتساعا فيما يتعلق بالسلع ألاساسية، مثل 

 املكمل ملعدل الاكتفاء الذاتي.
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فهي تعبر عن مقدار الفرق بين ما تنتجه الدولة ذاتيا وما تحتاجه من الغذاء، وبالتالي فهي تلك الكمية من املواد الغذائية 

التعبير عنها  ويمكن الخارج.باعها عن طريق الاستيراد من التي يحتاجها البلد الواحد وال يستطيع توفيرها محليا، بل يلجا إلى إش

 :(41، صفحة 0244)بن يزة، محددات ومهددات ألامن الغذائي في املنطقة العربية،  وفق العالقة التالية

 :الغذائي املحلي إلانتاج –الفجوة الغذائية = الاستهالك الغذائي 

 غذائية الكمية لسلعة الكفاية مدى تعبر عن وهي) ظاهرية فجوة(فجوتين  عن عبارة ألامر واقع في الغذائيةفالفجوة 

هي  (حقيقية فجوة، و)(400، صفحة 0240)مضحي و آخرون،  البلد سكان احتياجات ملقابلة عموما لسلع الغذاء أو معينة

بها واملوضوعة من  العلمية املوص ى املعايير من الغذاء بمختلف أنواعه وبين بلد ما في الفرد عليه ما يحصل بين الفرق  عبارة عن

 الالزمة( حددت )الكمية املعايير إذ أن هذه ألاغذية والزراعة(، ومنظمة الصحة العاملية الدولية )كمنظمة املنظمات قبل

دهون  حرارية، بروتينات، من سعرات الغذاء يوفره بما )الالزمة النوعية(ددت ح الغذاء، كما من الغرامات أو بالكيلوغرامات

 الغذائية الفجوة لوضع مؤشر هو العاملية ما حددته املعايير وبين ا(ونوع كما(بلد ما  الفرد في ما يحصل عليه بين فالفرق  وغيرها،

(Alberto & Siamualla, 1981, p. 8) على الرغم من تداخلها يمكن تصنيفها و للفجوة الغذائية تفسيرات متباينة، ،  كما أن

 :(5، صفحة 0240)خليل و مداحي،  إلى املجموعات التالية

  مجموعة العوامل الفنية املرتبطة باختالل التوازن بين موارد الغذاء والنمو السكاني وعجز الجهاز إلانتاجي

هذا املدخل يعطي وزن أكبر للنمو الديموغرافي كسبب رئيس ي للمشكلة الغذائية، إن من أكثر لالستجابة لفارق الفجوة: 

تعلق باختالل التوازن بين املوارد الغذائية وحجم السكان، إلى جانب ألاسباب ترددا عند مناقشة املشكلة الغذائية هو ما ي

 العوامل املناخية غير املالئمة، التي تحول دون التوسع في إنتاج كثير من املحاصيل؛

   :وذلك من خالل تحديد مدى قدرة الدولة على مجموعة العوامل املرتبطة بطبيعة النظام الاقتصادي العاملي

نبي، وتحديد أثر التغيرات الدولية في تلك القدرة وكذا مدى توافر الغذاء في السوق العالمي ودرجة استقرار توليد النقد ألاج

ألاسعار، إلى جانب التركيز على التأثير السلبي لتدخل الشركات متعددة الجنسيات في الزراعة في البلدان النامية ودرجة الارتباط 

 لفقيرة؛باالقتصاد العالمي وأثره على الطبقة ا

  :وحسب هذا الاتجاه فان املشكلة ترجع إلى حاالت الفقر وما  إن زيادة إلانتاج الزراعي ال تمثل حال في حد ذاته

 يالزمها من ضعف في الحافز على إلانتاج وضعف القوة الشرائية الالزمة للحصول على الغذاء.

 الغذائية العربية فالشكل املوالي يوضح ذلك.أما بخصوص مساهمة املجموعات السلعية الرئيسة في الفجوة  
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 0212نسبة مساهمة املجموعات السلعية الرئيسية في الفجوة الغذائية العربية سنة  :20رقم الشكل 

 
31، ص0212الخرطوم،  ، 0212العربية للتنمية الزراعية، أوضاع ألامن الغذائي العربياملصدر:   

، تليها اللحوم بنسبة %56.411بأكبر نسبة في الفجوة الغذائية والتي تقدر ب يتبن من خالل الشكل أن الحبوب تساهم 

على التوالي، في حين أقل نسبة مساهمة بالنسبة  %4.112و %4.162، وكل من ألالبان ومنتجاتها والسكر ب 41.252%

 .0241في سنة  %2.126للمجموعات السلعية الرئيسية في الفجوة الغذائية تعود إلى البطاطس ب 

تمتلك الدول العربية إمكانات هائلة للتوسع الرأس ي وألافقي في إنتاج السلع الغذائية، وخاصة السلع التي تتدنى معدالت 

الاكتفاء الذاتي منها في الوطن العربي، وتساهم بالنصيب ألاكبر في قيمة الفجوة الغذائية، وتتمثل هذه السلع في مجموعة 

ذ أن إلانتاجية الهكتارية منهما تعتبر متدنية مقارنة بمعدالت إنتاجيتها سواء على املستوى محاصيل الحبوب، البذور الزيتية إ

العالمي أو مستوى نتائج البحوث واملشاريع الرائدة في العديد من الدول العربية، وبذلك تتيح إمكانات كبيرة للتوسع الرأس ي 

قي عن طريق الاستثمار في زيادة مساحاتها املزروعة لزيادة عن طريق تحسين معدالت إنتاجية تلك املحاصيل، والتوسع ألاف

 .(04، صفحة 0202)الزراعية ا.،  حجم إنتاجها ومن ثم املساهمة في سد فجواتها الكمية

 :الفجوة التغذوية.1

تهتم الفجوة التغذوية بمستوى الغذاء كما ونوعا لذا فإن قياسها يكون بمحددات كمية ونوعية، فالكمية تتمثل في  

الكم املستهلك من مختلف ألاغذية مقاسا بالغرام في اليوم للفرد وبالكيلوغرام في السنة، وبهذا فهو يعبر عن الكمية املستهلكة 

حرارية في اليوم، أما النوعية فتتمثل في ألاهمية النسبية لكل مجموعة غذائية من  من الغذاء بمقدار ما توفره من سعرات

حيث مدى مساهمتها في إمداد الفرد بالسعرات الحرارية والبروتين، إذ يعتبر متوسط حصة الفرد من البروتين النباتي والحيواني 

 .(4045، صفحة 0224)ذياب،  من أهم مقاييس املستوى الغذائي
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كما أنها تتعلق باإلنسان كشخص ونوعية وقيمة الغذاء الذي يتناوله، وعلى هذا ألاساس فإن الفجوة التغذوية تتمثل 

في نقص التغذية وهو الحصول على الاحتياجات التغذوية بنسب غير كافية أي حصول الشخص على سعرات حرارية أقل من 

ي سوءا في التغذية والتي تشير إلى حصول الشخص على مواد غذائية ذات قيمة تغذوية منخفضة كما هو املعدل، كما قد يعن

الحال بالنسبة إلى املواد النشوية، أو أن البروتينات التي يتحصل عليها هي في معظمها من أصناف غذائية غير حيوانية كالبقول 

 .(56، صفحة 0242)غربي،  الجافة، أو كليهما معا

وعليه فإن مشكلة الغذاء في بلد ما في املفهومين املشار إليهما هي وجود فجوة غذائية وفجوة تغذوية، لذا يصبح لزاما 

على الدولة أن تعمل على تضييق الفجوة بين إلانتاج والاستهالك من جهة ومعالجة أوجه الخلل في نمط الغذاء السائد من 

 أخرى من أجل تحقيق ألامن الغذائي. جهة

 تعزيز مسارات ألامن الغذائي العربي: جهود-ثالثا

تولي الدول العربية اهتمام خاص بقضية ألامن الغذائي والتغذية ملا لها من تأثيرات اقتصادية، اجتماعية وسياسية، 

عداد وتنفيذ مختلف برامجها في إطار خططها حيث تقوم املنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتنسيق مع الدول العربية بإ

 السنوية.

 الجهود على املستويات القطرية:.1

تشهد املنطقة العربية جهودا مستمرة اشتملت على إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات، البرامج واملشروعات القطرية لألمن 

 الجهود في بعض الدول العربية.الغذائي متضمنة تعزيز استدامة وحوكمة ألامن الغذائي، وسوف نذكر أهم 

تولي الدولة الاهتمام الالزم بالقطاع الزراعي كسبيل لتحقيق أمن غذائي مستدام من كل الجوانب لسد الجزائر ففي 

الفجوة الغذائية وتعزيز التنمية الفالحية، بالعمل على إدخال التوازن الهيكلي للصادرات، والتخلص من التبعية للخارج في 

اد املنتجات الاستهالكية، وتحقيق ألامن الغذائي، وتتضاعف الجهود لتوفير كل ما تحتاجه التنمية الفالحية من مجال استير 

موارد مالية، مادية وبشرية للوصول إلى ألاهداف املرجوة، وألجل تحفيز إلانتاج الزراعي وتحسين إلانتاجية عملت الدولة على 

تنموية ناجحة، هذا إلى جانب املجهودات التي بذلتها الدولة والرامية إلى تفعيل  وضع إستراتيجيات تنموية جديدة لفتح أبواب

 دور القطاع الفالحي في الاقتصاد الوطني من خالل اعتماد سياسات وبرامج حكومية خاصة بالتجديد الزراعي والريفي والصحة.

ل يادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصييتم في إطار النظام الوطني للزراعة املستدامة العمل على ز  إلاماراتوفي 

( سنويا، وزيادة القوى العاملة %42(، وتحسين املردود الاقتصادي للمزرعة بواقع )%5الزراعية املستهدفة بمعدل سنوي يبلغ )

لقت إلامارات ( سنويا، وقد أط%45( سنويا، ترشيد كمية املياه املستخدمة في وحدة إلانتاج بواقع )%5في املجال بمعدل )

إلاستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي التي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء املستدام 

 وتحدد سلة الغذاء الوطنية.

اء ذيأتي في مقدمة محاور تحقيق ألامن الغذائي وضمان استدامته الجهود املبذولة لزيادة إنتاج الغ عمانوفي سلطنة 

الزراعي، الحيواني والسمكي املحلي، بجانب تعزيز وتأمين جهات استيراد احتياجات السلطنة من املواد الغذائية، بحيث تتنوع 

 املصادر وال يتم الاعتماد على مصدر واحد، هذا إلى جانب بناء املخازن للتحوط للحاالت الطارئة والاستثمار في بيئات آمنة.



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية            
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 137 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 العدد الخامس عشر  

0200 

 0202ألاخضر  والجيل 2008 ألاخضر املغرب مخطط( ألاخيرة  الفالحية املخططات ضمن الدولة تعملاملغرب وفي 

 السياسات ضمن املستقبلية والاحتياجات املستمر السكاني النمو الاعتبار بعين واضعة ألامن الغذائي استقرار ضمان على 

 على تعمل كما املعيشة،  وغالء الاجتماعية التوترات أخطار وتفادي الشرائية لألسر القدرة استحضار إلى باإلضافة الفالحية،

 إذ عليها، الحصول  وضمان الغذائية السلع من املحلي إلانتاج طريق زيادة عن الغذاء لتوفير الخارجية ألاسواق على الاعتماد تقليل

 الغذائي ألامن استقرار ضمان وأنشطة برامج واشتملت .ألاوقات كل في متاحة وغير آمنة غير مصادر تعتبر الخارجية ألاسواق أن

 الحيوانية الدولية الوبائية التربة، وألازمات وتدهور  الجفاف، سنوات وتوالي املناخية، التغيرات لتحديات التصدي املغرب في

 عملت الصدد هذا البضائع، وفي نقل وعرقلة العاملية التجارة حركة على وانعكاساته 19 – كورونا وباء وبخاصة املتكررة، والبشرية

  املغاربة املواطنين احتياجات تأمين بهدف إلاستراتيجي التخزين بنيات وتوسيع تطوير على املغرب
ً
 طويلة ملدد زمنية قطعانهم وأيضا

 
ً
  تتجاوز  ال التي الحالية القدرة عن عوضا

ً
 .معدودة أشهرا

 الجهود املبذولة على املستوى القومي:.0

الزراعية البرنامج املستدام لألمن الغذائي العربي التي تتمثل مكوناته في ثمانية محاور أطلقت املنظمة العربية للتنمية 

 : (02، صفحة 0202)الزراعية ا.،  هي

  املطرية؛ املناطق في للزراعة الصالحة ألارضية املوارد استغالل في التوسع مكون 

  القائمة؛ الزراعات في إلانتاجية نمو بمعدالت الارتقاء مكون 

  الحقلي؛ الري  نظم تطوير خالل من املروية الزراعات في التوسع مكون 

  والتصنيعية؛ الغذائية الزراعية الاستثمارية املشروعات مكون 

  الغذاء؛ من والهدر الفاقد تقليل مكون 

  املستدام؛ الغذائي الاستهالك أنماط نحو التوجه مكون 

  والغذاء؛ الزراعة ىعل - 19 كوفيد جائحة مخاطر من الحد مكون 

  الغذائي وألامن الزراعة على املناخية التغيرات مخاطر تخفيف مكون. 

 وتشمل أهداف البرنامج في إطار تلك املكونات تحقيق استدامة ألامن الغذائي من خالل:

 العربية؛ الدول  في ةاملستغل غير للزراعة الصالحة ألاراض ي في املطري  القطاع في التوسع 

 القائمين، واملطري  املروي القطاع من كٍل  في واملياه ألارض وحدتي من العائد تعظيم  
ً
الوحدة  من العائد تعظيم وأيضا

 الحيوانية؛

 القائمة؛ املروية الزراعات في املياه استخدامات ترشيد تعظيم خالل من املروية الزراعية الرقعة زيادة 

 سواء الرئيسية، الغذائية السلعية املجموعات في العجز خفض  
ً
، أو كليا

ً
، مبرمجة وبصفة جزئيا

ً
كمية  نسبة ووفق مرحليا

 مستهدفة؛

 والزراعية؛ التحتية البنية مجاالت في املطري  القطاع وبخاصة الزراعي، للقطاع الاستثمارات من املزيد ضخ 

 الحضر؛ إلى الداخلية الهجرة من والحد الزراعي التوطين 

 الجنسين؛ من للشباب وبخاصة الريف، في زراعية وغير زراعية عمل فرص توفير 
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 الزراعي؛ القطاع في وللعاملين الريفية املجتمعات في وبخاصة العامة، الرفاهية ومستويات املعيشة ظروف تحسين 

 داخل سواء وخارجها، العربية الدول  في حلقاتها بين والترابط التكامل وتعزيز الغذائي، إلامداد سالسل وتحسين تطوير 

 .بينها فيما ألاقطار أو

 خاتمة:

من خالل دراستنا لألمن الغذائي وأهم املفاهيم املتعلقة به خلصت الدراسة إلى أن ألامن الغذائي يعتبر مفهوم شامل 

ائي من ألامن الغذ يحوي في طياته على العديد من املفاهيم التي تتعلق به نظرا ألهميته، حيث تسعى كل الدول إلى تحقيق

خالل تبني استراتيجيات من شأنها التقليص من الفجوة الغذائية، وبالتالي ضمان تحقيق أمن غذائي مستدام. ولقد تم التوصل 

 في ألاخير ملجموعة من النتائج نذكر أهمها فيما يلي:

 ة الغذاء، الاكتفاء الذاتي، الفجو  ارتباط مفهوم ألامن الغذائي بالعديد من املفاهيم ألاخرى، حيث يرتبط بكل من أمان

 الغذائية والفجوة التغذوية؛

 يعد أمان الغذاء شرط أساس ي لضمان حياة صحية وخالية من ألامراض؛ 

 يكتس ي موضوع ألامن الغذائي أهمية خاصة في العالم والوطن العربي، نظرا لقدرته على ضمان حياة صحية وآمنة؛ 

  السلع التي تتمتع بها كل دولة بميزة نسبية في إنتاجها؛إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من 

  على املستوى القطري والقومي في سبيل  املجهودات سواءعمدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى العديد من

 ل دولة.كتعزيز مسارات ألامن الغذائي في مختلف الدول العربية، وذلك بتبني إستراتيجيات واضحة املعالم حسب إمكانيات 

 التوصيات:

 العمل على تحسين جودة وسالمة الغذاء املنتج واملصنع محليا، وذلك للحفاظ على صحة املستهلك؛ 

 توجيه املناخ الدولي والسياسات املعتمدة محليا للحد من الفقر والجوع؛ 

 لتقليص من نسب العمل على الحد من التلوث الغذائي لضمان أمان الغذاء، وبالتالي الحد من نقص التغذية وا

 التقزم والهزال الناتج عن سوء التغذية؛

  ضرورة تبني إستراتيجية من شأنها الحد من الفجوة الغذائية لضمان تحقيق ألامن الغذائي في أي دولة؛ 

 العمل على إرساء مباد  من شأنها تعزيز ألامن الغذائي من خالل تبني برامج تنموية تعمل على الرفع من إلانتاج. 

 املراجع: قائمة 

 املراجع باللغة العربية: 

 إدارة ألابحاث والدراسات.-(. ألامن الغذائي في الوطن العربي. بيروت: ألامانة العامة 0202اتحاد املصارف العربية. ) (4

 (. ألامن الغذائي في العالم العرب. مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق.0224) .مينأأحمد بيضون،  (0

(. رصد ألامن الغذائي في املنطقة العربية. بيروت: ألامم 0202)اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(. )الاسكوا  (0

 املتحدة.

 (.5(. دور القطاع الفالحي في تحقيق ألامن الغذائي في الوطن العربي. مجلة الباحث )0222الطاهر. )مبروكي،  (1
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. الخرطوم: املنظمة العربية للتنمية 0202ضاع ألامن الغذائي العربي(. أو 0202املنظمة العربية للتمنية الزراعية. ) (5

 الزراعية.

. روما: اللجنة الدائمة 0202(. إنهاء كافة أشكال سوء التغذية وعدم إهمال أحد بحلول عام 0242أوناما. )ستيناك،  (6

 للتغذية التابعة لألمم املتحدة.

 .(38)العلوم إلانسانية والاجماعية  .الغذائي في املنطقة العربيةمحددات ومهددات ألامن  .(جوان .(2018) .ي ,بن يزة (2

 .(20)مجلة التواصل  .ألامن الغذائي والتنمية .(2007) .أ ,جابه (4

(. مساهمة شعبة إنتاج الحليب في تحقيق ألامن الغذائي في الجزائر )مذكرة ماجستير(. 0220سهيلة. )براحو فاقة،  (1

 : بن يوسف بن خدة.4ة وعلوم التسيير، جامعة الجزائركلية العلوم الاقتصادية والتجاري

 . أبو ظبي: صندوق النقد العربي.0221(. التقرير الاقتصادي العربي املوحد 0221صندوق النقد العربي. ) (42

(. دور القطاع الزراعي في تحقيق ألامن الغذائي بالدول العربية. 0240محمد. )مداحي، عبد القادر خليل، و خليل،  (44

 لوطني الخامس حول "ألامن الغذائي في الجزائر بين املاض ي والحاضر واملستقبل. بوزريعة: املدرسة العليا لألساتذة.امللتقى ا
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 ألامن الغذائي العاملي بين معوقات التحقيق وسبل التصدي

Global food security between obstacles to investigation and ways to address 
 / الجزائر1/جامعة إلاخوة منتوري قسنطينة  راوية بوألانوار ط.د.

PhD.  Rawya Boulanoar/University of Mentouri Brothers Constantine 1 /Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

تتناول هذه الدراسة موضوع ألامن الغذائي العالمي،حيث أصبحت مسألة تحقيق ألامن الغذائي العالمي في صلب الاهتمامات الدولية ألاكثر 

فة ن التهديدات والعوائق املختلنظام الاقتصاد الدولي،بحيث تزداد أهمية هذا الواقع في ظل جملة مبفعاليات العوملة و إلحاحا،ما لذلك من ارتباط  

 ،كالتغيرات املناخية و معدالت الزيادة البشريةعالمي،منها ما يرجع إلى أسباب وتهديدات بيئية بشرية، املتعددة  أمام تحقيق ألامن الغذائي الو 

 هو ما يستدعي معه ضرورة وضع حلول وسبل التصدي لهاته، و وتهديدات اقتصادية وسياسية كالفقر والتخلف والنزاعات والحروب الداخلية

 .العوائق

 سبل التصدي، املعوقات، الغذائي العالمي ألامن املفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

This study deals with the issue of global food security, as the issue of achieving global food security has become at the heart 

of the most urgent international concerns, as this is related to the activities of globalization and the international economic system, 

so that the importance of this reality increases in light of a number of different and multiple threats and obstacles to achieving security 

World food, including what is due to human environmental causes and threats, such as climatic changes and rates of human increase, 

and economic and political threats such as poverty and underdevelopment, and internal conflicts and wars, which calls with it  the 

need to develop solutions and ways to address these obstacles.12 

Keywords: global food security, Obstacles, ways to tackle 

 مقدمة:

ــــة ألاخيــــرة ســواء تــــــــــــــــــــواجــــــــــــــــه مختلف دول العالــــــــــــــــــم تحديــــــــــــــــات وتهديــــــــــــدات كثيــــــــــــــــــــــــــــــــرة و متنوعــــــــــــــــة وخــــــــ              ـــــاصة في آلاونــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ـــن الغذائي أمنية،....الخ(،ومن بين هــــــــــــــ، سياسية، صحية، اجتماعية، )اقتصادية ــ ــ ــ ــــد موضوع ألامـ ــ ــ ذه التحديــــات والتهديدات نجــ

الــذي يعــد من بين أهم التحــديــات التي تواجــه دول العــالم،فلكي تحقق دولــة مــا أمنهــا الغــذائي ليس بــاألمر الســــــــــــــهــل ألن رهـــان 

ـــــرات املختلفة التي تحقيق أمن غدائي هو ضمان إمدادات كافية من الغداء في ظل فجوة غذائية تخضع للعدي ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ د من املؤثـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــمـــــــــــــي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                              تـــــــــــــؤدي إلـــــــــــــى خـــــــــــــلـــــــــــــق أزمـــــــــــــة عـــــــــــــاملـــــــــــــيـــــــــــــة فـــــــــــــي تـــــــــــــحـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــق ألامـــــــــــــن الـــــــــــــغـــــــــــــذائــــــــــــــ

 :اسةهمية الدر أ

عامة الدولية ومحور إهتمام جميع الدول تكمن أهمية موضوع ألامن الغذائي في كونه موضوع الساعة على الساحة 

كما أنه  ،كما أن قضية ألامن الغذائي للدول تعد من بين الركائز ألاساسية إلستراتجية التنمية الشاملة، والنامية منها خاصة

   للدول.يرتبط ارتباطا وثيقا باألمن القومي 
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 أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى رصد إلاختالالت املؤثرة على توازن ألامن الغذائي العالمي من خالل إبراز أهم املعوقات ، 

 باإلضافة  طرح أبرز سبل التصدي لهذه املعوقات.

 مشكلة الدراسة:

تتهددها العديد من العوامل نتيجة ألازمات الدولية أصبحت وضعية ألامن الغذائي العالمي مؤخرا في صورة غير مستقرة 

ل لغذائي العالمي وسبما هي أبرز معوقات ألامن ا هو ما يدفعنا لطرح إلاشكالية آلاتية:و ، املختلفة باإلضافة الى عوامل أخرى 

                     ؟التصدي لها

لثاني حول ا ، واملحور ر املفاهيمي لألمن الغذائي العالميللتصدي لهــذه إلاشكالية نتناولها وفق محورين ألاول حول إلاطاو 

                                          برز معوقات تحقيق ألامن الغذائي العالمي وسبل التصدي لها.   أ

 :
ً

ــــــــــــــــــيأوال  العاملـــــــــــــــــــي إلاطــــــــــــــــــــــار املفاهيمي لألمــــــــــــــــــن الغذائــــــ

قضية "ألامن الغذائي" من أهم القضايا التي تشغل دول ومنظمات العالم منذ نصف القرن املاض ي مع وجود أكثر تعد 

مليون شخص ُيعاني الجوع في العالم، وعدم حصول أكثر من ربع سكان العالم )أي أكثر من ملياري شخص( بانتظام  850من 

 هو ما يقودنا إلىثل حلما منشودا لكل دول العالم. و فاألمن الغذائي يم، وهذا راجع للعديد من ألاسباب، يةعلى أغذية آمنة كاف

                   .                لة مفهومية ملصطلح ألامن الغذائي العالميضرورة تقديم دال

 .مفهوم ألامــــــــــــــــــــــن الغذائي العاملي:1

 وأنواعه وفق النقاط التالية:            ،ف على مضمون مصطلح ألامن الغذائيسوف نحاول أن نتعر  إلاطار في هذا 

 :تعريف ألامن الغذائي .أ

ــــــددت مفاهيم ألامن الغذائي نتيجة لتباين واضعيها ومن بينها نذكر:                  تعـ

ـــبأن 1في املادة  1996( عام FAOالدولية )يعني مضمون ألامن الغذائي حسب منظمة التغذية والزراعة  ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ  :هــ

توفير الغداء لجميع أفراد املجتمع بالكمية والنوعية الالزمتين للوفاء بإحتياجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة "      

 . (62، صفحة 0204)واعر،  "صحية ونشيطة 

قدرة الدولة على توفير املستوى الغذائي الضروري عن طريق إلانتاج املحلي وإلاستيراد من  "ألامن الغذائي عن يعبر 

 .(54-11، الصفحات 0242)ناصر م.، سياسات تحقيق ألامن الغذائي في الدول النامية،  "الخارج 

إقتصاديا على ما يكفيها من فيها جميع ألاسر أن تحصل ماديا و الحالة التي تستطيع "كما عرف ألامن الغذائي بأنه 

 .(01-3، الصفحات 5102)البكري،  " أال يكون هناك ما يهددها بفقدان قدرتها للحصول على هذا الطعام، و طعام
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إمكانية حصول كافة الناس في كل ألاوقات على "( بأنه BIRD)الغذائي نعني باألمن الغذائي حسب البنك الدولي لألمن

ويتحقق ألامن الغذائي لقطر ما عندما يصبح هذا القطر بنظمه التسويقية والتجارية  ،الغذاء الكافي والالزم لنشاطهم ومجتمعهم

ية ظروف السوق الدولزمات وتردي إلانتاج العالمي و في أوقات ألا  ، وحتىقادرا على إمداد كل املواطنين بالغذاء في كل ألاوقات

 ..(42، صفحة 0225)ناصر ع.،  "

توفير الغذاء لجميع أفراد املجتمع بالكمية والنوعية  "(: عرفت ألامن الغذائي بأنهFAOمنظمة ألاغذية والزراعة الدولية )

 ."من أجل حياة صحية ونشطة ، الالزمتين للوفاء بإحتياجاتهم بصورة مستمرة

وحددوا تعريفا لألمن الغذائي  بروما. 4121اجتمع أطراف املجتمع الدولي الفاعلين في في مؤتمر الغذاء العالمي لسنة 

الغذائية العاملية الكافية في جميع ألاوقات من املواد الغذائية ألاساسية للحفاظ على التوسع املفرط في توفير إلامدادات "بأنه 

 .التقلبات في إلانتاج وألاسعار ، وتعويضاستهالك الغذاء

ـــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالمي بأنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذائي العــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الغـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ألامـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذه اللجنــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت هـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالمي: عرفـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذائي العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة لألمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم املتحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ألامـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  "لجنــ

ــــي  ــ ــ ــ ــ ـــــاس فـــ ــ ــ ــ ــ ـــع النــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع جميــ ــ ــ ــ ــ ــــة و  جميـــــــــــــــعتمتـــ ــ ــ ــ ــ ـــــرص ماديـــ ــ ــ ــ ــ ـــــات بفــ ــ ــ ــ ــ ــــة واقألاوقــ ــ ــ ــ ــ ــ تصـــــــــــــــادية للحصـــــــــــــــول علـــــــــــــــى أغذيـــــــــــــــة كافيـــــــــــــــة اجتماعيـ

                                                                                                                    ."لتحقيق حياة نشطة وصحية، تلبي تفضيالتهم واحتياجاتهم الغذائية، منة ومغذيةوآ

قدرة الدولة على  لقول بأن تعريف ألامن الغذائي هو واملقدمة حول ألامن الغذائي يمكننا ا، من خالل التعاريف السابقة       

 توفير إحتياجات ســكانها من الغذاء ســواء عن طريق منتوجها املحلي أو عن طريق ألاســواق الخارجية وبصــورة مســتمرة ودائمة

                                                                                                            بكميات كافية وأسعار معقولة.

 :أنواع ألامن الغذائي .0

ــــــــــد من التمييز             ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــا )ألامن الغذائي  بين مستويين بارزين لألمن الغذائي ال بـــــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ باإلضافة إلى ، املطلق والنسبي(وهمـــــ

                                                                                              مستوى أخر )ألامن الغذائي املحتمل( وتفصيلهم فيما يلي:

ـــــد بـــه هنــا إنتــاج الغــذاء داخــل الــدولـــة الواحــدة بمــا يألامن الغــذائي املطلق  أ.    ــ ــ ــ ــ عــادل أو يفوق الطلـــب املحلي وهـــذا : ويقصــ

                           .أيضا باألمن الذاتي الكامل ويعرف، املستوى من ألامن الغذائي مرادف ملصطلح إلاكتفاء الذاتي الكامل

فهو  ،أو جزئياونعني به قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير السلع واملواد الغذائية كليا  :ألامن الغذائي النسبي ب.

وضمان الحد ألادنى من تلك الاحتياجات الغذائية ألاساسية كليا أو جزئيا، القدرة على توفير احتياجات املجتمع من السلع 

 .(041، صفحة 0221)املخادمي،   بانتظام

ونعني به قدرة الدولة على رفع مستوى الغذاء ألفراد املجتمع إلى املستوى الذي يمكنهم من القيام ج.ألامن الغذائي املحتمل: 

بأعمالهم إلانتاجية على أكمل وجه، والذي يضمن للفرد أن يكون قادرا على القيام بأداء أعماله بأعلى مستوى ممكن من 

                                                                         الكفاءة ويركز هنا هذا املستوى على: 

  التخزين والتجارة.ض الغداء سواء من خالل إلانتاج و عر          
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الطلب على الغذاء وكيفية الحصول عليه من خالل إلانتاج املنزلي له، أو من خالل شرائه من السوق أو الحصول عليه 

                                                                                                                                                                       كمساعدة أو دين.

 :ألامن الغذائي مؤشرات .3  

وضعية ألامن الغذائي في EIUالاقتصادية يعكس مؤشر ألامن الغذائي العالمي مستوى الذي تصدره وحدة املعلومات

والذي يتوفر على أربع مؤشرات لألمن الغذائي تساعد على توجيه سياسات ألامن الغذائي والتغذية وتحديد أولوياتها ، العالم

 ما يلي:وتتمثل هذه املؤشرات في، بلد ما وكذا تقديم صورة شاملة أكثر دقة عن حالة ألامن الغذائي في

ال و  لألفراد،والـذي يعكس إتـاحة ما يكفي من الغذاء ، يعتبر التوفر بعـدا هـامـا من أبعـاد ألامن الغـذائيمؤشـــــــــــر توفر الغـداء: -أ

وتتضمن مؤشرات تقييم التوفر مدى كفاية إمدادات الطاقة ، يشترط بعد التوافر كمية الغذاء فقط بل جودته أيضا وتنوعه

ستمدة من الحبوب والجذور والدرنات،وكذا إمدادات البروتينات ومتوسط قيمة إلانتاج الغذائية،نسبة السعرات الحرارية امل

                                                                                                                                 الغذائي.

ذاء يعني إمكانية وصول املوارد الغذائية بشكل مناسب ومستمر لألفراد : الحصـول على الغمؤشـر الحصـول على الغذاء –ب 

ـــعار الغذاء -ويتم تحديد فرص الحصـــــــــــول على الغذاء من خالل )الدخل، للحصـــــــــــول على نظام غدائي مغذي ــ ــ ــ القدرة على  -أســ

قات لتحتية للنقل و الطر تلقي الدعم الاجتماعي(،كما يشــمل أيضــا إمكانية الحصــول على الغذاء بالنظر على مدى توفر البنى ا

                                                                                                    إضافة إلى معدل نقص التغذية.

دان قيعبر بعد الاستقرار على إمكانية الحصول على الغذاء باستمرار دون أن يكون هناك مخاطر ف مؤشر إستقرار الغذاء: –ج

لى القدرة ع بمعنى لكي يصـــــــــــل ألافراد إلى مرحلة ألامن الغذائي ،فإنه يجب أن يكون لديهم، هذه إلامكانية بســـــــــــبب أزمة معينة

 دمات الاقتصـــاديةالوصـــول إلى الغذاء املالئم في كل ألاوقات دون أن يكون هناك خطر فقدان الوصـــول إلى الغذاء نتيجة للصـــ

ـــــميـــة،  ألاحـــداثأو املنـــاخيـــة أو  ــ ــ ــ                                                                                                                                                                                وعليـــه فـــإن مفهوم إســــــــــــــتقرار الغـــذاء يشــــــــــــــمـــل بعـــد إلاتـــاحـــة وبعـــد الوصــــــــــــــول إلى الغـــذاء.املوســـ

ـــتفادة من الغذاء علىمؤشـــر إلاســـتفادة من الغذاء: –د  تخزينها...وغيرها،ويضــــم نوعية ألاغذية وكيفية إعدادها و  تتوقف إلاسـ

بعــد إلاســــــــــــــتفــادة من الغــذاء مجموعتين ،تشــــــــــــــمــل ألاولى املتغيرات التي تحــدد القــدرة على الانتفــاع من ألاغــذيــة)توفر التجهيزات 

ــــة  أما، املنزلية والحصـــــــول على املياه( ــ ـــــاشــ الثانية فتحدد نتائج الانتفاع من ألاغذية التي تظهرها العديد من ألامراض مثل) هشــ

ـــــاء-فقر الــدم-العظــام ــ ــ ــ ــ ـــــن إلانجــاب الالتي -عــدد النسـ ــ ــ ــ القصــــــــــــــور الغــذائي لــدى ألاطفــال دون ســــــــــــــن  –عــانين من فقر الــدم يفي ســـ

                                                        . (0، صفحة 0242)عباد،  الخامسة الذين يعانون من التقزم و الهزال(

 معوقات ألامن الغذائي العاملي وسبل التصدي لهاثانًيا: 

لحصول ل، في كل ألاوقات إلامكانات املادية والاجتماعية الاقتصادية، يتحقق ألامن الغذائي عندما يتوافر لجميع الناس

إال أن هذا ألامر قد تواجه تحديات أو بمصطلح أخر عقبات ، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم التغذوية

  وتحديات فما هي هذه املعوقات وما هي سبل التصدي لها؟ 
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 :معوقــــــــــــــــــــات تحقيق ألامن الغذائي العاملي .1  

ــــ           ــــه ألامـ ــ ـــن بيند من التهديدات واملعوقات تختلف فيما بينها حسب طبيعتها نذكر مــن الغذائي العالمي العدييواجـ                                                                                                                                                                                                           :هاــ

 
 
: يتأثر ألامن الغذائي بالنزاعات والحروب،وهو ما يبرزه النزاع الروس ي الاكراني الحالي ومدى إلانعكاسات الحروب وألازمات -ا

السلبية التي أفرزها على ألامن الغذائي العالمي عامة ،و ألامن الغذائي العربي خاصة،فقد بات ألامن الغذائي العالمي مهدد 

جات تصدير املنتم تسجيل نقص حاد في إمدادات الحبوب العاملية،بفعل وقف بفعل النزاع الروس ي الاكراني ،خاصة بعد أن ت

الزراعية من هاذين البلدين،مما سيتسبب حتما في تداعيات على ألامن والسلم الدوليين،بسبب النقص الحاد في السلع 

ة بب اضطرابات املوازنات املاليالسياس ي ،بسالغذائية،واملضاربة في أسعارها مما سيؤدي حتما إلى  خلق حالة عدم الاستقرار 

 للدول،وينتهي الى قيام ثورات شعبية بحثا عن العدالة الاجتماعية و العيش بكرامة في جميع أنحاء العالم.   

ــــــالتهديدات البيئية لألمن الغذائي العاملي -ب  ــــن الغذائي العالمي إلى جملة من التهديــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــــدات الجدية،والناج: يتعرض ألامـ مة ــ

عن التدهور البيئي العالمي ،وهو من بين أكبر معوقات تحقيق ألامن الغذائي العالمي،خاصة ما يقترن بظاهرة التلوث بأشكاله 

هديد البيئي التتنطوي فكرة ـــوارد البيئية ومصادر الغذاء، و املختلفة،والتوازن الهش في ألانظمة الايكولوجية،والضغط على املــــــــــــ

تعيق جهـــــــــــــــــــــــــــــــود الاستدامة البيئية،فالتهديد البيئي هو اختالل في الظروف  على الاعتقاد بوجود أخطار مباشرة وغير مباشرة،

امة و ض بصفة عألامطار التي تميز كل منطقة على ألارض،أي تغيرات في مناخ ألار و املناخية املعتادة،كالحرارة وأنماط الرياح

 . خالل فترات محدود

ــــتتصل ظاه ـــرة التغير املناخي بعملية احتراق الغازات املتولدة عن مختلف النشاطات الطبيعيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التي و  ،والبشرية ةــ

 -تحدث على مســتوى الغالف الجوي لألرض ،وتؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة،ومن بين هذه الغازات )ثاني أكســيد الكربون 

ـــــر على حجم إلانتـاج الغـذائي، الكلور...الخ( –امليثـان  ــ ــ ــ ـــير والجفاف ، وللتغيرات املنـاخيـة تـأثير مبـاشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــة عبر ظـاهرة ألاعـاصـــ ــ ــ ــ خـاصـــ

                                                                                                                            كلها عوامل مسؤولة عن زيادة حدة مشكلة الغذاء في العالم.التربة والاحتباس الحراري و وانجراف  والفيضانات والتصحر 

نجدها  ،إلى أن ألازمات التي يعانيها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي "ادوارد ويلسون  "والبيئة اء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيشير عالم ألاحي

ــــاه و ولكن أيضا مشاكل نقص املي، وال يقتصر ذلك على مشكلة تغير املناخ والتلوث، في ألاصل متصلة بالبيئة ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ناقص تــــ

 . (44، صفحة 0244)البياتي،  ألاوبئةوخطر انتشار ، ألاراض ي الصالحة للزراعة

 كبر التحديات والعوائق التي تهدد ألامنأ: يعتبر الفقر والتخلف الاقتصادي من بين الاقتصادية لألمن الغذائي العوائق-ت 

                                                                                                                                                                                         يجعل الدول أكثر ميال للنزاعات وعدم الاستقرار.مما ، وهما يرتبطان ارتباطا وثيقا بانعدام ألامن الغذائي، الغذائي العالمي

لدان ذات يد من البعقبات التي تواجه تحقيق التنمية البشرية والنمو الاقتصادي في العدكبر الأحد حيث يمثل الفقر أ

اهرة الفقر فظ فالفقر والجوع حلقتان متشابكتان، بحيث أدت زيادة حدته وتبعاته إلى سوء التغذية والجوع الدخل املنخفض،

يحول دون يحد من قدرة الفرد على إلانتاج و من خالل أن الفقر ، تعتبر من العوائق التي تطيل أمد الجوع وسوء التغذية

                                                                                       حصوله على ما يحتاج إليه من الغذاء.
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فهناك مليارات من ألاطعمة الصالحة لألكل يتخلص منها كل ، لسيئةا: يعتبر هدر الطعام من السلوكيات هـــــــــــــــــدر الطعـــــــــــــــام-ث 

إلى أن الطعام املهدور "الفاو "حيث تشير ، ومعظمها في الدول املتقدمة ومع ذلك يموت الناس جوعا في الدول النامية، عام

                   مليار طن كل عام. 4.0عامليا يبلغ حوالي 

في تكنولوجيا التحويل السائدة حاليا  :في استخدام املواد ألاولية الزراعية للوقود الحيوي الزيادة السريعة  خطر-ج     

 )الجيل ألاول(، فإن زيادة استخدام املواد ألاولية الزراعية إلنتاج الوقود الحيوي سيكون خطرا حقيقيا على ألامن الغذائي.

غذية والزراعة، قد يرتفع إنتاج الوقود الحيوي العالمي ووفقا لتوقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة ألا 

إلى أقص ى مستوياته في املستقبل القريب ،اعتمادا على أمور منها السعر املستقبلي للزيوت الخام وسياسات الدعم في البلدان 

د البذور الزيتية( للوقو  -ذرةال -الرئيسية، وبناءا على ذلك من املتوقع أن يواصل الطلب على املواد الزراعية ألاولية)السكر

، صفحة 0204)قادري، الحيوي السائل خالل العقد الحيوي وربما بعده،مما يضع ضغطا تصاعديا على أسعار املواد الغذائية 

26) . 

أعداد السكان بشكل يفوق معدالت نمو إلانتاج الزراعي، وهو ما يؤدي إلى تغيير في توزيع السكان بسبب الهجرة من  زيادة-ح    

البنية  غط الذي تولدهحيث تمثل مشكلة النمو السكاني الكبير في الض، الريف املدن. وهو ما يعمل على تراجع إلانتاج الزراعي

ــــالتي تؤدي إلى زيالسكانية و  ـــ ــ ـــادة الطلب على الغذاء، ـ ـــ عها على حساب مما يؤدي إلى اتسا، كما تؤدي إلى الازدحام في املدنــــ

بسبب عدم نمو إلانتاج الزراعي الغذائي ، هذا ما تشهده عدد من الدول النامية التي تعاني من فجوة غذائيةألاراض ي الزراعية و 

بحيث تؤثر الزيادة السكانية في . (55، صفحة 0241)عمراني،  السكان دادفي هذه الدول ليواكب التزايد الكمي الحاصل في أع

   :لى الغذاء من خالل ثالث جوانب هيالطلب ع

 وهو أن زيادة العدد السكاني تزيد في حجم الطلب على الغذاء. الجانب الكمي: -

الكفاءة إلانتاجية على طلب الغذاء أي ثقافة السكان من حيث املستوى املعيش ي و ثر نوعية أيتمثل في  الجانب النوعي: –

    (2، صفحة 0244)عدة،  الاستهالك

، ملدنانتيجة للهجرة الداخلية للسكان من الريف إلى ، الجانب التوزيعي: يتمثل في جانب التوزيع الجغرافي للزيادة السكانية –خ

-د                                             ومستويات ألاجور مرتفعة عما هو عليه في الريف.، حيث تكون ظروف العمل أفضل

 ة.ــألاراض ي الزراعية التي تصلح للزراع العديد من الدول لوجود إفتقار 

الغذائي لألفراد، باإلضافة لقلة ألافراد العاملين على تغير النمط  بعض الدول تحسن الوضع الاقتصادي في  يعمل قد  -ذ    

 في املجال الزراعي.

القطاع الزراعي الذي يتم  على تطوير القطاع الصناعي وزيادة إنتاجيته، على حساب تركيزهاو  الدول  العديد من اعتماد-ر     

 .إهماله

 ،لكنها ليست ألافضل ،ألاسمدة الاصطناعية بكميات كبيرة في مجال الزراعة من طرف دول كثيرة في العالم استخدام-ز     

 حيث أن لألسمدة غير العضوية دور حاسم في ألامن الغذائي في العالم ،وال يمكن استبدالها باألسمدة العضوية إن وجدت.
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     العاملي:ألامن الغذائي التصدي ملعوقات سبل .0

على الرغم من أنه يتم إنتاج ما يكفي من الغذاء إلطعام الكوكب ة مليار شخص حول العالم من الجوع، يعاني قراب

مما يستدعي اعتماد إستراتجية دولية قائمة على أسس توجيهية فاعلة تضمن ، وهذا بسبب بعض العراقيل واملعوقات، بأسره

ـــــــــر:معها تحقيق ألامن الغذائي العالمي على ارض الواق ـــــ ـــ ـــ ــ                                  ع من بينها نذكـ

كيلو متر مربعا  ألف 120: ترجح تقديرات الصندوق العالمي للحياة البرية ،أنه سيتم تحويل حوالي  سد الفجوة إلانتاجية –أ

في كثير من ،حيث أن ألاراض ي الزراعية 0252من املوائل الطبيعية إلى مساحات زراعية في الدول النامية وذلك بحلول عام 

من قدرتها وال يتم إستغاللها بالشكل ألامثل ،لدى فإن سد الفجوة بين ما يتم إنتاجه وبين ما  ٪ 52أجزاء العالم تنتج أقل من 

 مليون شخص.  452يمكن إنتاجه يقلل من الحاجة إلى تطهير ألاراض ي للزراعة مما يسهم في إطعام 

يتم استخدام ألاسمدة الاصطناعية بكميات كبيرة في جميع أنحاء العالم إال أنها حيث : لسماد بشكل أكفأاستخدام ا –ب

ر زيادة ن استمراليست الخيار ألامثل ،فإن تزايد عدد السكان الدين لديهم الرغبة والوسائل لتحسين نظامهم الغذائي سيضم

في ألامن الغذائي في العالم،وال يمكن استبدالها باألسمدة العضوية  حيث تلعب ألاسمدة غير العضوية دورااستهالك ألاسمدة، 

كما يجب استخدام ألاسمدة بكفاءة وفعالية عالية عن طريق مراعاة املباد   التي لها أولوية إلاستخدام في حال توافرها،

ها مع جميع وكيفية تكييف ملناسبين(الوقت واملكان ا –النسب الصحيحة  -ألاساسية إلدارة ألاسمدة بما في ذلك)املصدر املناسب

 .                                                 أنظمة املحاصيل،لضمان تحسين إلانتاجية

نذر بمعدل ي، وفي الشــــــــرق ألاوســــــــط وشــــــــمال إفريقيا بصــــــــفة خاصــــــــة، :تتزايد ندرة املياه في العالم عامةرفع إنتاجية املياه –ت

إلى  بما في ذلك املياه، السنوية للفرد الواحد في انخفاض مستمر ،مما يؤدي إلى تحويل املوارد املهمةكما أن الحصـة ، بالخطر

ونتيجة لذلك تفقد الزراعة كميات كبيرة من املياه كل عام على الرغم من أن النمو السكاني السريع ، القطاعات ذات ألاولوية

ـــــافـة إلى عوامـ ــ ــ ــ ـــــبـة الطلـب على الغـذاء،بـاإلضـــ ــ ــ ــ ل أخرى تتحـدى إنتـاجيـة الغذاء كانخفاض كمية ونوعية املياه،وتغير يرفع من نســـ

تقليل مواســم النمو باإلضــافة إلى آلافات الحشــرية،لدى لة هطول ألامطار،وزيادة الجفاف و املناخ وما ينتج عنه من آثار مثل ق

الري  ةئية في قطاع الزراعة،وتحديث أنظموإدارة املوارد املا، فال بد من تحقيق التكامل والتعاون لزيادة كفاءة استخدام املياه

ـــين أنواع املحاصــــــيل التي تتحمل الجفافو  وتطوير نظم بيئية أكثر مرونة في مواجهة  تعديل  أنماط املحاصـــــيل من خالل تحســـ

                                                                                          تغير املناخ.

: تقـدر منظمـة ألامم املتحـدة لألغـذيـة والزراعـة أن ثلـث إنتاج الغذاء في العالم قد تم فقده أو إهداره تقليـل هـدر الطعـام –ث

هناك  وبنفس الوقت وبحيث تطلق ألاغذية التي تهدرها ألاســر و قطاعات التوزيع والتموين كميات كبيرة من الغازات الدفيئة،

لدى فإن توفير ربع الطعام املهدور في جميع أنحاء العالم ســـــــــــيســـــــــــهم في أطعام ، جوعمليون شـــــــــــخص يعانون من ال 800حوالي 

 ،باإلضـــافة إلى العمل على إدخال إجراءات مســــتدامة عند الزراعة ،جميع ألاشـــخاص الذين يعانون من انعدام ألامن الغذائي

طعام ر أثناء التخزين والنقل،وتقليل نفايات الواملساعدة على تقليل الخسائ وتعزيز أرباح املزارعين،، وتقليل خسائر املحاصيل

ملستهلكين اية بين املنتجين وتجار التجزئة و وزيادة الوعي بشأن إلانتاج والاستهالك املستدامين لألغذ من املوزعين واملستهلكين،

                                                                   في جميع البلدان.
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 -)مثل مصــانع إعادة تدوير ألاغذية العمل على تقليل النفايات املرســلة إلى مدافن النفايات :التقليل من فضــالت الطعام –ج

 استخدامها كعلف للحيوانات(. –التبرع باألغذية الزائدة للجمعيات الخيرية املحلية  –تدوير ألاغذية 

ق في الغداء.ضرورة التحرك بهمة من طرف حكومات الدول لحماية الح  -ح  

ألاراض ي  ، واستصالحفي الري الحديث املوارد الطبيعية الزراعية، والتوسع التخطيط الاستراتيجي إلانمائي الستغالل-خ

 املتصحرة.

، والعمل على استصالح ألاراض ي البور في بلدان مختلفة من العالم، والعمل على وقف الزحف في ألاراض ي الزراعية التوسع-د

ألاراض ي الزراعية.العمراني على   

تبديل أنماط الاستهالك والحد من هدر الطعام، والتحول إلى أنواع بديلة تتمتع بقيمة غذائية عالية، وتتطلب كميات  –ذ

 اقل من املياه وألاراض ي.

الحرص على استعمال املواد التي لها ، و استخدام عبوات غذائية ذات كفاءة بيئية: من خالل تحسين استخدام التغليف –ر

 قل.أتأثير بيئي 

                      :خاتمـــــــــــــــــــة

قضية  ، تعتبر مـــــــــــــــــــن خالل ما سبق ذكره ضمن هذه الورقة البحثية يتبين لنا أن مسالة ألامن الغذائي العالمي

كما أن له تأثير ، ظل اعتباره مطلبا مهما بل من أهم متطلبات املجتمعفي ، جوهرية وذات أهمية قصوى في الوقت الراهن

ي فهو ينطـــــوي على عبئ اجتماع، أمنهضالل وأعباء ثقيلة على املجتمع و وانعدامه يلقي ب، مهم على اقتصاد الدولة واستقرارها

                                                                                                واقتصادي باهض وعليه توصلنا للنتائج التالية:

 تمثل حالة ألامن الغذائي في العالم بداية حقبة جديدة في رصد التقدم نحو تحقيق عالم خال من الجوع. .4

 النامية خاصة ذات الدخول املنخفضة، وذلك من دول العالم، ومنها الدول يحظى ألامن الغذائي باهتمام معظم  .0

 .أجل ضمان مستوى مرتفع من ألامن الغذائي لألفراد، وبالتالي تجنب أزمات ومجاعات غذائية

ــــــل ألاوقات، إلامكانات املادية والاجتماعية والاقت .0 ــ ــــــن الغذائي عندما تتوافر لجميع الناس في كـ ـــ ـــــــ ــ ادية، صيتحقق ألامــ

وتناسب أذواقهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة  ،ي احتياجاتهم التغذويةمغذية تلبللحصول على أغذية كافية وسليمة و 

 النشاط والصحة.

 هناك العديد من املعوقات والعوامل التي تكبح تحقيق ألامن الغذائي العالمي. .1

 : برز التوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتأومــــــــــــــــــــن 

 لتطوير أشكال من الطاقة املتجددة التي ال تعتمد على الكتلة الحيوية الغذائية. بدل املزيد من الجهود 

  الرصد من التحويل غير املسؤول للغابات واملراعي إلى أرض غير صالحة للزراعة. تعزيز التشريعات و 

 ار السلبية د من آلاثوالح، تشجيع زيادة الاستثمار في البحوث التي تعمل على التقليل من الضغط على ألاسعار وألاراض ي

 على ألامن الغذائي.
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  سن التشريعات القانونية التي تسمح باستصالح ألاراض ي الزراعية وفق سياسة رقابية شديدة لطريقة استغالل

 مستدام لهذه ألاراض ي.

 عية.يإمكانية إنشاء صناديق للتكافل الزراعي، وتطوير البذور لتغطية ألاضرار املحتملة الناشئة عن الكوارث الطب 

 تطبيقا و ، مما يؤدي إلى تعزيز إلاطار التوعوي بأكثر فهما وشمولية، ضرورة إدراج الاستدامة كبعد خامس لألمن الغذائي

امة كما أن بعد الاستد، ومن خالل الفرد نفسه، وحتى داخل ألاسرة الواحدة، الدولية وإلاقليمية والوطنية، على كل املستويات

 إلانتاج الغذائي –الاقتصاد املستدام  –يوية مجموعة من املفاهيم مثل )الزراعة املستدامة سيعمل على اندماج وبطريقة ح

 النظام الغذائي املستدام(. –املستدام 

 .العمل على حماية جودة املوارد الطبيعية والبحرية 

  قائمة املراجـــــــــــــع:

 املراجع باللغة العربية: 

م(. ألامن الغذائي ركيزة اساسية لحقوق الانسان. تم الاسترداد من مركز املستقبل للدراسات 0204ألاجودي، حيدر. ) (4

 /https://www.mcsr.netالاستراتيجية: 

م(. عجز السياسات الزراعية الليبية في تحقيق ألامن الغذائي الليبي 0241ألازرق، عبدالوهاب أبوبكر محمد. )مارس،  (0

 (0) 05املقترحات(. مجلة الليبية للعلوم الزراعية،  –ألاسباب  –)املعوقات 0245 – 4112الفترة خالل 

م(. ألامن الغذائي العربي، مؤتمر 4142أبريل،  5ألامانة العامة التحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية. ) (0

 اتحاد الغرف العربية. مؤتمر اتحاد الغرف العربية

م(. مشكلة الغذاء في الجزائر وسياسات عالجها "دراسة تحليلية"، رسالة دكتوراه . الجزائر: 0241ى. )بن ناصر، عيس  (1

 جامعة قسنطينة.

م(. محددات ومهدات ألامن الغذائي في املنظمة العربية. مجلة العلوم إلانسانية 0244يونيو،  44بن يزة، يوسف. ) (5

 04والاجتماعية،

م(. استراتيجية التكامل الغذائي العربي في الدول العربية. ألاردن، ألادرن. تم 0241يناير،  40التل، محمد خلف. ) (6

 .http"/www.ju.edu.jo/old_pubication/Cultural68/68/food8.htmالاسترداد من املنظومة: 

العربية م(. أهم التحديات ألامن الغذائي العربي. املؤتمر العلمي الخامس التنمية 0241جدو، الغوث ولد الطالب. ) (2

 بيروث: للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية .بين التحديات الراهنة وافاق التثورة الصناعية الرابعة

(. إلاسكندرية: دار 4م(. الاكتفاء الغذائي في ظل السياسة التنموية الجديدة في الجزائر )املجلد 0245حركاتي، فاتح. )،  (4

 الوفاء للطباعة.

 من الغذائي بين إشكالية تعـديد املضامين وتنامي التهـديدات. مــجلة دفاتر املتوسط م(. ألا 0240خاللفة ، هاجر. ) (1

 م(. ألامـــــــــــن الغذائي العــــــــــــــربي مفهــــــــومه وواقعه. مجلة شؤون عربية 4110سبتمبر،  02الراوي، منصور. ) (42

 الاقتصادية. القاهرة: دار الجامعة الجديدة للنشر.م(. الامن الغذائي والتنمية 0222السريتي، السيد محمد. ) (44
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م(. معالجة تصويرية ملفهوم ألامن الغذائي وابعاده . مجلة كلية آلاداب والعلوم 0221نوفمبر،  44سالطنية، بلقاسم. ) (40

 إلانسانية والاجتماعية

ذية. تم الاسترداد من م(. ماهي سبل تحقيق ألامن الغذائي. موسوعة أراجيك، تغ0202يونيو،  1شادن،  سليم. ) (40

                                                       %d8-https://www.arageek.com/l/%d8%b3%d8%a8%d9%88%a7%86 

ناشرون  –(. بيروت: الدار العربية للعلوم 4ة )املجلد م(. تحديات ألامن الغذائي العربي0221عوض بشير. ) ،الصادق (41

 مركز الجزيرة للدراسات. :

(. بيروت: 4م(. حق إلانسان في التنمية الاقتصادية وحمايته دوليا )املجلد 0225عبد الحكيم، صفاء الدين محمد ) (45

 منشورات الحلبي الحقوقية.

ئي للوطن العربي. سلسلة عالم املعرفة، الكويت، عدد م(. ألامن الغذا4114مارس،  6عبد السالم، محمد السيد. ) (46

 ،  سلسلة عالم املعرفة002

م(. أهمية ألامن الغذائي. تم الاسترداد من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية 0204محمود. )عبد الغفار،  (42

 https://www.derasat.org.bh/%D8والطاقة: 

(. ثضايا التكامل الاقتصادي العربي وألامن الغذائي: التطورات والتحديات م0204مايو،  04علوان، عبدالصاحب. ) (44

 062وآفاق املستقبل. مركز دراسات الوحدة العربية،

دراسة حالة  -م(. واقع ألامن الغذائي: مؤشراته وأعاده في ظل املتغيرات الاقتصادية العاملية0241عميش، عائشة. ) (41

استدامة ألامن الغذائي في الوطن العربي في ضوء املتغيرات والتحديات الاقتصادية ،الجزائر: الجزائر. املؤتمر التاسع حول: 

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، بكلية العلوم الاقتصادية

 52م(. تحديات الدعوة إلى بناء أمن غذائي راسخ. مجلة بحوث اقتصادية عربية، 0242العيسوي، ابراهيم. ) (02

ـــن الغذائي في الجزير وتحديات تحقيقيه. د.م.: دن.0202، ديسمبر 04غفص ي، توفيق. ) (04 ــ ـــــومات ألامـ  م(. مقـــــــ

 م(. سبل تحقيق ألامن الغذائي املستدام. مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية0204نوفمبر،  42قادري، حسين. ) (00

العربي وآفاقه املستقبلية. عمان: دار م(. تحديات ألامن الغذائي في الوطن 0240الكبيس ي، عبد الجبار محسن ذياب. ) (00

 آمنة للنشر والتوزيع.

 م(. مقومات ألامن الغذائي. تم الاسترداد من املوضوع:0200أبريل،  44املعطي، أمال. ) (01

   https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%82 

م(. وضعية ألامن الغذائي ومؤشرات ألامن الغذائي العالمي دراسة 0242نيو، يو  00مكيد، علي، وبن عياد، فريدة. ) (05

 42. مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، 0240 -0220تحليلية للمتاح من إلانتاج خالل الفترة من 

غذائي العربي، في ظل م(. حلقة عمل السياسات الزراعية حول ألامن ال4116املنظمة العربية لتنمية الزراعية. ) (06

 محددات املوارد املائية والتجارة الدولية

التعاون والتداخل .  -م(. التعاون الزراعي في تحقيق ألامن الغذائي. ملتقى الجامعات ألافريقية 0226موس ى، علي. ) (02

 ورقة مقدمة الى الندوة العلمية ،القاهرة

https://www.arageek.com/l/%d8%b3%d8%a8%d9%88%a7%86-%d8
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%82
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 /https://mqaall.comم(. معوقات تحقيق ألامن الغذائي. تم الاسترداد من : 0204ديسنبر،  00ناصر، آية. ) (04

 م(. سياسات تحقيــــق ألامــــن الغذائي في الدول النامية. مـــجلة جديد اقتــــــــــــــــــــــصاد0242ديسمبر،  5ناصر، مـــــراد. ) (01

م(. مفاهيم تتعلق باألمن الغذائي. تم الاسترداد من مركز الجزيرة للدراسات: 0221بر، اكتو  0ولد عبد الدايم، محمد ) (02

https://www.aljazeera.net/2004/10/03/%D9%85%D9%81%D 

  : املراجع باللغة ألاجنبية

31) Andrade, Maria ( 0200 M).  " The Role of Technology in Achieving Global Food Security". world food prize 

foundation تم الاسترداد من .https://www.worldfoodprize.org/index. 

32) Roberts, T.l ( November  ,4111M). The role of fertilizer in growing the world’s food . Features Business 

 &Policy World Outlook . تم الاسترداد من   https://www.topcropmanager.com/the-role-of-fertilizer-in-growing-

the-worlds-food-10387. 

33) Walker, J.Bulter. ( 0221 M). Food Security in Times of Change: A Policy Brief on Food Security for Northern 

Canada. YUKON: Arctic Health Research Network.  
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 جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية: الدروس والعبر

Coronavirus pandemic and its economical influences: lessons and values 

 / جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء/ املغربعزيز سعيديد.

Dr. Aziz Saidi/ Hassan II University, Casablanca/ Morocco 

 ملخص الدراسة: 

الذي ظهر أواخر سنة  41لوباء كورونا كوفيد  وصوال الكوليرا، ،النازقةتخلل تاريخ البشرية العديد من ألاوبئة كالطاعون ألاسود، الحمى 

يا ودوليا الوباء وطن والاجتماعية لهذايسعى هذا املقال إلى رصد كيف تناولت العلوم الاجتماعية بشتى تخصصاتها القانونية والاقتصادية  .0241

وباء كورونا؟ لوذلك عبر إلاجابة على ألاسئلة التالية: ما مدى حضور تاريخ ألاوبئة ضمن الكتابة التاريخية املغربية؟ ماهي السبل لكتابة تاريخ ساخن 

 ماهي الدروس والعبر التي يمكن استخالصها من هذه الجائحة؟                                 

 التاريخ، املجاعات، العلوم الاجتماعية.  ،41 كورونا، كوفيدألاوبئة،  :تاحيةاملف الكلمات 

Absract : 

The human history has known through the time some kinds of epidemic which destroyed so many people of the world 

population, such as the  plague, HIV, up to Coronavirus which is abbreviated form Covid-19 that appeared late in 2019. The latter has 

been the subject of many plumes and analysis in different specialties, we find the point of view of a legal, economic, social  and 

psychological researcher... , their objective is to stand in the negative impact caused by the pandemic of Coronavirus on national and 

international  active sectors, and so is the human.To what extent is the history of pandemic involved in the Moroccan writings? What 

are the ways to write an active history about Coronavirus? And what are the the lessons and the values which we can sum up from 

studying this pandemic? 

Keywords: Epidemics, Coronavirus, covid_19, history, famines, social science.  

 مقدمة: 

ألاوبئة التي فتكت بعدد كبير من سكان ألارض؛ كالطاعون عرف تاريخ البشرية على مر التاريخ، ظهور مجموعة من 

وال وص والايدز،، إلاسبانية(، والكوليرا، والجدري، والتيفوس، وإلانفلونزا Cocoliztliألانطوني، والطاعون ألاسود، الحمى النازقة)

ة واسعة من الفيروسات التي قد تعرفه منظمة الصحة العاملية كاآلتي: هي سالل) 0241أواخر سنة 41إلى وباء كورونا كوفيد 

 من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها 
ً
تسبب املرض للحيوان وإلانسان. ومن املعروف أن عددا

من نزالت البرد الشائعة إلى ألامراض ألاشد وخامة مثل متالزمة الشرق ألاوسط التنفسية )ميرس( واملتالزمة التنفسية الحادة 

 مرض كوفيدالو 
ً
كتشف مؤخرا

ُ
، وهو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه 41-خيمة )سارس(. ويسبب فيروس كورونا امل

من ساللة فيروسات كورونا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان 

آلان إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان  41-يد. وقد تحّول كوف0241الصينية في كانون ألاول/ ديسمبر 

-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a.العالم

coronaviruses) هذا ألاخير تناولته العديد من ألاقالم بالدرس والتحليل كل حسب مجال تخصصه، فنجد وجهة نظر الباحث .

الرجوع ملا أنتجته الصحافة املكتوبة واملسموعة، وكذلك للمراكز البحثية التي تناولت  يمكن...)، والنفس يوالاجتماعي ،والاقتصاديوني، القان
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هدفهم من ذلك؛ الوقوف على   ،(425-10، ص. 0202التاقي،هذه الجائحة بالدرس والتحليل؛ نذكر أمثلة على سبيل النمذجة ال الحصر: 

ما مدى فآلاثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على مستوى القطاعات الحيوية وطنيا، ودوليا، وكذلك تأثيره على الانسان. 

 حضور تاريخ ألاوبئة ضمن الكتابة التاريخية املغربية؟ وماهي السبل لكتابة تاريخ ساخن لوباء كورونا؟ وماهي الدروس والعبر 

 ؟ن نستخلصها من دراسة هذه الجائحةالتي يمكن أ

 :نظرة عامة عن كتابة تاريخ الوباء باملغرب

قطعت دراسة ألاوبئة في أوربا أشواط كبيرة، خاصة على يد رواد مدرسة الحوليات الذين سعوا إلى تسليط الضوء 

املواضيع حتى يتم استخالص العبر لفهم الحاضر عليها ملعرفة واقع املاض ي، ومساهمة منهم إلغناء الساحة الفكرية بهذه 

 صادفهيجد قلة الكتابات التي تناولت املوضوع بشكل مباشر، بل ت واستشراف املستقبل. لكن باملقابل فاملتتبع لتاريخ املغرب،

 ربعلى املغ ومنذ بداية تكالب الدول ألاوربية مجموعة إشارات ومعلومات وإحصائيات متناثرة بين ثنايا النصوص. غير أنه

يالحظ املهتم بهذا املوضوع بروز كتابات تتضمن مجموعة من ألاخبار حول ألاوبئة انطالقا من مراسالت القناصل وما سطره 

، . (0241نذكر كنموذج على ذلك كتاب العربي املشرفي،الاخباريون املغاربة والفقهاء من خالل الفتاوي التي ألفت حول ذلك)

ألاجانب، والتي تدخل في إطار السعي ملعرفة ساكنة وجغرافية وكذلك كتابات الباحثين 

التي أنجزها أطباء أجانب، بناء على طلب من املجلس  دون أن ننس ى التقارير  .(http://ribatalkoutoub.com/?p=3205املغرب)

ز عن وأوليف، ومرتيني مراض في عين املكان.  نذكر كمثال على ذلك تقارير لينارس،الدولي الصحي الدولي لدراسة ألاوبئة وألا 

وهنري بول جوزيف رونو الطبيب العسكري  (41، ص 4110، البزاز)4415 ، وتقريري سولي وأوفيليو عن كوليرا4424كوليرا 

فكانت الحصيلة حرمان تاريخ ألاوبئة واملجاعات للمغرب القديم والوسيط والحديث من  (,H.P. Renaud  1922 ) الفرنس ي.

املعالجة النظرية والتطبيقية الكفيلة بإضاءة أماكن العتمة التي ميزت تاريخ املغرب خالل هذه املراحل، وكذلك حرمانه من 

 سكان.رصد لالنعكاسات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية على البلد وال

تعاقب على املغرب عبر مر التاريخ مجموعة من املجاعات وألاوبئة بصورة دورية، تشهد على ذلك إلاشارات املتناثرة 

بنصوص الرحالت والتقارير التي دونت آنذاك، ومع تطور الوقت ظهرت دراسات أكاديمية وازنة، نذكر من بينها ثالث دراسات؛ 

جي والتريكي، والتي سلطت الضوء على تاريخ القرنين السادس عشر والسابع عشر، وهي دراسة أولها، الدراسة التي قام بها روزنبر 

. ومواصلة لتأريخ ألاوبئة واملجاعات جاءت (.Rosenberger et Triki, 1973, P.p. 5-103) منشورة بمجلة هيسبريس تمودا

البزاز تحث إشراف جرمان عياش، وقد حملت العنوان الدراسة الثانية، وهي أطروحة الدولة التي أعدها ألاستاذ محمد ألامين 

التالي: تاريخ ألاوبئة واملجاعات باملغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، والتي جاءت بعد عمل متقن لنفس الباحث، وقد 

، 0220املغرب سنة ثالثها، ندوة املجاعات وألاوبئة في تاريخ. (4101-4210حمل هذه املرة املجلس الصحي الدولي باملغرب )

واملنظمة من طرف الجمعية املغربية للبحث التاريخي بكلية آلاداب والعلوم إلانسانية بالجديدة، جامعة شعيب الدكالي، والتي 

« :تضمنت إحدى وثالثين مقاال، انضافت إلى املقاالت التي تالمس موضوع ألاوبئة واملجاعات والتي يقول عنها عبد العزيز بلفايدة

، في حين بلغ عدد املقاالت 40، ووصل عدد املقاالت أو الدراسات التي تناولت موضوع املجاعات 50د املقاالت العامة عد بلغ

مقاال كلها كتبة بلغة أجنبية...  10. أما موضوع الكوليرا فكان حظه من الحصة 45، وبالطاعون ألاسود 52املتعلقة بالطاعون 

http://ribatalkoutoub.com/?p=3205
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...في حين تعود أولى اهتمامات املغاربة أو 41ن منذ القرن يأثار انتباه الباحثين ألاوربي ويبدو أن موضوع املجاعات وألاوبئة قد

 .( 554-502، ص.0220بلفايدة،  .)»02العرب إلى القرن 

ما يميز هذه الدراسات، هي أنها أرخت ملرحلة زمنية انتهت عبر إخضاع الوثائق للدراسة والتحليل. وهو ما يضمن تلك 

وفقا لقواعد وأدوات وآليات اشتغال املؤرخ املتعارف عليها. وهو ما ينتفي في  الكافية الالزمة لكتابة التاريخ،املسافة الزمنية 

محاولة التأريخ لجائحة كورونا العاملية، حيث دعت الضرورة إلى إشراك املؤرخ ضمن ألانساق الشارحة لهذا الوباء، من أجل 

وإن  ..(04، ص0240ليسير، رات الراهنة، وتوضيح مالبساتها في الزمن الطويل )موضعته ومساعدته على فهم التحوالت واملتغي

 (. أما الثانية، فتتعلق بعدم اكتمال الحدث، Remond, P.25)كان ذلك يطرح مسألتين: ألاولى تخص املوضوعية والذاتية 

 .Bedarida, SD ) ولذلك يواجه مؤرخ الزمن الراهن إشكالية تفسير وتحليل هذا الوباء الذي ال يعرف لحد آلان نتيجته ونهايته.

,P.154- 156-160-) 

 :وباء كورونا مساهمة في كتابة تاريخ ساخن

و ظاهرة ما، دائما نجدهم يأخذون بعين الاعتبار املسافة الزمنية بين الحدث وكتابة أمعلوم أن املؤرخين لدراسة حدث 

النقاشات حول املسافة الزمنية بين الحدث وكتابته وعليه يمكن أن أذكر رأيين؛ ألاول،  تناولت مجموعة من الكتابات)الحدث 

ير في دراسة املاض ي، وشددت على أنه لكتابة التاريخ يخص املدرسة الوضعية، حيث أكدت أن مهمة املؤرخ تتمثل في ألاول وألاخ

( Gabriel Monod) كتابة علمية البد من وجود مسافة زمنية بين املؤرخ وموضوع البحث. وفي هذا الصدد يقول غبريال مونود

هذه ألاخيرة ميتة  )ال يمكن للمؤرخ أن يهتم بفترة ما إال حين تصبح 4426في العدد ألاول من املجلة التاريخية املنشور سنة 

بالكامل، فمجال التاريخ هو املاض ي، في حين يعود الحاضر على السياسة(.أما الرأي الثاني فيتعلق بمدرسة الحوليات، حيث 

شددت هذه ألاخيرة على ضرورة ربط املاض ي بالحاضر وفي هذا الصدد أكد مارك بلوخ أحد رواد هذه املدرسة على رفضه حصر 

اض ي بل اعتبر بأن املاض ي هو في حد ذاته منصهر في الحاضر وامتداد له، وكمثال على ذلك نجده ألف التاريخ في دراسة امل

(، وقد تمكن خاللهما من تأمل ألاحداث 4112(و الهزيمة الغريبة)4104كتابين وهما: تأمالت مؤرخ حول ألاخبار الكاذبة للحرب)

. لذلك فأي كتابة حول هذا املوضوع، فهي عبارة عن أفكار أية وثيقة وقت وقوعها وحللها تحليال علميا بعيدا عن أي أرشيف أو 

ليست نهائية، ولكن هي قابلة للمناقشة واملدارسة في إطار التفاعل بين العلوم الاجتماعية وإلانسانية، وتبعا للمادة املصدرية 

يعتبر عصب الحياة بالنسبة لجميع الدول، الالزمة. أول نقطة يمكن تسجليها من خالل هذه الجائحة، أنها بينت بأن الاقتصاد 

لذلك نجد أنه من الصعب إيجاد أي مجال من مجاالت الحياة املعاصرة ال يتدخل فيها علم الاقتصاد، وال يتناولها بالبحث 

والتحليل العلمي، كالفالحة، والصناعة، والتعليم، والصحة. وعليه نجد بأن الدراسات الاقتصادية حسب املفكرين، ظهرت 

كجواب عن ألاسئلة الرامية إلى فهم أساس السلوكيات املادية لإلنسان. وهنا يمكن أن نتحدث عن الدراسات الاستباقية، وعن 

. الذي يعد من بين التخصصات التي أصبحت تحظى (1ص.، 0240ليسير ، ()para Historyما يسمى بالتاريخ الاستطالعي )

خص الواليات املتحدة الامريكية، إذ نلحظ وجود املؤرخ في صلب مصادر القرار بأهمية كبرى في الدراسات الغربية، وبشكل أ

 الاقتصادي والسياس ي...

ثاني ش يء، يمكن أن نقول بأن هذه الجائحة، رغم فداحتها السلبية فلها مجموعة من إلايجابيات. فأول إيجابية يمكن 

ب من الثوابت وهي؛ قدرة الانسان على التحكم والصمود في تسجيلها، أنها زعزعت بعض املفاهيم التي كانت إلى ألامس القري
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غير أن هذا الوباء كشف عن عجز الانسان غير متوقع في محاربته عن طريق اكتشاف  .وجه ألازمات وألاوبئة وعلى محاصرته..

الدواء بشكل سريع، في ظل انتمائه لزمن التكنولوجيا الحديثة، لكن واقع الحال بين بأن إلانسانية ظلت ضعيفة رغم ما 

وبأن املخططات، والعلم، والدراسات توصلت إليه من اختراعات علمية. وهكذا بينت هذه الجائحة بأنه العالم لم يصمد، 

الراهنة، أصبحت بحاجة إلى نظريات اقتصادية جديدة؛ من شأنها أن تنظر القتصاد جديد، له ثوابت وقوائم حديثة يرتكز 

عليها تفاديا ملجموعة من الارتدادات. غير أن هذا الجسم الجزيئي، خلط كل املخططات، بل وأثبت عجز البشرية في الوقت 

 وبأنها أصبحت بحاجة ماسة لنظريات اقتصادية جديدة من شأنها أن تنظر القتصاد جديد. الراهن،

ثالث ش يء، أن هذا الفيروس أكد بأن ألاهم لدى املنظومة العاملية ليس هو الانسان، ولكن يبقى ألاهم هو الاقتصاد. 

(، يعتبر من أول 4401-4226صادي بريطاني )اقت () Robert Maltusوفي هذا الصدد نتذكر مقوالت الاقتصادي روبير مالتوس )

الاقتصادين املتشائمين وأحد أعالم املدرسة التقليدية، تأثر الفكر الاقتصادي بنظريته لفترة طويلة، ألف مجموعة من الكتب: 

ملتشائمين الذي يعتبر من الاقتصادين ا ((. 4402(، مباد  الاقتصاد السياس ي)4214السكان) (، مقالة حول مبدأ4216ألازمة )

حيث تناول طريقة نمو السكان، واختالل التوازن بين عدد السكان  .من خالل كتابه املعنون ب " بحث حول مبدأ السكان"

املتزايد وبين كميات املواد الضرورية ملعيشتهم، ألن زيادة السكان تتم وفق متتالية هندسية، أما املواد الغذائية فتزيد حسب 

ملواضيع التي عالجها روبير مالتوس، هي ضرورة البحث عن التوازن بين عدد السكان وبين كميات املواد وأهم ا متوالية حسابية.

الغذائية، ويتم ذلك من خالل إحداث الحروب، واملجاعات، والتوقف عن النسل، ونشر ألاوبئة. وهنا يمكن أن نطرح السؤال 

ي إطار الصراعات بين الدول املتقدمة الساعية للسيطرة على التالي: هل فيروس كورونا هو فيروس مفتعل؟ وهل يدخل ذلك ف

 ...؟العالم وعلى رأسها الواليات املتحدة ألامريكية، الصين، روسيا، فرنسا، أملانيا

تبين من خالل تصريحات الدول املتنافسة إليجاد اللقاح بأنه تنافس ال يجنح إلى منطق الاخالق، نستشف ذلك من 

(، حين قلل من Donald Trumpترامب ) ل كتلك التصريحات التي أدلى بها الرئيس ألامريكي دونالدمجموعة من ردود ألافعا

 5ماي تم تسجيل  04شخص ال يعني أي ش يء البتة. ومعلوم أنه إلى حدود  022222شأن نسبة ألاموات، حيث قال بأن موت 

 004ألف و 542مليون و 0مريكية(، فيما تعافى بالواليات املتحدة ألا  420441حالة إصابة )منها  411ألف و 422مليون و

ضحية في العالم  422ألف و 052شخص من املرض، في حين أودى الفيروس بحياة 

0202(-https://arabia.as.com/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3) بالنسبة لفرنسا، التي .، نفس الش يء

أدلى مجموعة من أطبائها برغبتهم في إجراء تجارب لقاح بمجموعة من الدول الافريقية، وهذا يبين مدى استمرارية السياسة 

كذلك نلحظ التنافس بين الواليات املتحدة الامريكية، والصين، وأملانيا، وفرنسا، من خالل سباقها  الاستعمارية غير مباشرة.

 لقاح، وهو سباق اقتصادي محض، خصوصا وأننا نعلم قلة الشركات املتحكمة في الصناعية الدوائية في العالم.إلنتاج ال

القضية ألاخرى التي تبين مدى أهمية الاقتصاد كذلك في املنظومة العاملية، هي أن هذه الجائحة عصفت بمعدالت  

مليون  02فمثال في أمريكا بلغ عدد العاطلين أزيد من البطالة ) النمو حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. ومرد ذلك إلى تزايد

بلغت خسائر إيطاليا )السياحة ، جراء إفالس العديد من الشركات وتوقف العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع (عاطل

الجوي،  )النقل رتبطة بهمليار أورو، نفس الش يء بالنسبة للمغرب إذ تأثر القطاع السياحي وألانشطة امل 402خالل ثالثة أشهر 

(  وكذلك انخفاض رقم معامالت قطاع الصناعة والعروض.وكاالت الاسفار، الايواء السياحي، املطاعم، ألانشطة الترفيهية 

https://arabia.as.com/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-)
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الانعكاسات الصحية . للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للدراسة املعنونة ب" 0202في املائة نهاية ماي  24التقليدية بنسبة 

، الطيران، النقل البحري،  (14-12والسبل املمكنة لتجاوزها، ص  41ية والاجتماعية لفيروس كورونا كوفيد والاقتصاد

ع غير مسبوق، راجوالصناعات الصغيرة، وتعثر حركة التجارة العاملية، واهتزاز في القطاع املالي، مما دفع باالقتصاد العالمي إلى ت

مرات الانخفاض  0.6باملائة، أي ما يقارب  1.1الناتج الداخلي والاجمالي العالمي بحوالي إذ تشير الاحصائيات إلى انكماش في 

الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس على إثر ألازمة املالية) 0221الذي سجله الاقتصاد العالمي سنة 

يجة حتمية بعد أن قررت الدول غلق الحدود . يأتي ذلك كنت(00، ص 0202،والسبل املمكنة لتجاوزها 41كورونا كوفيد 

فع دق العديد من الشركات، مما ووقف الرحالت الجوية الدولية، وبالتالي وقف حركية املسافرين واملبادالت التجارية، واغال 

نه أيضا . ونجم ع(0202-42-02جريدة القدس العربي، مليون( ) 441و 44بين  باملاليين من البشر إلى خانة الفقر املدقع )ما

تزايد الديون جراء اللجوء إلى الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية الالزمة. وهو ما دفع الدول من خالل بنوكها املركزية إلى 

تخفيض سعر الفائدة، وتوفير النقود الالزمة، لتمكين البنوك من تمويل القطاعات املتعثرة، وإعادة جدولة الديون، سواء 

من الدول  مجموعة عملتللمواطنين. )فراد، وكذلك تأجيل سداد ألاقساط السنوية املستحقة بالنسبة بالنسبة للشركات أو ألا 

 على وضع تدابير اقتصادية لتجاوز ألازمة التي خلفتها جائحة كورونا نذكر على سبيل املثال ال الحسر:

  الصغرى وكذلك ألاسر ويمكن أن نفذت إيطاليا تعليق الضرائب والرهون العقارية لتخفيف الضغط على الشركات

 شهرا. 44تصل املدة ل 

  222خفضت الواليات املتحدة ألامريكية أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، كما أطلقت برنامج تحفيز بقيمة 

 مليار دوالر لحماية الاقتصاد، وخفضت مساهمات الضمان الاجتماعي.

 ى الشركات الصغيرة واملتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص فرضت اسبانيا وقف دفع الضرائب ملدة ستة أشهر عل

 مع خصم على نسبة الفائدة. كما عملت على تقديم املساعدات املباشرة للقطاعات املتضررة كالنقل والسياحة.

  عملت أملانيا على تحديد برنامج مصرفي عام للقروض بدون حد أقص ى، كما أن الوكالة الخاصة بالتوظيف الحكومي

 في املائة من صافي الخسارة في ألاجور بسبب تخفيض ساعات العمل. 62لى تمويل ما يزيد عن عملت ع

  مجوعة من التدابير منها إحداث صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا تفعيال  اتخذسار املغرب على نفس النهج، حيث

بتأهيل آلاليات والوسائل الصحية، سواء مارس، ويخصص للتكفل بالنفقات املتعلقة  45لتعليمات امللك محمد السادس يوم 

فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية املالئمة أو املعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بشكل مستعجل. كما يعمل هذا الصندوق 

اعات قطعلى دعم الاقتصاد الوطني، من خالل مجموعة من التدابير املقترحة من طرف الحكومة، السيما فيما يخص مواكبة ال

ألاكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات 

مليار  00,0وقد مكن هذا الصندوق الذي بلغت مجموع املساهمات فيه إلى غاية متم يونيو املاض ي  .الاجتماعية لهذه ألازمة

كما  .قة الرميد أو املنخرطة في صندوق الضمان الاجتماعيائدة ماليين ألاسر الحاملة لبطدرهم، من تقديم مساعدة مالية لفا

يسعى الصندوق إلى غاية نهاية السنة الجارية في تخصيص موارد ملواصلة مواكبة القطاعات التي ستواجه صعوبات حتى بعد 

 (.رفع الحجر الصحي وذلك على املستويين الاجتماعي والاقتصادي
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 كورونا: عبر جائحة دروس و  

كشفت جائحة كورونا على أنه بات من الالزم اكتشاف نظريات اقتصادية جديدة، من شأنها إعادة التنظير القتصاد 

معقلن، يأخذ بعين الاعتبار أهمية الانسان، ودوره ألاساس ي في املنظومة الاقتصادية. ثاني ش يء، هو أهمية العلم باملقاربة 

وة من أجل إدراج بعض املناهج ألادبية في املواد العلمية والعكس صحيح، من مثل التشاركية وليس باملقاربة ألاحادية، وهي دع

. حتى يكون الباحث على وعي باملستجدات وفتح آفاق للبحث. ثالث وألانثروبولوجياالتاريخ، النقد، والفلسفة، وعلم الاجتماع، 

من خالل كتابه )دفاعا عن التاريخ أو مهنة  ش يء، وهي خالصة مهمة تتجسد في تلك الدعوة التي تذكرنا بدعوة مارك بلوك

املؤرخ(، حيث دعا إلى فهم املشكالت التي يشهدها الحاضر. فاملؤرخ ال يعيش مقطوع الصلة بواقعه وحاضره. وعليه فهو مدعو 

بلوك  يقترح إلى فهم الحاضر على ضوء املاض ي. فالتاريخ يساعد على فهم آلية ألاشياء وألامور. إنه علم دراسة التحوالت، لذا

املمارسة التأريخية كما أشار إلى ذلك وجيه كوثراني، من خالل حركة ذهاب وإياب دائمة بين املاض ي والحاضر. فهذه الحركة 

املستمرة والدائمة بين املاض ي والحاضر، تسمح بإغناء معرفتنا املاضوية، وبإضاءة حاضر ومستقبل واستشراف مجتمعنا 

عبر الاهتمام، وإعطاء ألاهمية للعلوم بشتى حقولها، وليس فقط الارتكاز على املواد العلمية ( 044، ص.0240، كوثراني) الراهن.

دون املواد ألادبية وإلانسانية والاجتماعية. ألن كل هذه العلوم والتخصصات تعمل في نسق واحد، وهو التنظير لعالم اقتصادي، 

ية العقل البشري عموما، والعقل املغربي خصوصا، والذي أبان عن من شأنه أن يوفر العيش الكريم لإلنسان، باعتبار أهم

فاعليته وتفوقه بين اقرانه من العقول، ويتضح ذلك من خالل تواجد مجموعة من الشخصيات املغربية بمراكز القرار في إيجاد 

لدوائية ا ةخبير في الصناعنذكر على سبيل املثال ال الحصر منصف السالوي، حامل للجنسية ألامريكية، حلول لهذا الوباء)

ومدير سابق لقسم اللقاحات بشركة جالسكو سميت كالين تم تعينه من طرف دونالد ترامب رئيسا للجنة تطوير لقاح ضد 

بأكادير، 4151يوليوز  02فيروس كورونا خلفا لريك برايت املدير السابق لهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي. ولد السالوي في 

دة الدكتوراه تخصص البيولوجيا الجزئية واملناعة من جامعة ليبرد ببروكسيل، ثم انتقل كأستاذ في جامعة حصل على شها

، إلى جانب كونه عضوا مستقال في مجلس إدارة شركة 0242هارفد ن وهو عضو في شركة ميديكس منذ سنة 

 (slaoui-moncef-https://www.hbku.edu.qa/ar/officials/dr(مودرنا.

لكل ذلك ففي املستقبل القريب، وإن كان هذا يبقى من ألاشياء التي ال يجب التكهن به. يمكن إلاشارة بأن املقاربة 

يا، نظرا لثقل فراد. ثانمنها الكثير من ألا رة التي يعاني الاقتصادية ستكون مغايرة ملا بعد كورونا. أوال، نظرا لحالة العطالة الكبي

املديونية من خالل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، والدخول أيضا للصناديق الائتمانية. ستكون النتيجة مما ال مجال للشك 

فيه هو استخالص الديون واملستحقات. الش يء الذي ستكون له عواقب وخيمة، خصوصا ونحن نعلم الحالة التي أصبح 

شها الناس في ظل هذه الجائحة، والتي عملت على استنزاف الادخارات التي كان الناس قد وفروها منذ زمن طويل. ومن هنا يعي

بموجب  0202مارس  00بدأ تفعيل الحجر الصحي باملغرب يوم نفهم تلك الدعوات امللحة لرفع الحجر الصحي إلصالح ألاعطاب )

. الش يء الذي دفع مجموعة من الدول إلى الرفع التدريجي (4240ص.، 6462عدد  ،الجريدة الرسمية، 0.02.012مرسوم قانون 

 للحجر، نظرا ألهمية الاقتصاد باعتباره من أهم املرتكزات للعيش والتقدم.

شهد الاقتصاد العالمي انهيارا كبيرا حتى شبهته العديد من الدراسات بأزمة )الكساد الكبير(، الش يء الذي دفع  ثالثا،

من الدول إلى معاودة النظر في سياساتها الاقتصادية والتنموية القائمة على التبعية للخارج، فجائحة كورونا اقتصاديا العديد 

https://www.hbku.edu.qa/ar/officials/dr-moncef-slaoui
https://www.hbku.edu.qa/ar/officials/dr-moncef-slaoui
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عرت سوءات العوملة الاقتصادية. نلحظ ذلك من خالل نقطتين: ألاولى، عودة الدولة القطرية، الثانية، تبين بأن من يملك 

جوع للمادة املصدرية الخاصة بالصحافة وكذلك لوسائل التواصل الاجتماعي للوقوف يمكن الر ) الغذاء والدواء يملك الحياة

على تلك الهجمات التي نفذها املواطنون في شتى العالم على املحالت التجارية، وكذلك الوقف على عمليات القرنصة التي 

رى الخبير الاقتصادي لدى صندوق النقد ومن هنا ي تعرضت لها بعض الطائرات التي كانت محملة بالكمامات والقفازات....(

 ". ينبغي لالقتصاد أن يعود لجذوره لالقتصاد.استعادة الجانب ألاخالقي ". الدولي أنطوني آنيت من خالل مقاله املعنون ب 

العدالة  ر بضرورة العودة إلى تدريس الجانب ألاخالقي في الفكر الاقتصادي، من خالل التوزيع العادل للثروات بين الناس في إطا

وعلينـا أن نسـتعيد الجانب ألاخالقـي للفكر الاقتصادي، وأن نركز عملية صنع السياسات ". آنيت في توصيته  الاجتماعية. يقول 

مجددا علـى مفهـوم املصلحـة العامـة، وأن نعـاود تدريس ألاخالقيات كجزء من برامج الاقتصـاد وإدارة ألاعمـال، فقـد نشأ علم 

-6، ص. 0202محسن الندوي،)". ـرع جانبـي للفلسـفة ألاخالقيـة، ويجـب أن يعـود إلى جذورهالاقتصـاد كف

4/%D9%8A%D9%82%)-https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/3/26/%D9%87%D9%84 

يبقى هذا املوضوع مغريا للبحث واملتابعة، ويحتاج إلى العديد من املقاربات )املقاربة التعليمية، السياسية، التربوية، 

أخذ يجب أن ن لكن ،للناسالاقتصادية، الثقافية...(. وإلى قراءة اقتصادية ضمنية تركيبية معمقة، من شأنها تقديم أجوبة 

ا بعين آخذ ،أن يدلي بدلوه بشكل علمي رزين تى يمكن للباحث عموما، واملؤرخ خصوصا،فيها مسافة ألامان بيننا وبينها، ح

الاعتبار كل الحقول العلمية، كاالعتماد على الانثروبولوجيا، وعلم الاجتماع، والتاريخ، وعلم النفس، والسياسة، والاقتصاد، 

ة ألثر هذه الجائحة على الاقتصاد وعلى الناس، وسبر من خالل إجراء دراسات ميدانية والتي تكون كفيلة بإعطاء نظرة شمولي

تأخذ  بعين الاعتبار وجهات  وجهات نظرهم؛ من أجل إصالح ما نتج عنها من آثار سلبية ومن أجل وضع خطط تنموية جديدة،

طابه ادس في خنظر رجال الاقتصاد، والسياسة، باعتبار دورهم في املنظومة الاقتصادية. وفي هذا الصدد قال امللك محمد الس

:) لقد أبانت  0202أكتوبر  1بمناسبة افتتاح الدورة ألاولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية العاشرة يوم 

هذه ألازمة عن مجموعة من الاختالالت ومظاهر العجز، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والتشغيل. لذا أطلقنا 

نعاش الاقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية، وأكدنا على اعتماد مباد  الحكامة الجيدة، خطة طموحة إل

وإصالح مؤسسات القطاع العام... ومن شأن هذه املشاريع الكبرى أن تساهم في تجاوز ألازمة، وتوفير الشروط املالئمة لتنزيل 

 النموذج التنموي الذي نتطلع إليه.(.

( https://www.cg.gov.ma/ar/%D8%AE%D8%B7%D8%A8 

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8% 

املراجـــع:    قائمة   

     املراجع باللغة العربية:

ا املجاعات وألاوبئة، مقال ضمن ندوة املجاعات وألاوبئة في تاريخ املغرب، يبيبليوغراف، (0220) محمد،، لفايدةب (1

 منشورات الجمعية املغربية للبحث التاريخي.

تاريخ ألاوبئة واملجاعات باملغرب في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، منشورات كلية  ،(4110) محمد ألامين،، البزاز (0

 .44وأطروحات رقم  آلاداب، الرباط، سلسلة رسائل

https://www.cg.gov.ma/ar/%D8%AE%D8%B7%D8%A8
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العاملي الغذائي ألامن على وانعكاساتها ألاوكرانية الروسية الحرب تداعيات  

Implications of the Russian- Ukrainian war and its implications for global food security 
 /املغربجامعة عبد املالك السعدي/ عزيز السلماني العويش يط.د.

PhD .Azize Salmani Laouichi/ Abdelmalek Essaadi University/ Morocco 

 :ملخص الدراسة

 في الوقت الذي أصبحت فيه الدول العاملية الكبرى تتباهى بقوتها العلمية والتكنولوجية، وتتغنى بشعارات الديمقراطية والعدالة البيئية

 طرافوالاجتماعية، وكذا بمؤهالتها العاملية في التسيير، وفي ظل ما يشهده العالم اليوم من أحداث وتوترات وصراعات وحسابات سياسية ضيقة لأل 

مكنا مالدولية الفاعلة في السياسة الدولية، والتي تهدف إلى باألساس التخلص من النظام السياس ي الحالي، وتعويضه بآخر جديد، والذي لن يكون 

عادلة وعرت املبحكم الواقع الدولي املعاصر، نظاما أحادي القطبية. وأيا كانت النتيجة فاألمر سيان، على اعتبار أن الحرب الروسية ألاوكرانية غيرت 

للشك أن التفوق العسكري لوحده ليس عامل حسم، في غياب عوامل أخرى  يدعو مجاال الواقع العالمي الدولي الهش، وكشفت بامللموس وبما ال 

ادية ة اقتصيمكنها قلب موازين القوة ورسم مالمح املشهد النظام العالمي الجديد، بل وحتى التحكم فيه. والحال هنا قضية ألامن الغذائي كقو 

أكبر ن موأحد العوامل الجيوسياسية تتحدد معها نفوذ الدولة. فلقد أظهرت تداعيات أزمة كورونا، وبعدها الحرب بين روسيا وأوكرانيا باعتبارهما 

 محموم، يفتقد ألية املنتجة واملصدرة للقمح، أن ألامن الغذائي لباقي دول العالم خاصة دول الجنوب، في حالة عجز غذائي متنام، وتبعي، الدول 

 استراتيجية رامية إلى تحقيق اكتفاء ذاتي، بالرغم من توفرها على مقومات تحقيق ألامن الغذائي، لتغطية استهالكها املحلي.

وتأسيسا على ضوء ما سبق فإن هذه الورقة البحثية تسعى للتأكد من صحة الفرض القائل أن قضية ألامن الغذائي بالدرجة ألاولى قضية 

ع ملنطق الاعتبارات السياسية والاجتماعية الدولية، كما تهدف إلى مناقشة وتسليط الضوء حول قضية التبعية الغذائية، التي تكمن في تخض

استعمال الغذاء كسالح سياس ي حقيقي يستعمل من قبل الدول املصدرة الكبرى ذات ألامن الغذائي القوي، في مواجهة باقي شعوب العالم 

 السائرة في طريق النمو، وبالتالي الخضوع لسياسة تلك الدول املالكة للثروة الغذائية.  وبالخصوص الدول 

 وستنتهي الدراسة بخاتمة سيتم فيها تدوين أهم النتائج والتوصيات املتوصل إليها. مع ذكر ألهم املراجع التي استندنا عليها.هذا 

 ذائية، الاكتفاء الذاتي الغذائي، منظمة ألاغذية والزراعة، استراتيجية املساعدات الغذائية.ألامن الغذائي العالمي، التبعية الغالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

At a time when the world's largest nations are boasting about their scientific and technological power democracy and 

environmental and social justice, as well as their global qualifications in governance and in the light of today's events, tensions, 

conflicts and narrow political calculations of international actors in international politics, which is primarily aimed at getting rid of the 

current political system and compensating it for a new one, which will not be possible de facto today's international monopoly. 

Whatever the outcome, the Russian-Ukrainian war changed the equation and shamed the fragile international reality, revealing in 

tangible terms that military superiority alone is not a decisive factor, in the absence of other factors that can overturn the power scales 

and shape the landscape of the new world order, but even control it. The issue of food security as an economic force and a geopolitical 

factor defines the State's influence. The consequences of the coronavirus crisis, followed by the war between Russia and Ukraine as 

one of the world's largest producers and exporters of wheat, have shown that food security for the rest of the world, especially the 

South, is in a state of growing food deficit and, consequently, feverish, lacking any strategy aimed at achieving self-sufficiency, despite 

its availability for food security, to cover its domestic consumption. 
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Based on the foregoing, this paper seeks to ascertain the validity of the assumption that the issue of food security is primarily 

one of the logic of international political and social considerations. and aims to discuss and highlight the issue of food dependence, 

which lies in the use of food as a genuine political weapon used by major exporters with strong food security in the face of the rest of 

the world ' 

The study will conclude with a conclusion in which the most important findings and recommendations will be recorded. With 

a mention of the most important references on which we were based. 

Keywords: World food security, food dependence, food self-sufficiency, FAO, food assistance strategy. 

 

  مقدمة:

دولي، على الصعيد الإذا كان من الطبيعي، ومن منطلق الواقع الحالي للنظام الدولي، أن ينظر إلى روسيا كقوة لها ثقلها 

على أساس ما تستند إليه من حقائق تتأرجح بين ما هو قانوني وجغرافي / اقتصادي وعسكري، فإنه وعلى الرغم من تلك 

 الحقائق، فإن عناصر القوة هذه، ليست عناصر قوة باملطلق، ذلك أنه:

إن كانت روسيا هي واحدة من الدول الدائمة العضوية في مجلس ألامن الدولي، وما يعنيه ذلك من  على املستوى القانوني:

امتالكها حق النقض، فإن هذا الحق يقابل حقها في النقض أربع دول تملك الحق ذاته، وهي دول لها مصالحها الخاصة التي 

 تتضارب في العموم مع مصالح روسيا.

إن كانت روسيا ال تزال تمثل بلدا شاسع املساحة، مع كل ما تملكه هذه ألاراض ي من  تصادي:على املستوى الجغرافي والاق

موارد معدنية وطبيعية، فإن هذه ألاراض ي الشاسعة تفتقر في الغالب إلى املناخ املالئم والتربة الصالحة للزراعة، وافتقاد البالد 

 إلى املنافد البحرية املفتوحة.

ن كانت روسيا تملك قوة عسكرية ضخمة وجد متطورة، باإلضافة إلى الترسانة النووية التي تملكها، إ على املستوى العسكري:

فإن ديمومة تطوير الترسانة النووية وإدامة قوة قواتها العسكرية، يعتمد في ألاغلب على إيراداته من بيع النفط والغاز، وأن 

فإن ديمومة هذه التخصيصات املالية ستتعرض ال محالة بالنتيجة  هذين املوردين عرضة للصعود والهبوط املستمر، وبالتالي

 إلى زيادة ونقصان مؤثرة في حالة الاقتصاد الروس ي ودرجة معافاته.

وإذا ما أضفنا إلى كل هذا البيئة إلاقليمية املتوترة للحديقة املجاورة للدب الروس ي، ونقصد هنا بالتحديد الدول املنبثقة 

فياتي، وردود ألافعال التي جرت بالنتيجة إلى فرض عقوبات اقتصادية عليها من قبل شركائها الغربيين، عن تفكك الاتحاد السو 

فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، والذي قد يثار  تبعا للظروف السياسية املحيطة بروسيا في الوقت الراهن، هو: كيف 

ا بارزا في الساحة الدولية، في محاولة منها لقلب النظام العالمي استطاعت روسيا ترجيح الكفة الدولية ملصلحتها لتؤدي دور 

الحالي، في اتجاه ثنائية قطبية، مستغلة في ذلك ذرائعها ومبرراتها لالجتياح ألاوكراني مسببة في ذلك تداعيات وانعكاسات في 

 مختلف املجاالت، ويبقى على رأس هذه املجاالت، قضية  ألامن الغذائي العالمي؟

الا من هذا النوع، يحتاج قبل إلاجابة عنه إلى معرفة سابقة بأسرار قوة الاقتصاد الروس ي، وكذا الدوافع التي إن سؤ

جعلت روسيا تجتاح أوكرانيا، ثم معرفة خبايا الانسحاب الروس ي املفاجئ من كافة املناطق ألاوكرانية املحتلة باستثناء املناطق 

التداعيات والانعكاسات التي خلفتها هذه الحرب ومن قبلها جائحة كورونا على ألامن ذات الطبيعة الحيوية، ليتضح لنا جليا 
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الغذائي العالمي الذي ينذر بثورة عاملية، إن لم تجلس جل الدول حول طاولة الحوار واملفاوضات، للخروج من هذه ألازمة 

ن عاجال أم آجال إلى ثورة الجياع، خاصة إن كنا العاملية الخانقة، التي أتت على ألاخضر واليابس، والتي ستؤدي ال محالة إ

نعلم علم اليقين أن املواطنين في جميع دول العالم عامة، ودول الجنوب خاصة أصبحوا في مواجهة مباشرة مع مصيرهم 

ة داملحتوم في ظل غياب استراتيجيات واضحة لحكوماتهم، إلنقاذ ما يمكن إنقاذه والحيلولة دون وقوع أزمات جديدة ومستج

 تشكل دون أدنى شك عبئا وإرثا ثقيال على ألاجيال املقبلة.

 إلاطار العام ملوضوع الدراسة:

يتضح  "، العاملي الغذائي ألامن ألاوكرانية، وانعكاساتها على الروسية الحرب تداعياتإن املتأمل في موضوع دراسة " 

زمات القانون الدولي في وضعه الانتقالي، والتي ال تبعث أبدا له بما ال يترك مجاال للشك، أن إطاره العام يندرج ضمن أزمة من أ

بعض القوى الدولية الكالسيكية وإلاقليمية املنازعة الستفراد  –أو  عودة  –على التفاؤل في ظل اختالل موازين القوى وصعود 

الواليات املتحدة ألامريكية بمقاليد الزعامة، و توجيه النظام السياس ي الدولي املتناقل، ومحاولتها استفرادها بإعادة تشكيل 

بإطار  آخر جديد يناسب طموحات قواعد القانون الدولي، واستبدال إلاطار القانوني واملؤسس ي للمجتمع الدولي املعاصر، 

 الزعامة والقيادة لدى مختلف نخبها السياسية والعسكرية.

فالتغيير قادم ال محالة، لكن كل مرحلة إال ولها تضحياتها ومخرجاتها في ظل املخاض العسير الذي تعيشه، فاليوم 

أزمة كورنا، ثم مرورا بأزمة ألامن الطاقي، وأخيرا أصبح العالم في مواجهة تكاليف املرحلة القادمة، من أزمات متتالية، بدءا ب

 وليس آخر أزمة ألامن الغذائي العالمي.

 :الدراسة أهمية

تنطلق أهمية الدراسة، من راهنيتها املستجدة، كقضية أمن دولي، وإن كانت في ألاصل موجودة لكن ليس بالحدة التي 

ستصبح من الصعوبة بما كان التحكم فيها، ال سياسيا وال ديبلوماسيا. هي عليها اليوم، بل إن ألامور بدأت تخرج عن السيطرة، و 

فإذا كان الصراع بين القوى الدولية التقليدية والكالسيكية حول من سيقود العالم، فإن باقي دول العالم وخاصة دول 

ع أسعار املواد الغذائية الجنوب، توجد بين مطرقة وسندان تلك الدول، بل وأصبحت غير قادرة على مسايرة إيقاعات ارتفا

العاملية، بسبب من جهة القيود التي فرضتها الحرب املفتعلة بين روسيا وأوكرانيا، ومن جهة أخرى بسبب اعتمادها الكلي على 

سياسة الاستيراد العتقادها الخاطئ أن تكاليف الاستيراد أقل من تكلفة الانتاج املحلي إن على املدى القريب أو املتوسط أو 

عيد. فكيف يعقل أن نجد بلدا نفطيا مثل العراق، يعاني من أزمة الغذاء، فاحتياطاته من مادة القمح ال تكفي سوى ملدة الب

شهر أو شهور، في ظل سياسة النفط مقابل الغذاء، وقس على ذلك، فالغالبية العظمى من الدول العربية على الخصوص 

ت طبيعية وجغرافية تجعلها في غنى عن سياسة الاستيراد، بل وتحقق اكتفاءها تعتمد على الاستيراد بالرغم من مالها من مؤهال 

 الذاتي وأمنها الغذائي.

لقد أمست قضية ألامن الغذائي العالمي تشغل حيزا واسعا من ألاخبار الدولية، بل واهتمام جل الفاعلين واملهتمين 

 ب جلها في سؤال واحد إلى أين يتجه العالم اليوم؟الاقتصاديين، بل وحتى ألاكاديميين.... وجل هذه الاهتمامات تص
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 :املوضوع اختيار دواعي

ور ضمن املح، " ألامن الغدائي العاملي على وانعكاساتها ألاوكرانية الروسية الحرب تداعيات "إن اختيارنا ملوضوع 

"، ألشغال وفعاليات املؤتمر الدولي: " ألامن الغذائي في  تداعيات اختالل ألامن الغذائي العاملي، من خالل نماذج"  الرابع:

 لم ولن يكون اعتباطيا، بل تمليه أسباب موضوعية، وأخرى ذاتية:عالم متغير في ظل الكوارث وألازمات والحروب "، 

لعاملية الغذائية افتتمثل في وجود أزمة اقتصادية عاملية خانقة، نتيجة التضخم، وارتفاع أسعار املواد ألاسباب املوضوعية: 

بشكل صاروخي، نتيجة لعوامل سياسية محضة، بات على إثرها ألامن الغذائي العالمي مهددا، وملفا أكثر تعقيدا وتشابكا، بل 

وأصبحت معه ألاوضاع الاجتماعية الداخلية لغالبية الدول في حالة حرجة، قد تنفجر بين عشية وضحاها، نظرا الفتقار 

تيجيات وقائية، خاصة في ظل اقتصاداتها الهشة. مما يحتم علينا كمتابعين للشأن الدولي العام متابعة حكوماتها، ألية استرا

ما يحدث من تطورات، وإعطاء تحليالت ملا يحصل داخل الكواليس، حتى يتسنى لنا تحديد مخارج هذه ألازمة العاملية وملا ال 

 اعطاء بدائل استراتيجية للتحكم فيها.

اهتمامنا املتزايد بالشأن العام الدولي، والعالقات الدولية، يجعلنا من املتتبعين كأكاديميين ملختلف  الذاتية:ألاسباب 

املستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، وبالتالي تكوين تصورات عامة عن مأالت ومستقبل قضية ألامن الغذائي العالمي، 

 اسية للقوى الدولية الفاعلة واملتصارعة التي تقف وراء هذه ألازمة.ومعرفة ألابعاد الجيواستراتيجية والجيوسي

 املركز دهاعق التي ألاخيرة املؤتمرات في مناقشتها تمت التي للمواضيع استكماال تعد املوضوع هذا طبيعة اعتبار يمكن كما

 في الدولي ظامالن مستقبل رأسها وعلى برلين، – املانيا/  والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي

 .– إستشرافية رؤية – الكبرى  والتحالفات العاملية التغيرات ظل

 :الدراسة أهداف 

اعتمادا على ما سبق، تهدف الدراسة إلى إلقاء نظرة تحليلية لخلفيات املوقف الروس ي من اجتياحه ألوكرانيا، وتداعيات 

الغذائي العالمي، مع تسليط الضوء على ألابعاد الاستراتيجية والسياسية لهذا التحرك وانعكاسات هذه الحرب على ألامن 

للدب الروس ي، وانعكاساته على الصعيد الخارجي الدولي وإلاقليمي املرتبط بهذه ألازمة. ال سيما وأن النظرة الروسية لحل 

ألاسئلة الدراسة و إشكاليةيده بقية ألاطراف الدولية.املشاكل التي يتخبط فيها النظام العالمي الحالي مغايرة تماما ملا تر 

 :الفرعية

ماهي تداعيات الحرب الروسية ألاوكرانية وانعكاساتها بناء على ما سبق يمكننا طرح سؤال عريض ومشروع، أال وهو: 

 ولإلجابة عن هذه إلاشكالية أقاربها بتساؤالت عدة:على ألامن الغذائي العاملي؟ 

  تحقيق أمنها الغذائي؟كيف استطاعت روسيا 

  ما حقيقة افتعال الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تؤكد وبامللموس رغبة روسيا البوتينية تحجيم التدخالت الغربية

 والتحكم في ألامن الغذائي للدول؟

 ما النتائج املترتبة عن هذه الحرب؟ 

  ما هي ردود الفعل الدولية وإلاقليمية حول ألامن الغذائي العالمي؟ 
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  مدى تأثر ألامن الغذائي لبقية الشعوب خاصة العربية منها بأزمة ألامن الغذائي العالمي؟ما 

 :الدراسة فرضية

الحرب الروسية ألاوكرانية غيرت املعادلة وعرت  أن القائل الفرض صحة من التأكد إلى هاته، الدراسة فرضية تسعى

للشك أن التفوق العسكري لوحده ليس عامل حسم، في  مجاال  يدعو الواقع العالمي الدولي الهش، وكشفت بامللموس وبما ال 

غياب عوامل أخرى يمكنها قلب موازين القوة ورسم مالمح املشهد النظام العالمي الجديد، بل وحتى التحكم فيه. والحال هنا 

 ، وسيادتها.قضية ألامن الغذائي كقوة اقتصادية وأحد العوامل الجيوسياسية تتحدد معها نفوذ الدولة

 تعريف املفاهيم واملصطلحات:

 تتضمن هذه الدراسة جملة من املصطلحات التي ينبغي الوقوف عندها:

 إلى نسبة فاو باسم كما تعرف "،Food and Agriculture Organization " باإلنجليزيةتعرف :  منظمة ألاغذية والزراعة

 للقضاء على الجوع في العالم الدولية تقود الجهود لألمم املتحدة تابعة هي منظمة متخصصة، و FAO باإلنجليزية الاختصار

 .(0200املوسوعة الحرة، )ويكيبيديا 

حيث ا، تقوم الفاو بخدمة الدول املتقدمة والدول النامية على حد سواء. تعمل منظمة ألاغذية والزراعة منتدى محايد

تتقابل ألامم كلها على أساس الند للند ملفاوضة الاتفاقيات وسياسات املناقشة. وتعتبر الفاو أيضا مصدرا للمعرفة واملعلومات 

وتقوم بمساعدة البلدان النامية والبلدان في مرحلة التطور على تطوير وتحسين  ،الدقيقة

 .للجميع ذائيوألامن الغ ، كافلة بذلك التغذية الجيدةألاسماك ومصايد والغابات الزراعة ممارسات

تم نقل املقر الرئيس ي  1951 في عام  .كندا ،مدينة كيبك في 1945 عام أكتوبر 16 تم تأسيس منظمة ألاغذية والزراعة في

يبلغ عدد أعضاء و ، 0240حتى الثامن من أغسطس  .إيطاليا ،روما ، إلىالواليات املتحدة ،واشنطن العاصمة للمنظمة من

)صندوق النقد  "أعضاء منتسبين"  توكيالوو جزر فارو  منظمة عضو"، وأيضا" الاتحاد ألاوروبي دولة، إضافة إلى411املنظمة 

 .(0221العربي، 

الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب املحلي، عبر مصطلح ألامن الغذائي املطلق عن إنتاج الغذاء داخل ي ألامن الغذائي:

ويؤخذ على هذا التحديد املطلق الواسع لألمن الغذائي  .مرادف لالكتفاء الذاتي الكامل ويعرف أيضا باألمن الغذائي الذاتي وهذا

قسيم القائمة على التخصص وت أنه غير واقعي، كما أنه يفوت على الدولة أو القطر املعني إمكانية الاستفادة من التجارة الدولية

 .(0200)بشار،  …العمل واستغالل املزايا النسبية

أما ألامن الغذائي النسبي فيعني قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير السلع واملواد الغذائية كليا أو جزئيا، وضمان 

 (10، 41، ص. ص. 4112الثنيان، ) .الاحتياجات بانتظامالحد ألادنى من تلك 

وبناء على هذا التعريف، فإن مفهوم ألامن الغذائي النسبي ال يعني بالضرورة إنتاج كل الاحتياجات الغذائية ألاساسية، 

البلدان  املعني أو  بل يقصد به أساسا توفير املواد الالزمة لتوفير هذه الاحتياجات من خالل منتجات أخرى يتمتع فيها البلد

خرين. آلا املعنية بميزة نسبية على بلدان أخرى، وبالتالي فإن املفهوم النسبي لألمن الغذائي يعني تأمين الغذاء بالتعاون مع 

 (0221سيد، )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1951
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%88
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 .فعالأويعتبر املفهوم أعاله بشقيه مفهوما تقليديا بدائيا، فهو يعتمد على فكرة معالجة ألازمة أي أنه يعتبر سياسة ردود 

توفير الغذاء لجميع أفراد املجتمع بالكمية والنوعية الالزمتين للوفاء " على أنه  ألامن الغذائي فيعرف :الفاو أما مفهوم

لى إ، وعند هذا الحد نستنتج ضرورة توفر البعد النوعي في الغذاء " باحتياجاتهم بصورة مستمرة من اجل حياة صحية ونشطة

ويحدد في  .فعال تجاه أزمةأن القضية ليست ردود أستمرارية، التي تعني الاستدامة وهذا يعني جانب الكمي مع اشارة الى الا 

 :هذا التعريف أربع ركائز لألمن الغذائي، وهي

 على ألاغذية 
ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
 .إمكانية الحصول ماديا

 توافر ألاغذية. 

 جودة املنتجات من الناحيتين الصحية والغذائية. 

  في إمكانية الحصول على ألاغذية وتوافرها على مدار السنة وجودتهاالانتظام. 

لى البنية التحتية الالزمة لألمن الغذائي بشكل كلي، فالعملية ال إأنه ال بد من نظرة  نشير إلىومن منظور استراتيجي، 

نتاج عبر عملية التعامل مع حجوم إلا جراء املعالجات الضرورية، ومرونة إنتاج الغذاء فحسب، بل تتعداها إلى إتتوقف عند 

 .التخزين، وايجاد مرونة عالية لعملية التسويق

ة في املرحلة ألا  نتاج ولى، وهي تتطلب إلا ويمر ذلك عبر سيرورة منهجية، إذ تعد الزراعة والثروة الحيوانية ركيزة أساسيَّ

لى إيجاد عملية تشابكية بين الزراعة والصناعات إ إضافة الواسع الذي يضمن الوفرة، مع التحسين الدائم النوعية والكمية،

 .عتماد على الوارداتفاعلية هذه املرحلة تتناسب عكسيا مع نسبة إلا  الغذائية، مع إلاشارة إلى أن

ذ ال بد من طاقة تخزين مالئمة مرنة لها قدرة إولى، أما املرحلة الثانية واملهمة جدا للتعامل مع الانتاج في املرحلة ألا 

قنيات تخزين لى تإعاب، خصوصا املحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والبطاطا والتمور بالنسبة للجزائر التي تحتاج استي

 (0224املخالقي، متطورة )

وأخيرا مرحلة التوزيع والوصول الى املستهلك عبر التسويق وهي عملية مترابطة بالبعد املكاني وأساليب النقل وطرق 

 .عرض السلع

كتفاء الذاتي الغذائي يعني القدرة على تحقيق الاعتماد الكامل على النفس وعلى املوارد وإلامكانات الذاتية الاالاكتفاء الذاتي: 

يعرف الاكتفاء الذاتي الغذائي "بقدرة املجتمع على تحقيق الاعتماد الكامل كما  .في إنتاج كل احتياجات املجتمع الغذائية محليا

 (0242ولد عبد الدايم، " ) ملوارد وإلامكانات الذاتية في إنتاج كل احتياجاته الغذائية محلياعلى النفس وعلى ا

 :إال أن هذا املفهوم أثيرت حوله مجموعة من التحفظات أهمها

 الطابع ألايديولوجي لهذا املفهوم. 

 نسبية مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي. 

 إمكانية تحقيق هذا الهدف عمليا. 

  العقالنية الاقتصادية لهذا املفهوممدى. 
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فمفهوم الاكتفاء الغذائي الكامل يعتبر مفهوما عاما وغير واضح إذا لم يوضع في إطار جغرافي وتاريخي محدد، كما أنه في 

 (4114عبد السالم، بعض ألاحيان يحمل شحنة أيديولوجية )

ة هل هو عند الحد ألادنى في توفير الاحتياجات الغذائي ويتعلق التحفظ الثاني بنسبية مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي،

 .أو الحد املتوسط أو الحد ألاعلى؟ فالبد من ربط هذا باملستوى الاقتصادي واملعيش ي للمجتمعات أو املجتمع موضع الدراسة

جة ألاولى حقيقه مرتبط بالدر كما يعتبر التحفظ الثالث أن الاكتفاء الذاتي الغذائي الكامل قد يكون هدفا قوميا نبيال، إال أن ت

باملوارد املتاحة وقدرتها على الوفاء باالحتياجات. وقد يقرر أحد ألاقطار املض ي في تحقيق هذا الهدف، إال أن ذلك يكلفه 

 .تضحيات اقتصادية واجتماعية باهظة إذا ما قورنت بحلول أكثر وسطية

قتصادي القاض ي بسياسة الاكتفاء الذاتي الغذائي الكامل، إذ ما التحفظ ألاخير فيتعلق بمدى العقالنية في القرار الاأ

 مما يجعل التعويل عليه بصورة ،املوارد الزراعية محدودة وقطاع الزراعة هش ألنه يرتبط بصورة مباشرة بالتغيرات املناخية

مة بادل التجاري في إطار املنظمطلقة قرارا اقتصاديا غير رشيد. كما أنه في ظل العوملة الاقتصادية وما رافقها من تحرير الت

ختيار الرشيد يميل إلى اعتبار التكلفة ألافضل بغض النظر أو دون تمييز بين إنتاج محلي أو إنتاج العاملية للتجارة، فإن معيار إلا 

نتج ت خارجي. وهناك اعتبار ثالث يتعلق بارتفاع مستويات املعيشة وتعدد متطلبات وأذواق املستهلكين لدرجة يصعب معها أن

 (4110الراوي، ) كلها محليا

ورغم وجاهة التحفظات حول مفهوم الاكتفاء الغذائي الذاتي الكامل فإن اعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي الكامل أو 

الجزئي من السلع الاستهالكية يعتبر خيارا إستراتيجيا يجب على الدول العربية عدم التنازل عنه مهما كلف من ثمن. ونجد على 

وى العالمي أمثلة حية في التضحية الاقتصادية في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع ألاساسية، كما هو الحال املست

 .(4146)منتدى الفكر العربي،  في سياسة زراعة ألارز وزراعة القمح في اململكة العربية السعودية

الاقتصاديين يعتبرون أنه في ظل التحوالت الاقتصادية العاملية وما رافقها من تحرير التبادل وعلى العموم فإن الباحثين 

بل مرفوض ألنه يؤدي إلى إيقاف جميع العالقات التجارية  ،التجاري فإن مفهوم الاكتفاء الغذائي الذاتي الكامل مفهوم طوباوي 

الخاصة باملواد الغذائية مع الدول ألاخرى. لذا فإن معظم الدارسين يميلون إلى استخدام مفهوم ألامن الغذائي بدل الاكتفاء 

 .الغذائي الكامل لخلوه من أي شحنة داللية أيديولوجية

  :اولت التبعية الغذائية. نتطرق إلى بعض منها وما يالئم الدراسة التي نحن هناك تعريفات عدة تنالتبعية الغذائية

بصددها. فقد عرفها بعضهم على أنها " انقياد الفرد أو الجماعة لسلطة خارجية. وفي مجال الغذاء فإن التبعية الغذائية ما 

 (004ص.  4140صليبا، ) "هي إال انقياد الدول للسوق العاملية الغذائية، وقبول ما تمليه عليها من شروط 

وعرفها البعض آلاخر بأنها " اعتماد الوطن العربي اعتمادا كبيرا على العالم الخارجي، خصوصا العالم الرأسمالي املتقدم 

للحصول على احتياجاته من السلع الغذائيىة، وبشكل رئيس ي الحبوب والقمح، مقابل ما تخصصه في املنتجات الزراعية 

 (0225لطيف، وتصديرها. )عبد ال

كما عرفت أيضا بأنها " تعني انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي العربي في تأمين الغذاء وتزايد الاعتماد على الخرج لتأمينه 

 (0222الفرجاني، ) "
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ووفقا ملا سبق فإننا نرى بأنها: " حالة من العجز الغذائي الذي ال يعوض من خالل املصادر الداخلية، مما يجعل البلدان 

 حالة الطلب عليه من الخارج للوفاء بحاجة السكان من الخارج ". في

  :هناك تعريفات عدة تناولت ألامن القومي، فقد عرف بأنه " تأمين املناعة إلاقليمية والاستقرار السياس ي ألامن القومي

لقدرة الدفاعية لوقف والتكامل الاقتصادي بين أطراف دول العالم، وتقرير آليات وقواعد العمل املشترك، بما فيها ا

الاضطرابات، وتصليب العالقة التي تبدو هالمية في الوقت الراهن بين دول ومؤسسات وهيئات النظام الدولي، وما يتطلبه ذلك 

 (4110العاني، ) من اعتماد الحوار والتفاوض إلنهاء الخالفات والصراعات الدائرة بين مختلف الوحدات.

ويعرف أيضا بأنه " قدرة الدولة في الدفاع عن أمنها الغذائي والطاقوي، وحماية منجزاتها، وقيمها من التهديدات املوجهة إليها 

 (405، ص.0221أخميس، )" 

لتهديد اكما عرف أيضا بأنه: " سيادة الدولة / ألامة على أرضها وثرواتها الوطنية، وتوفير حالة من إلاطمئنان ألفراد املجتمع أمام 

 (0242الشوك، ) الخارجي والداخلي ".

ومما سبق فإننا نرى بأنه: " كل الجهود املبذولة من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار وألامان والرفاهية 

 والحفاظ على سيادة الدول، وعلى املوروثات الثقافية والفكرية والحضارية، والوقوف بوجه أي عدوان داخلي كان أم خارجي،

 وهو ال يشمل الجانب العسكري التقليدي فقط، وإنما يشمل الجوانب كلها: السياس ي والاقتصادي والثقافي أيضا ".

  :وهو في منظورنا ألاثر، بمعنى ما تتركه التحديات العاملية من سلبيات تقع على النظام التداعيات وإلانعكاسات

سلت تتمحور في عدة أشكال تهدف إلى خلخلة النظام العالمي وبعده الدولي، وإلاقليمي، والعربي، وهذه السلبيات وإلانعكا

إلاقليمي العربي، وتوسيع الهوة بين مكوناته، وتسريب ما يوهنه من خالل تلك التداعيات السلبية التي تحدثها التحديات التي 

 (14، ص.4110صالح، ) تحف به

هو إال النتائج التي تحدثها التحديات وألازمات الناتجة عن أزمة لذا فاألثر أو التداعيات كما نراهما في هذا التوجه: "ما 

ألامن الغذائي العالمي، وعن التبعية الغذائية كسالح جيو استراتيجي ودبلوماس ي من أجل السيطرة على إلاقتصاد العالمي، في 

 الذي يعرف إنتقالية كبرى قد تكون ظل الصراع الكالسيكي القائم بين روسيا وأمريكا من أجل قيادة النظام العالمي الجديد، 

 إلانتقالية الخامسة.

 املنهج املعتمد:

 طبيعية، التيال لثرواتها روسيا توظيف كيفية عن والجيواستراتيجي للكشف الجيوسياس ي املقترب على الدراسة تعتمد

ج الدراسة أيضا على نموذالنظام العالمي الجديد، كما تعتمد  في السياس ي نفوذها فرض الاقتصادي في نموها تنعکس على

 إيستون  عند السياس ي النظام يعتبر) (422، 424، ص.0241بنموس ى، )دافيد إيستون في تحليل الظواهر والنظم السياسية 

 املدخالت، ويتعلق ألامر ب–(الدفع  آلي أي سيبيرنتيكي نظام في املجتمع قوى  مجموع مع ميكانيكي بشكل تتفاعل سوداء علبة

 الحرب في واملتمثلة بالظاهرة، تحيط التي والظروف ألاحداث معرفة من تمكن املدخالت( )022، 424ص.، 0241بنموس ى، )

ألاوكرانية  واملتمثلة في املرتكزات الاستراتيجية الروسية في سياستها الخارجية، وكذا الحرب الروسية ألاوكرانية،  الروسية

 نم تستدعي املطالب ألن. املدروسة الظاهرة تحليل عند تصدر التي الفعل ردود هي املخرجات ) (0241)بنموس ى، –واملخرجات

 تداعيات من الحرب صاحب ما أي املستقبلية، مآالتها ومعرفة بعضها، لتلبية وإما لتلبيتها إما وأعمال، أجوبة النظام
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دول، ألامن الغذائي العالمي لل ، واملتمثلة في تداعيات هذه الحرب على–العامليين(  والاقتصادي الغذائي ألامن على وانعكاسات

عاملية بدراسة املستجدات ال ربطها تم منه، ونابعة بالواقع صلة أكثر الدراسة جعل وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي. ولغرض

 لدراسةا موضوع الظاهرة لوصف الوصفي املنهج ذلك في التي تطرأ على الساحة الدولية تجاه قضية ألامن الغذائي، مستخدما

 البحث. هذا من املتوخاة ألاهداف إلى الوصول  أجل من منظم، علمي بشكل وتفسيرها

 خطة وتصميم الدراسة:

بالنسبة لتصميم الدراسة، والذي يجب إلاملام به بشكل يفي بتحقيق أهداف الدراسة، ويقود إلى الجواب على عناصر 

محاولة منا لإلجابة عن مختلف التساؤالت املتفرعة عن إلاشكالية ألاساسية، نرى أن نتناوله من خالل محاور أساسية في 

 إلاشكالية الرئيسية، وعليه جاءت هذه املحاور على النحو آلاتي:

 املرتكزات الاستراتيجية الروسية في سياستها الداخلية والخارجية.أوال: 

 الروس ي.ألابعاد الجيوستراتيجية والجيوسياسية الجتياح أوكرانيا من طرف الدب ثانيا: 

  تداعيات الغزو الروس ي ألوكرانيا، وانعكاساته على ألامن الغذائي العالمي.ثالثا: 

 أزمة ألامن الغذائي العالمي في دول العالم النامي: قضية اعتبارات سياسية واجتماعية.رابعا: 

 التبعية الغذائية وسالح الغذاء في الاستراتيجية الروسية.خامسا: 

 ألامن الغذائي الروس ي: حرب باردة من نوع جديد.دبلوماسية سادسا: 

 أية استراتيجية للقضاء على أزمة ألامن الغذائي العالمي، أو على ألاقل التخفيف من حدتها؟سابعا: 

 املرتكزات الاستراتيجية الروسية في سياستها الداخلية والخارجية.أوال: 

ا: وثيقة مفهوم ألامن القومي، ووثيقة مفهوم السياسة ترتكز سياسة ألامن القومي الروس ي على أساس وثيقتين هم

الخارجية لروسيا، ومن أبرز القضايا التي اهتمت بها هاتان الوثيقتان هي قضية الاكتفاء الذاتي وتحقيق ألامن الغذائي 

 (02، ص.0246ألامارة، ) والطاقوي في بعديهما النسبي واملطلق

وقع الرئيس الروس ي ديمتري ، بعد أن 0242وتنطلق الرؤية الروسية لخصائص ألامن الغذائي الحديث منذ سنة 

امدادات غذائية يمكن الاعتماد ، بهدف ضمان من الغذائيقرارا يتعلق بمنهج البالد في قضية ألا  0242فبراير  4في ميدفيديف 

ة والاستجابة السريعة للتهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه استقرار وتطوير املنشآت الزراعية واملصائد الداخلي ،عليها

 .(0242)صحيفة الشعب اليومية الصينية،  ،سوق الغذاء واملشاركة بفعالية في التعاون الدولي في مجال الامن الغذائي

ن يكون هناك استقرار في الانتاج الغذائي الداخلي أمن الغذائي بالبالد ويتضمن املنهج الروس ي الذي يهدف لصيانة ألا 

 .في املائة 45قل من أال يكون نصيب املنتجات املحلية بالسوق الروس ي أو  ،من خالل ضمان الاحتياطيات واملخزونات الضرورية
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اجه و داخلية تو أخارجية كانت  ي تهديداتأيضا مطالبة بالتنبؤ املبكر والرصد والحد من أكما تضمن املنهج الجديد 

الروس ي. خاصة تلك التهديدات القادمة من الواليات املتحدة ألامريكية، والتي تعتبرها روسيا أنها تتبنى استراتيجية  من الغذائيألا 

 .(Dmitry, 2015) الفوض ى الخالقة لزعزعة استقرارها منذ ثمانينيات القرن املنصرم

وبما أن التوجهات الاستراتيجية ألي دولة ال تأتي من فراغ، بل انعكاسا لواقعها السياس ي وألامني والاقتصادي، فإن هذا 

هو ترجمة عملية لواقع الحال في مواقف روسيا تجاه الخارج. فقد حددت الاستراتيجية العسكرية الروسية، واملكان الذي 

 لجهة التي تقاتلها، وكيفية مقاتلتها.تقاتل فيه القوات العسكرية الروسية، وا

كما أكدت هذه الاستراتيجية أن أي خطر يمس املصالح العليا الروسية، أو ألامن الروس ي سواء الغذائي، ألامني، 

  (Gregor, 2015)الاقتصادي، أو الطاقي سيتم إيقافه وبحزم شديد

 واتساقا مع عنوان الدراسة، فإن الاستراتيجية الروسية على:

  استندت في طياتها إلى حقبة بوتينية مغايرة، تقوم على استعادة دورها كقوة عاملية، بعد عقد صعيد الداخليال :

من الفوض ى السياسية والاقتصادية عقب انهيار الاتحاد السوفياتي. وأصبح فالديمير بوتين الشخصية املهيمنة في روسيا منذ 

ث اعتمد هذا ألاخير في السنوات ألاخيرة، خاصة فترة أزمة كورنا وما قبلها، (، حي00،04، ص.0242املري، ). 0222انتخابه سنة 

على استراتيجية تهدف إلى دعم سلطة الدولة املركزية، وتشديد قبضتها على املؤسسات الاقتصادية والسياسية، وتقوية قدراتها 

ث تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار هذه املواد في الاستراتيجية. إذ أحكم سيطرته على ثروات روسيا من النفط والغاز والقمح، حي

السوق العالمي، مما أدى إلى انتعاش الاقتصاد الروس ي، وارتفاع مستوى معيشة الفرد، ألامر الذي زاد من شعبية بوتين داخليا 

املية التي عبشكل غير مسبوق، خاصة في في ظل سياسة الرئيس ألامريكي ألاسبق دونالد ترامب تجاه السياسات الاقتصادية ال

وصفها البنك الدولي " باالجراءات الانتقامية "، ملا لها من نتائج مستقبلية وخيمة، والتي رجح البنك الدولي من خاللها تراجع 

باملائة، ال سيما في حال اتساع النزعة الحمائية في دول أخرى، وهو ألامر الذي كانت روسيا تعمل  0.2النمو العالمي بسببها إلى 

 .(World Bank Group, 2016) يب بيتها الداخلي بسياسات أمنية خاصة على مستوى ألامن الغذائي والطاقيعلى ترت

  :حددت هذه الاستراتيجية على أساس فهم واقعي للمصالح الوطنية الروسية في الشرق ألاوسط، الصعيد الخارجي

مع هذه الدول، بناء على املصالح املشتركة، واملتمثلة بوقف الاضطرابات ومحاولة ضمان  واملتمثلة بالدعوة إلى تعميق التعاون 

الحفاظ على أمن املنطقة واستقرارها، قبل أن يزعزع استقرار روسيا وجيرانها، مع تأمين احتياجاتهم الغذائية خاصة من مادة 

. زد على ذلك أن روسيا ترى أن (Malashenko, 2013) القمح الروس ي عن طريق الرفع من صادراتها من املنتجات الغذائية

مصير النظام التجاري والاقتصادي خاصة على مستوى ألامن الغذائي العالمي، مرهون بما ستشهده السنوات القليلة املقبلة 

مع ألاخذ في الاعتبار أن السياسات الحمائية التي فيما يتعلق بالسياسات الحمائية، وما إذا استمرت موجتها في الاتساع أم ال، 

تبنتها الواليات املتحدة ألامريكية وحلفائها الغربيين، ليست إال جزءا يسيرا من املنحى الصاعد للحماية ألامنية الغذائية،التجارية، 

ل املقبلة، هو محصلة  للتفاع الطاقية،... وبصفة عامة الاقتصادية، منذ ما يقرب  من عقدين، وبالتالي ما ستشهده السنوات

بين عدد من املتغيرات الدولية، التي ستؤدي ال محالة إلى حدوث أزمات اقتصادية عاملية جديدة، وتنامي حالة عدم الاستقرار 

 ،  (0242صالح، ) السياس ي وألامني في العالم في شتى املجاالت وامليادين.
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إن الدب الروس ي طاملا كان يتخذ سياسة الحذر من أمريكا وباقي حلفائها في حلف الناتو، على اعتبار أن الغرب بسياساته 

 ,Beggar   Thy Neighbor  " (Central Bank Europeanإفقار الجار الاقتصادية، لم يكن الهدف من ورائها سوى نهج أسلوب " 

2009). 

وفي هذا الصدد يمكن رصد العديد من الوقائع وألاحداث التاريخية الدالة على ذلك، إذ نجد على سبيل املثال ال الحصر 

أن هناك دوال مثل فينيزويال، والبرازيل، تقدمتا بشكوى إلى منظمة التجارة العاملية، بخصوص القيود ألامريكية املفروضة على 

تجبر  املستوردين على استيفاء الشروط التي تضعها " الوكالة ألامريكية لحماية البيئة "، وفق " البنزين املستورد، حيث كانت 

من الباب الرابع لالتفاقية العامة للتعريفات  44قوانين الهواء النقي " ألامريكية، والتس قال عنها البلدان إنها ال تتوافق مع املادة 

لفعل وأيدته لجنة املنازعات التابعة ملنظمة التجارة العاملية أنذاك، وقالت " إن والتجارة " الجات "، وهو ما كان صحيحا با

اللوائح ألامريكية تمثل انتهاكا للقوانين الدولية، وال يمكن تبريرها استناذا لقواعد منظمة التجارة العاملية املتعلقة بإجراءات 

 (45، ص.0242ندوبويس ي مارسيلنس نوارو، ) املحافظة على املوارد الطبيعية.

وبالتالي يمكن القول أن روسيا لم تكن بمعزل تام عما يجري من أحداث عاملية، مما جعلها أكثر انفتاحا وارتباطا 

(.  بل وأكثر نزوعا نحو حماية 6، ص.0244زروق، )باالقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت أكثر انخراطا في الانعزالية إلايجابية 

والعيش الكريم ملواطنيها، وذلك بتحقيق أمنها الطاقي والغذائي، بل والتحكم في أسعارهما بعد  إقتصادها، وتحقيق الرفاهية

 اجتياحها العسكري ألوكرانيا.

 ثانيا: ألابعاد الجيوستراتيجية والجيوسياسية الجتياح أوكرانيا من طرف الدب الروس ي.

ى أساس التدخل املباشر واملواجهة سياسيا لقد تبنت روسيا سياسة تكتيكية ذات منحى تصاعدي تدريجي، تقوم عل

 وعسكريا، ضد أوكرانيا متخذة في ذلك دريعة الحفاظ على أمنها القومي.

إن املجازفة الروسية الجتياح أوكرانيا، والدخول طرفا فاعال ومباشرا في حرب بالوكالة، التي تلعب فيه أوكرانيا دور 

ية وحلفائها ألاوربيين، لم يأت من فراغ، وإنما أملته أبعاد جيوستراتيجية الكومبارص نيابة عن الواليات املتحدة ألامريك

، arabic.rt.com) وجيوسياسية، بناء على رؤية روسية حذرة ومترابطة تقوم على أساس استغالل نقاط الضعف والفوض ى

لدى خصومها الكالسكيين، لتعزيز وجودها الاستراتيجي في املناطق التي ترى روسيا أنها تعزز ثقلها وتعطيها املنافذ  (0245

الحيوية التي تفتقدها، وتصحح الواقع الجغرافي والسياس ي الذي نشأ بعد تفكك الاتحاد السوفياتي. فابتدأت بتدخلها املباشر 

ها في كل من أوسيتيا الجنوبية، وأبخازيا في جورجيا بوابة حوض بحر قزوين وآسيا الوسطى، في دعم استقالل ألاقاليم املوالية ل

مرورا بدعم الانفصاليين في أوكرانيا، وإعالن استقالل القرم بمنطقة البحر ألاسود، وصوال إلى تعزيز تواجدها على البحر ألابيض 

 عن القاعدة الجوية في الالذقية في إطار التعاون مع املتوسط من خالل تكثيف وجودها العسكري بميناء طرطوس، فضال 

 .(0246ألامارة، )النظام السوري بدعوى مكافحة إلارهاب 

، شهدت القدرات العسكرية الروسية تطورا ملحوظا، ازداد وضوحا مع تصديق بوتين على وثيقة 0241دجنبر  06وفي 

توجهات عامة وكبرى ملرحلة جديدة من السياسة الخارجية مراجعة العقيدة العسكرية الروسية، والتي تقوم على أساس 
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والدفاعية الروسية، حيث يشير النص الجديد إلى أن تزايد القوة العسكرية لحلف الناتو بالحديقة الخلفية لروسيا يعد أحد 

 (.00، 04، ص. 0242ألاخطار الرئيسية التي تهدد روسيا الاتحادية )املري، 

ن التبني املستمر للحلف ملا تعتبره روسيا " وظائف على نطاق عالمي "، يتم تنفيذها، وترى إضافة إلى القلق الروس ي م

روسيا فيه انتهاكا صارخا للقانون الدولي، من جانب آخر فإن اقتراب البنى التحتية العسكرية للدول ألاعضاء في الناتو من 

 الحدود الروسية من ألامور املقلقة ملوسكو.

ؤية الروسية الجديدة واملوجهة نحو الغرب في زاوية إعادة الصراع معه من جديد خاصة عندما وقد ازدادت هذه الر 

يتعلق ألامر بدول الجوار الروس ي، والتي اعتبرتها العقيدة العسكرية الروسية أحد أهم مصادر التهديد التي تطال املصالح 

ة البوتينية الجديدة من مبررات التدخل العسكري الروس ي الروسية وأمنها القومي بصورة مباشرة، والذي اعتبرته هذه العقيد

في أوكرانيا، خاصة في حالة انتهاك الحقوق املدنية لألقليات الروسية في دول الكومنولث، أو دخول تلك الدول في ترتيبات أمنية 

 م إلى حلف الناتو. مع دول أخرى أجنبية. وهو ألامر الذي تأكد بعد إعالن أوكرانيا عن نيتها ورغبتها في الانضما

، حيث بدأت الحملة بعد حشد عسكري 0200شباط/فبراير  01الغزو الروس ي ألوكرانيا في مما أدى إلى إعالن بداية 

نة من جانب واحد بجمهوريةطويل، والاعتراف الروس ي 
َ
لوغانسك الشعبية، أعقبها دخول  وجمهورية ،دونيتسك الشعبية املعل

  .0200فبراير  04القوات املسلحة الروسية إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا في 

وهي النقطة التي أفاضت الكأس، لتستغل روسيا ورقة أوكرانيا كبعد استراتيجي، الغاية منه ليس الحرب بمفهومها 

ا، الش يء الذي سيسفر عن عدة تداعيات وعلى رأسها أزمة الالجئين التقليدي، فحسب وإنما خنق الاقتصاد العالمي تدريجي

 ألاوكرانيين، وانعكاسات على الاقتصاد العالمي، وفي مقدمة هذه الانعكاسات " أزمة ألامن الغذائي العالمي.

 ثالثا: تداعيات الغزو الروس ي ألوكرانيا، وانعكاساته على ألامن الغذائي العاملي. 

حاصرت روسيا جميع موانئ أوكرانيا رب، وأطلقت أولى القذائف، واجتاح الروس أوكرانيا، و ما إن دقت طبول الح

املطلة على البحر ألاسود، وهي الطريقة الرئيسية لتصدير أوكرانيا الغذاء إلى بقية العالم، وال ش يء يتحرك عبر تلك املنافذ، وال 

نقل كل إلانتاج في أوكرانيا، هذا هو قطع إلامدادات الحالية، كما تستطيع روابط السكك الحديدية والطرق املؤدية إلى أوروبا 

، حتى بدأ املجتمع الدولي ، وفقا للتقديرات%05إلى  %42يمكن أن تقلل الحرب نفسها من زراعة املحاصيل املستقبلية بنسبة 

 في مواجهة التداعيات في شكل تحديات مستجدة ومن أبرزها:

  أال وهي أزمة الالجئين الفارين أثناء النزاعات املسلحة، بالرغم من كون أن النظام  ،املشاكل الكالسيكية املعتادة

، هذه الفئات من املهاجرين والنازحين والالجئين أيا كانت (0242بنموس ى، ) الدولي الحالي لم ينصف منذ انتقالياته ألاربعة

ولي لحقوق إلانسان في شموليتهما وعامليتهما وكونيتهما، تسميتهم، بالرغم من كون أن القانون الدولي إلانساني، والقانون الد

يضمنون املالذ آلامن لهذه الفئات والعيش الكريم إلى حين استقرار ألاوضاع، والعودة طواعية إلى أوطانهم. وفي هذا الصدد 

ة، والدفع ساتهم غير املدروستحمل روسيا الواليات املتحدة ألامريكية وحلفائها مسؤولية أزمة الالجئين ألاوكرانيين، بسبب سيا

بأوكرانيا إلى حرب بالوكالة، والتي أدت إلى زعزعت ألامن والاستقرار  باملنطقة، إذ أكد الرئيس الروس ي بوتين بالقول: " أن أزمة 
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ين باتباع يالالجئين ألاوكرانيين كانت متوقعة، لقد حذرنا مرارا من قضايا واسعة النطاق قد تظهر في حال استمرار شركائنا الغرب

سياساتهم الخارجية التي قلت دائما إنها خاطئة، وال سيما ما يمارسونه حتى آلان في بعض مناطق العالم إلاسالمي، وفي الشرق 

ألاوسط وشمال أفريقيا من سياسات فرض القيم الغربية متغافلين الخصائص التاريخية والدينية والقومية والثقافية لتلك 

لى انتشار الفكر املتطرف املفض ي إلى زعزعة قاعدة الثقافة العاملية من خالل تدمير الصروح ألاثرية املناطق، وهو ما أدى إ

 والثقافية، ولكن عندما يقترب مثل هذا الفكر الغربي الشوفيني النزعة من أمننا القومي فاألمور تصبح محسومة سلفا "

(arabic.rt.com ،0245). 

 :في حدوث أزمة في سالسل إلامداد التي كانت متضررة بالفعل  ألازمة الغذائية العاملية 
ً
تسببت الحرب الدائرة حاليا

يعد ، حيث مليار شخص 2.1من إلاغالق العام جراء جائحة كورونا خالل العامين املاضيين، ما أثر في قدرة العالم على إطعام 

املستدامة السابعة عشر التي حددتها "ألامم املتحدة"، والتي يجب تحقيقها بحلول عام القضاء على الجوع ثاني أهداف التنمية 

مليون  444مليوًنا و 202ظهرت تقديرات ألامم املتحدة أن عدد يتراوح بين إذ أ .، إال أن تحقيق هذا الهدف يزداد صعوبة0202

)املوقع إلالكتروني العين إلاخبارية،  أشخاص 42، بمعدل شخص واحد من بين كل 0202شخص في العالم عانوا من الجوع في 

0200). 

 نحو أن إلى 0204 لعام العالم في والتغذية الغذائي ألامن حالة تقرير أشار إذ غيرها، من أكثر املناطق بعض وتتأثر

 أي في النسبة ضعف من أكثر أي ،0202 في الجوع من عانى( السكان من %04) أفريقيا في أشخاص خمسة بين من شخص

 .0202 في الجوع أشخاص 42 بين من واحد واجه املثال سبيل على الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا ففي أخرى، منطقة

 الخامسة سن تحت ألاطفال من %00 نحو عانى 0202 عام ففي ألاطفال، نمو على أخرى  ناحية من التغذية سوء ويؤثر

 هماو  منطقتين، في التقزم من يعانون  الذين ألاطفال أولئك أرباع ثالثة نحو وتواجد التقزم، من( طفل مليون  411 من أكثر)

 .(%02 بنسبة) الصحراء جنوب وأفريقيا ،(%02 بنسبة) آسيا وجنوب وسط

 على الغزو الروس ي ألوكرانيا، ال تلوح في ألافق نهاية  أشهر  5بعد مرور أكثر من : تأثير الحرب على ألامن الغذائي العاملي

وبصرف النظر عن  .وتسبب في صدمات تضخمية باتت تأكل دخول أغلب سكان العالم ،للصراع، الذي هز العالم بأكمله

 تداعيات كبيرة في جميع أنحا
ً
، وخاصة ء العالماملعاناة الهائلة التي سببها العدوان الروس ي على أوكرانيا، فإن الحرب لها أيضا

 .العالمي على ألامن الغذائي

 من أن الحرب تخلقإذ 
ً
أزمة  من جانبه، حذر رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم املتحدة، ديفيد بيزلي، مؤخرا

وربما نقص حاد لسلع  ،، مما أدى إلى ارتفاع أسعار املواد الغذائية" يء رأيناه منذ الحرب العاملية الثانيةتتجاوز أي ش  غذائية "

 إلى بيانات من منظمة ألاغذية  .أساسية في العديد من البلدان التي تعتمد على الصادرات من روسيا أو أوكرانيا
ً
واستنادا

منتجان رئيسيان للقمح والشعير والذرة،  فإن أوكرانيا وروسيا ،"Statista" ا شركةوالزراعة لألمم املتحدة "الفاو"، والتي جمعته

كما  .على التوالي 0202و 0246من الصادرات العاملية بين عامي  %45و 00و 02حيث يمثالن متوسط حصة )مجمعة( من 

، و %40تمثل الدولتان نحو 
ً
وحتى برنامج الغذاء العالمي نفسه  .من بذور دّوار الشمس %42من صادرات بذور اللفت عامليا

من إمدادات الحبوب من منطقة أوكرانيا وروسيا ويواجه آلان زيادات كبيرة في التكلفة في جهوده ملكافحة  %52يحصل على 

 .(0200)العربية.نت،  حاالت الطوار  الغذائية في جميع أنحاء العالم

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
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" على معدالت الجوع في  41 -كوفيد ثة أتت على رأس كارثة أخرى"، في إشارة إلى التأثير املدمر لوباء "وقال بيزلي: "الحرب كار 

 .العالم

 ملنظمة ألامم املتحدة، قفز عدد ألاشخاص الذين يواجهون انعدام ألامن الغذائي الحاد من 
ً
 إلى  405ووفقا

ً
 026مليونا

 منذ عام 
ً
مليون شخص  422وفي املجموع، يواجه أكثر من  .راع في أوكرانيا في الاعتباروهذا ال يأخذ حتى الص - 0241مليونا

  املجاعة، حافة من دولة 04 في شخص مليون  11 يتأرجح بينما شبح الجوع في جميع أنحاء العالم،
ً
 العالمي ألاغذية لبرنامج وفقا

 .(0200) موقع مودرن دبلوماس ي، 

  مشكلة أخرى، ألن روسيا هي أكبر مصدر لألسمدة النيتروجينية، وأوقفت وهي : ألاسمدةوقف الامدادات الزراعية من

ي منتجين رئيسيين للبوتاس، وهو مكون رئيس  -وهما الحليفان الوثيقان-الحكومة الروسية الصادرات، وتعد روسيا وبيالروسيا 

  .(0200)الجزيرة.نت،  إمدادات البوتاس من كال البلدينفي العديد من ألاسمدة، وتؤثر العقوبات على 

 الغلة انخفاض أو املستقبل، في الغذائية املواد أسعار بارتفاع ينذر مما ،%002 بنسبة لألسمدة العاملية التكلفة ارتفعت كما

 .ألاسمدة استخدام من يقللون  الذين املزارعين قبل من

 ألاوكراني الاقتصاد تذبذب مع وأعمق أوسع نطاق على ستنتشر أوكرانيا على الروسية الحرب من الاقتصادية الصدمة إن

 .(0200)ريك نيومان،  والبيالروسية الروسية الصادرات تخنق التي والعقوبات

 في البحرية املمرات تعقيد قد تسببت في" 41-كوفيد" إذا كانت جائحة والنقل تشل الاقتصاد العاملي: أزمة الشحن 

 الشحن مجال في العاملة القوى  من %44 فحوالي إضافية، تعقيدات في آلان تسببت الروسية العسكرية النزعة فإن العالم،

 .أوكرانيا من %1و روسيا، من العالمي البحري 

 املناطق، بعض في املوانئ ازدحام وتفاقم العمال نقص في الحرب زمن في املحتملة والالتزامات العقوبات تتسبب وقد

 عن نالتأمي شركات وإحجام ألوكرانيا الروس ي الحصار إلى وبالنظر التجاري، الشحن على محظور  ألاسود البحر من كبير وجزء

 وباتللعق الخاضعة غير البضائع تشحن الشحن خطوط تزال ال حرب؛ منطقة من بالقرب مكان أي في للطرق  سياسات كتابة

 يؤديوس العقود، صالحية انتهاء بمجرد الشحن عن ستتوقف أنها إلى يشير معظمها لكن بالعقود، للوفاء روسيا وخارج داخل

 .(0200) موقع مودرن دبلوماس ي،  أيضا أخرى  أماكن في اضطرابات سيسبب لكنه بروسيا، إلاضرار إلى ذلك

 شخص أطاح إذا متوقع غير بشكل تنتهي أن ويمكن بها، التنبؤ يمكن ال أوكرانيا في روسيا حرب نتائج أن الواضح ومن

 .الحالي الوقت في املنال بعيدة تبدو التي املعركة ساحة في النجاحات من سلسلة أوكرانيا حققت أو ببوتين ما

 نتشرت أن املرجح من الحين، ذلك حتى ولكن السالم، طريق اقتراب مع هائل بارتفاع ألاسواق تتمتع قد ألايام، من يوم وفي

عاملية  دض حرب هي أوكرانيا ضد بوتين حرب فإن الطريقة، وبهذه. القتال استمرار مع العالمي الاقتصاد في الجانبية ألاضرار

 العالم. دول  من باردة من نوع جديد تجاه الكثير

 الحرب نأ جورجيفا، كريستالينا الدولي النقد لصندوق  العامة املديرة في هذا الصدد تؤكد العاملي: النمو توقعات خفض 

 ستجبرو  والطاقة، الغذاء أسعار بشدة ورفعت العاملية، التجارة انكماش في تسببت روسيا على الهائلة والعقوبات أوكرانيا في

 .في الشهور املقبلة العالمي للنمو توقعاته خفض على الصندوق 
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 كانون /ريناي في إجماال العالمي والاقتصاد والصين املتحدة للواليات الاقتصادية توقعاته الصندوق  وبالفعل خفض

 النقدية السياسة وتشديد إلامدادات واضطرابات التضخم وزيادة 41-كوفيد بجائحة مرتبطة مخاطر إلى مشيرا املاض ي، الثاني

 .ألاميركية

وأكدت جورجيفا  .نقطة مئوية 2.5هذا العام بانخفاض  %1.1كما أنه من املتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي 

بالقول " إن العقوبات التي لم يسبق لها مثيل واملفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا تسببت في انكماش 

ا لم يعد وأضافت أن تخلف روسيا عن سداد ديونه .لالقتصاد الروس ي، وإن الدولة ستواجه "ركودا عميقا" هذا العام مفاجئ

 ."يعتبر "مستبعدا

قالت جورجيفا إن الصندوق ما زال يتوقع أن يظل الاقتصاد   (CNBC) "وفي مقابلة منفصلة مع شبكة "س ي إن بي س ي 

 ،العالمي في مسار إيجابي، لكن مدة الحرب ستلعب دورا شديد ألاهمية في تحديد النمو ومستقبل التعاون متعدد ألاطراف

يكون لتراكم الضغوط على روسيا إلنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا تداعيات على الاقتصادات في  وأضافت أنها تتوقع أن

  .أنحاء العالم، بما في ذلك الصين

ذكرت أن زيادة التضخم الناتجة عن الحرب تعني أن تشديد السياسة النقدية الراهن في الكثير من البلدان سيكون كما 

أنه ستكون له تداعيات خطيرة أيضا على بلدان أميركا الالتينية ومنطقة الكاريبي وبعض بلدان و  ،أسرع وأكبر" من املتوقع "

عربي ) ا كمصر، تونس، لبيا، الجزائر، واملغرب، باإلضافة إلى دول الجنوب...الشرق ألاوسط، والكثير من البلدان في أفريقي

 .(0200بوست.نت، 

  أو ييدتق الدول  من العديد وتحاول  العالم، في الطبيعي والغاز للنفط منتج أكبر ثالث روسيا تعد :الطاقة ارتفاع أسعار 

 ،السيناريوهات أفضل ظل وفي إليها، الحاجة تشتد التي الطاقة عائدات من موسكو وحرمان الروسية الطاقة مشتريات وقف

 وكان املتوسط، في للغالون  دوالرات 5 فوق  املتحدة الواليات في البنزين أسعار وزيادة النفط أسعار ارتفاع إلى ذلك يؤدي قد

 دمةص حدوث املمكن من يزال وال حدة، أكثر الروسية، الطاقة على أكبر بشكل تعتمد التي أوروبا، في الطاقة أسعار ارتفاع

خاصة التي تعتمد على سياسة الاستيراد، دراماتيكي، أما بالنسبة لباقي دول العالم  بشكل ألاسعار ارتفاع مع كاملة، طاقة

سيكون من الصعوبة بمكان عليها أن تجاري الارتفاعات املهولة ألسعار الطاقة في العالم، والتي ستنعكس بالضرورة على ألامن 

ي ال تبشر التالغذائي لهذه الدول، وبالتالي سيكون ألامن الغذائي العالمي يعيش أحلك أيامه في ظل استمرار ألاوضاع الحالية، و 

 بالخير، ألن هذه الزيادات سوف تنعكس مباشرة على جيوب املواطنين، مما سيؤدي إلى ضرب القدرة الشرائية، بسبب ارتفاع

 عامليا، ألامر الذي ينذر بكارثة على مستوى ألامن الغذائي العالمي التضخم ازدياد في يساهم الغذائية، مما املواد أسعار

(DW.COM, 2022). 

 :ديلة،ب حلول  وإيجاد ألاسعار ارتفاع استيعاب على قادرة إذا كانت الدول املتقدمة ستكون  زعزعة استقرار باقي دول العالم 

أكثر، بسبب عدم توفرها على استراتيجية وطنية  تعاني فسوف النامية الدول  فإن املطلوبة، لألغذية جديدة مصادر مثل

الغذائي، نظرا لكونها أصبحت دول مستوردة تعتمد على سياسة الاستيراد مقابل الغذاء، فال هي حققت اكتفاء لتحقيق أمنها 

ذاتيا، وال هي استوردت ما يكفي في مخازنها ملواجهة هذه الكارثة التي قد تطول، إذا لم تستحضر الدول الفاعلة في السياسية 
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نية، والجلوس على طاولة املفاوضات للخروج من هذه ألازمة التي سوف تأتي على العاملية لفكرة الضمير إلانساني ومبدأ إلانسا

 ألاخضر واليابس.

 فون  رروديغ وقال العالم، أنحاء جميع في صعوبات حدوث في أوكرانيا في وحشيتها تتسبب أن في روسيا تمانع ال وقد

 إن مؤخرا ألاملانية( Der Spiegel" )شبيغل دير" ملجلة -روسيا  ثم بولندا في ألملانيا سفيرا الزمن من عقدا قض ى الذي - فريتش

 لىإ الوصول  ويحاولون  املناطق هذه من الجائعون  ألاشخاص يفر سوف الحبوب، إمدادات انهيار بعد أنه هي بوتين حسابات"

 عن لغربيةا الدول  تتخلى حتى السياس ي الضغط وتكثيف الالجئين من جديدة بتدفقات أوروبا استقرار زعزعة يريد إنه أوروبا،

 .(0200)الجزيرة.نت،  "الجديدة  الهجينة حربه هي هذه روسيا، ضد املتشدد موقفها

 أدت والتي ،هناك ألاهلية الحرب في السورية للحكومة دعمها بعد روسيا اتبعتها التي لالستراتيجية مماثال ذلك وسيكون 

 .أخرى  وأماكن أوروبا إلى الجئ مليون  40 من أكثر فرار إلى

 رابعا: أزمة ألامن الغذائي العاملي في دول العالم النامي: قضية اعتبارات سياسية واجتماعية.

في عدد كبير من الدول التي تعاني من مشاكل التغذية، يمكن مالحظة بأن ثلث سكان البوادي على ألاقل، ال يملك أصال 

 Banque) ثان يعيش بصعوبة على مساحة ال تكاد تصل في أحسن حالها إلى الهكتار الواحدأراض ي فالحية، وهناك ثلث 

Mondiale, 1974) .وباملوازاة مع هذا، ترتفع وتتضخم نسبة البطالة في العالم الثالث / النامي، في البوادي كما في الحواضر .

اليد العاملة مرشحة حتما لتجرع كأس املجاعة وسوء التغذية. عوض بحث حكوماتهم عن وعلى ما يبدو هذه املاليين من 

ألاسباب الاقتصادية والسياسية، التي تتسبب في ذلك، وبالتالي اعداد استراتيجيات على املديين القصير والبعيد لتحقيق أمنهم 

إن تحقيق ألامن الغذائي ألي دولة كانت ليست بالضرورة مسألة علمية، تكنولوجية، أو . ألنه وببساطة ف(ILD, 1977) الغذائي

حتى مسألة تنظيم. إنها بالضرورة مسألة سياسية، ومن وجهة نظرنا معنوية، ال يمكن بأية حال من ألاحوال اعتبارها مسألة 

 .(George, 1989) ملستوى العالميصدقة، بل هي مسألة عدالة اجتماعية، على املستوى الداخلي، كما هي على ا

إن أي تحليل حول أزمة ألامن الغذائي العالمي، التي يمكن أن ِتدي إلى آفة املجاعة بالنسبة لدول القرن ألافريقي، وجب 

اع، بل وكذلك من يقرر؟ أن يطرح تساؤالت مشروعة حول معرفة، ليس فقط ملاذا فقراء العالم هم ألاكثر عرضة لثورة الجي

وعلى أساس ماذا يقرر؟ ومن يقتسم املسؤولية؟ بل ملاذا هناك فكرة ألامن والخوف من املستقبل؟ من يقرر الرقم الذي يشكل 

 Susan George, Comment) ؟....41كوفيد  / تجاوزا في النسبة الطبيعية أو العادية لعدد سكان العالم؟ ملاذا جائحة كورونا

meurt l'autre moitié du monde, 1978) ال شك أن كل هذه ألاسئلة وأخرى يتم الجواب عليها انطالقا من من فكرة مفاذها

 ...!! أن الثروات املوجودة، بما فيها املواد الغذائية يجب أن تتوازن مع عدد املستهلكين

ن يوجد موطن عدم التوازن حاليا؟ في الحقيقة تستهلك الدول ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح حقيقة، أي

الغنية، والتي ال تشكل الربع من سكان العالم، ما بين ثلثي وثالثة أرباع املنتوج العالمي، بما في ذلك املواد الغذائية، وعلى سبيل 

وهي نسبة تطرح أكثر من عالمة  ياملثال، تستهلك حيوانات هذه الدول لوحدها ثلث الحبوب املنتجة على املستوى العالم

وإذا كانت هناك فوارق صارخة بين الدول الغنية والدول الفقيرة في مجال  .(National Academy of Sciences, 1977)استفهام 

 الاستهالك، فالواقع أن هذه الفوارق تبدو أفظع في الدول النامية، بين أغنيائها وفقرائها.
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إن أزمة ألامن الغذائي العالمي في الوقت الحاضر هي اعتراف بأن هذه الفوارق املتعددة تغذي مشكل املجاعة أو شبح 

ثورة الجياع، والتي تستدعي استحضار الضمائر الحية ألطراف املجتمع الدولي، من أجل عقد املناظرات واملؤتمرات الدولية 

ى القضاء على هذه الفوارق وألاوضاع املأساوية. من أجل تنمية اقتصادية وحضور الحكومات املعنية من أجل العمل عل

 (4112الركراكي، )وتحقيق أمنها الغذائي الذي يعتبر أمنا قوميا بالدرجة ألاولى. 

غير أنه وفي حقيقة ألامر، وبالنسبة لدول الشرق ألاوسط والدول العربية وسعيها املتوحش في امتالك ألاسلحة، والسباق 

التسلح عوض القيام بالتنمية الحقيقية املستدامة، وفق نماذج تنموية تضع في أولويتها ألاولى تحقيق ألامنين الغذائي نحو 

والطاقوي، يشرح بما فيه الكفاية أنه كلما ازداد عدد املفتقرين وتجويع الجائعين في أي دولة، إال وازداد معه القمع، وهذا ما 

مادات الكبيرة املخصصة من صفقات شراء ألاسلحة يخصص إلى مشتريات مرتبطة بقمع يشرح أيضا كون أن جزء من الاعت

 (Klare, 1979) الثورات الداخلية

 خامسا: التبعية الغذائية وسالح الغذاء في الاستراتيجية الروسية.

 التي عمقتلعل فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات الحديثة العهد باالستقالل من أهم ألاسباب 

دول الجنوب. ويمكن رصد هذه التبعية الغذائية على مستوى التبادل الالمتكافئ، وعلى مستوى  في مشكل التبعية الغذائية

 التبعية النقدية للمؤسسات البنكية العاملية.

مجال  في وفي هذا الصدد يمكن اعتبار ظاهرة الشركات املتعددة الجنسيات كإحدى القنوات التي تؤطر لهذه التبعية

 421الغذاء. وتبرز قوة هذه الشركات في مجال الغذاء في حجم املبيعات السنوية للشركات العشر ألاكبر في العالم، حيث بلغت 

مليار دوالر في نفس  55مليار دوالر في بداية الثمانينات، في حين بلغت القيمة إلاجمالية لصادرات دول العالم الثالث من الغذاء 

واليوم وبعد جائحة كورونا وفي خضم الصراع الروس ي ألاوكراني، في محاولة روسية إلحكام  (424، ص. 4145بي، ألاتر ) الحقبة

قبضتها على الاقتصاد العالمي بعد إصابته بالشلل، تضاعفت تلك ألارقام وفق متتالية هندسية، أدت إلى تغلغل سياسة تلك 

 12سبة صادرات السلع خاصة مجال السلع الزراعية والغذائية بنسبة الشركات في اقتصادات الدول النامية، وسيطرت على ن

باملائة، مما أدى إلى تراجع املنتوج الفالحي بمعظم الدول العربية وإلافريقية، بل وحتى آلاسيوية منها، ألامر الذي أدى إلى تطوير 

ة ه أوتوماتيكي على الواليات املتحدمضطرد ملستوى التبادل الدولي، حيث أصبحت الدول السالفة الذكر تعتمد بشكل شب

ألامريكية، والاتحاد ألاوربي، في اقتناء هذه املواد، خاصة بعد تغلغل الدب الروس ي بدوره في السياسة الاقتصادية لدول العالم، 

تيراد، يتم سخاصة مادتي القمح والذرة، حيث يتم بيعها في البداية بأثمان منخفضة، وبعد أن تتولد وضعية التبعية لها في الا 

الرفع التدريجي لألسعار، والتي تزداد ارتفاعا وفقا ملا شهده ويشهده العالم من صراعات اقتصادية متوحشة تؤدي حتما 

 ملضاعفات سياسية اقتصادية.

ولعل خير مثال على ذلك لهذه التبعية الاقتصادية والعجز الغذائي، املثال السوداني، حيث كان يعتقد أن هذا البلد 

سوف يشكل مخزون العالم العربي الغذائي...لو استغلت أراضيه الشاسعة التي تغمرها مياه النيل، بطريقة جيدة، والحالة كان 

 .(4112)الركراكي،  أن السودان أصبح في فترات متتالية، مهددا باملجاعة نفسه
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وإلى جانب التبعية الغذائية، تبرز مسألة خطيرة أخرى، تكمن في استعمال الغذاء كسالح من قبل الدول املصدرة، في 

مواجهة الدول النامية، حيث تحولت مسألة الغذاء إلى سالح سياس ي حقيقي تواجه به الشعوب، ويتم إخضاعها لسياسة 

. ولعل املثال ألاعمق هنا هي التداعيات والانعكاسات التي سببتها الحرب (Bensalah, 1989)الدول املالكة للثروة الغذائية 

بين روسيا وأوكرانيا، والتي كانت أسبابها الخفية والتي أصبحت معلنة بعد مرور ألايام  –من وجهة نظرنا طبعا  –املفتعلة 

مة أمن غذائي عالمي ببعديه النسبي واملطلق. كما أنه ومن بين ألامثلة الحية على تتمثل في خنق الاقتصاد العالمي، وخلق أز 

ذلك، الوضعية الغذائية املأساوية التي يعاني منها شعب العراق بأكمله جراء تبعات الحصار الالإنساني املضروب عليه من 

والدول املتحالفة معها، بعد غزو العراق للكويت،  طرف ألامم املتحدة، بل في واقع الحال من طرف الواليات املتحدة ألامريكية

واملساومات الالأخالقية والغير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي العام وامليثاق الدولي لألمم املتحدة، املمارسة عليه في 

 04. وبالرغم من مرور (Bessis S, 1981) ملجلس ألامن 146إطار ما سمي بصفقة النفط مقابل الغذاء، واملتخذة بتوصية رقم 

سنة من تلك ألاحداث ال زال العراق يعاني من ويالت جائحة كورونا، ومن تداعيات الحرب الروسية ألاوكرانية، حيث أن 

الدول  مخزونه الحالي من القمح يكفيه ملدة شهر حسب تصريحات الحكومة العراقية. وإلى جانب العراق هناك مجموعة من

العربية التي تعاني ألامرين في مواجهة أزمة ألامن الغذائي لديها، كلبنان، مصر، الجزائر، تونس، لبيا، املغرب، وقس على ذلك...، 

فارتفاع أسعار مستويات الطاقة العالمي انعكس مباشرة على ألامن الغذائي العالمي، لهذا ال يمكن الفصل بين ألامن الغذائي 

الرتباطهما الطبيعي ببعضهما، مما يمكن معه القول أن الصراعات القادمة هي صراعات من جيل جديد، وألامن الطاقي 

 صراعات استراتيجيات، وثقافات وحضارات، من أجل تحقيق ألامن الاقتصادي بمختلف أبعاده.

 راتصاد وقف نفسه تارالروس ي اخ واليوم وفي ظل ألازمة العاملية التي أصابت ألامن الغذائي العالمي، يكون النظام

 " يعتبرهم ملن بالتصدير يقوم أو الحرب، بسبب ألاسمدة الحبوب، وكذلك أنواع من العديد من بالده
ً
 ما ووه". صديقة  دوال

 ستخدامإ لهذا فقرار. باملجاعة العالم يهدد عدوانه بأن الوعي تمام واعي بوتين الرئيس أن ذلك يبين كما الوضع، تفاقم من يزيد

 منألا  لكن. أوكرانيا واحتالل غزو  قبول  على الدولي املجتمع إجبار إلى يهدف وحدها، وموسكو- موسكو قرار هو كسالح الغذاء

بعثة ) كسالح، وفق للقوانين واملواثيق والاعالنات القانونية الدولية الجوع استخدام ينبغي وال للجميع، حق والتغذية الغذائي

 .(0200ألاوربي باملغرب، الاتحاد 

 سادسا: دبلوماسية ألامن الغذائي الروس ي: حرب باردة من نوع جديد.

بات من الواضح أن روسيا غير راضية عن سياسة الواليات املتحدة ألامريكية، إزاء أهداف روسيا على الصعيد العالمي، 

د أكثر من محفل رفضه املطلق للقطبية الدولية الواحدة ولالنفراوقد أكدت روسيا على تصريح زعيمها بوتين في أكثر من مرة وفي 

ألامريكي بتقرير مصير العالم. وهو ما يعتبر تحول جدري في سياسة موسكو ما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، لكن الواضح أن 

ن، التسلح، بين موسكو وواشنط السياسة الروسية لم تكن بالضرورة أن ترتهن إلى العودة إلى أجواء الحرب الباردة وإلى سباق

بل هناك تصورا جديدا مختلفا تقدمه روسيا بنمط جديد لهذه الحرب، بشكل يجعلها حاضرة دوما في التفاعالت الدولية، 

 من خالل السير بخطى ثابتة، ولو بطيئة، الستعادة بعض مناطق النفوذ التي فقدتها موسكو عقب سقوط الاتحاد السوفياتي

 .(0242)املري، 
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لقد أعادت روسيا كما أشرنا في بداية املحور ألاول صياغة السياسة الخارجية الروسية بما يخدم أهداف املرحلة 

املقبلة، ومن ثم أحدثت تغيرات جوهرية في سياستها الداخلية والخارجية، بحيث تخدم مصالحها وتتفق مع الوضع العالمي 

على عدة دوائر متداخلة تتماش ى مع مراحل نموها ومدى استقرارها السياس ي والاقتصادي، وفي كل هذه  الجديد، باالعتماد

الدوائر كان الهدف ألاسمى هو تحقيق الاستراتيجية ألامنية على كافة املستويات وألاصعدة وفي مقدمتها ألامن الغذائي واكتفاؤها 

 موضوعة سلفا بدقة متناهية تتمثل في: املحلي من الغذاء، على املدى البعيد وفقا ألهداف

  إضفاء الطابع القومي على السياسة الخارجية الروسية، واتباع خطة استراتيجية تقض ي إلى استرداد مكانة روسيا

التي افتقدتها، وانهاء الانفراد ألامريكي بإحالل التعددية القطبية على نحو يتناسب أكثر واتجاهات العالم الجديد، باستخدام 

 لوماسية الغذاء والطاقة بدل التدخل العسكري التقليدي.دب

  بناء عالقات شراكات وتعاون استراتيجي دبلوماس ي مع كل من الصين والهند، وإلى استثمار ميراث الاتحاد السوفياتي

مريكا بي بقيادة أاملنهار، وما بناه من عالقات اقتصادية في مناطق مثل الشرق ألاوسط وأمريكا الالتينية، ملواجهة املد الغر 

 وحلفائها من القارة العجوز.

  إقامة نظام إقليمي جديد يشكل بديال عن الاتحاد السوفياتي تحت مسمى الاتحاد الروس ي أو ألاوراس ي، يقوم على

أساس ألامن القومي الروس ي بالدرجة ألاولى والقائم على إحكام روسيا أو الاتحاد الروس ي قبضته على الاقتصاد العالمي 

 لتحكم فيه. وا

  ،تعزيز إقامة النفوذ الروس ي في الفضاء السياس ي لالتحاد السوفياتي السابق، وتعزيز العالقات مع دول كومنولث

الدول املستقلة، والاتفاق مع دول الجوار إلاقليمي حول كيفية إقرار السالم والاستقرار في املنطقة عن طريق دبلوماسية 

 السياسة املحايدة للدول.

 ة أخرى، ترتبط روسيا بمصالح استراتيجية وحقيقية مع الواليات املتحدة ألامريكية، ومن ثم فإن التعامل من ناحي

مع الخالفات بصورة غير مباشرة، وأقرب إلى صيغة الاحتواء والتسوية بما يضمن لروسيا حماية مصالحها وأمنها القومي، 

 سيا.أصبحت الطريقة ألاكثر فاعلية وألاكثر اتباعا من قبل رو 

  التشبت بالعقيدة العسكرية القائمة على عقيدة املواجهة والهجوم الاستفزازي في نفس الوقت ضد الغرب، وتبدو فيها

 الرغبة الروسية على تأكيد املكانة الروسية الجديدة، وما تتطلع إليه موسكو من دور فاعل على الصعيدين الدولي وإلاقليمي.

 أزمة ألامن الغذائي العاملي، أو على ألاقل التخفيف من حدتها؟ سابعا: أية استراتيجية للقضاء على

، والعودة أوكرانيا الشوفينية على الوحشية حربها توقيف روسيا على يجب: بسيط بالتالي هو الحالية ألازمة لهذه الحل

وجعل قضية ألامن الغذائي العالمي على رأس القضايا املطروحة ، (0200)بعثة الاتحاد ألاوربي باملغرب،  إلى طاولة املفاوضات

 على ألاجندات الراهنة املعبر عنها بقائمة الاعمال الجديد والقضايا ذات الصبغة الاستعجالية للمجتمع الدولي قبل فوات ألاوان

 الدبلوماس ي على التأثير أنواع جميع ممارسة خالل من إال يكون  أن يمكن . فتجنب ألازمة ال(61،20، ص. ص.0242بنموس ى، )

 على ويجب. نذكر بالدور الفعال للدول العربية كلها مجتمعة في هذا الجانب الصدد، هذا وفي. روسيا وفقا للشرعية الدولية

 .عالمال في الجوع تجنب أجل من ألاساسية الغذائية املواد إيصال وعرقلة ولتدمير العدوانية لحربه حد وضع بوتين الرئيس
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  بكونها تفخر كل دولة عربية الذي الدولي، املجتمع جانب من موحدة استجابة عن يقل ال ما يستدعي وهذا
ً
 عضوا

 هو: فيه. وقبل حصول ذلك فاملطلوب على عجل

  السبع الدول  مجموعة إن. بدورها وغيرها السبع مجموعة دول  قيام مع الغذائي، ألامن انعدام ملعالجة عالمي تنسيق 

الي وبالت. أي عدوان عن الناتجة ألازمة هذه في البلدان بدعم التزامها جانب إلى تقف املماثل التفكير ذات الدول  من وغيرها

 ةإلاقليمي وآلاليات العالمي، الغذاء برنامج ألنشطة الدعم زيادة خالل من ألازمة، هذه ملواجهة تعاونها يجب أن تعزز الدول من

 .الوطنية والبرامج الثنائية املساعدة خالل من والدعم

 اءالغذ ألزمة وللتصدي. لشعوبها الغذائية املواد وباقي بالقمح التزود ضمان أجل من فعال دول العالم بشكل عمل 

 من سواء حد على واملستوردين واملصدرين الغذاء واملنظمات، وخبراء الدول  من العديد يجب عقد لقاءات دولية بين هذه،

 فيما انياألوكر  الدعم تقديم في مع الاستمرار. مفتوحة العاملية الفالحية ألاسواق تظل لكي لحلول، التوصل سبل تباحث أجل

 . ألازمة وقع من التقليل بهدف الغذائية، املواد وتصدير إنتاج يخص

 ائعالبض بوصول  يسمح أن شأنه من" للغذاء إنساني ممر" وخلق إنسانية كقضية الحبوب تصدير ضمان الدعوة إلى 

 .املحتاجين إلى بسهولة

  إعادة الدول العربية سواء النامية أو في طريق النمو، إلى اختيار استراتيجيات تطوير املحاصيل الزراعية، وبالتالي

الغذائية، الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، عن طريق نهج الزراعات التجارية، وعصرنة سبل ووسائل إلانتاج، والاستفادة 

مي وتشجيعه في هذا املجال، من دون إهدار لإلمكانات البيئية وتبذير للماء والتربة، وعدم الاستخدام من خدمات البحث العل

 املفرط للمواد الكيماوية...

  ال يمكن ألي دولة أن تكون فعال مستقلة اقتصاديا، عندما ترتبط بإرادة املستهلكين ألاثرياء، في شراء / أو عدم شراء

ية، كما ال يمكنها أن تكون حرة عندما ترتبط بالشركات املتعددة الجنسيات بخصوص تحديد محصولها من املنتجات الغذائ

 ألاسعار والتسويق ملنتوجها الفالحين او عندما تتعلق بالدول الغنية بخصوص املواد أو املساعدات الغذائية.

 ن الاعتبار ألية مسؤولية تجاه التخلص من النظام الرأسمالي الحالي، الذي يشجع امللكية الخاصة دون أن يأخذ بعي

الذين ال يملكون شيئا. لقد اخفقت الدول ذات ألانظمة الرأسمالية في وضع حد أقص ى لتكديس الثروات من طرف فرد، 

واضح املعالم، وأعين الاقتصاد العالمي، املحكوم  –املوت بالجوع  –شركة، أو دولة. وعلى النقيض من هذا، فالحد ألادنى 

كسب، ال فائدة من ماليين هؤالء الجياع. فمن وجهة رأسمالية ال حاجة إلى هؤالء من أجل الانتاج الغذائي، بالتنافس وامل

مادامت آلاالت وألاسمدة الكيماوية تقوم بنفس الدور. كما أنه ليست هناك حاجة إليهم على مستوى الاستهالك، مادامت 

. الش يء الذي يضمن (Ziegler J, Nov 1981) ات مادية كافية مللء الفراغهناك طبقة من املستهلكين ألاغنياء، متوفرة على إمكاني

مواصلة الربح... ففي نظام غذائي يهدف إلى التقليص من اليد العاملة، ال يشكل الفقراء فيه إال حاجزا لالقتصاد، وليس تلك 

ستخدام املكثف لليد العاملة. ويفصل هذا النظام الرأسمالي الحالي العالمي الثروة التي يشكلونها داخل نظام غذائي قائم على الا 

اندثار هؤالء الناس غير املجدين. تماما كما حصل أثناء جائحة كورونا. وفي الوقت الحاضر، يقوم املوت بالجوع بهذا الدور، 

 .(4112)الركراكي،  ويؤدي إلى هذ الهدف
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  ولكي تزداد فعالية املنظمات العاملية والحكومات في مجال تحقيق ألامن الغذائي والقضاء على شبح املجاعة، وجب

)الركراكي،  George Sأن يتلقوا مساعدات معنوية من طرف أولئك الذين هم على علم وإدراك بهذا املشكل. وقد حددت الباحثة 

 داف رئيسية ملحاولة الخروج من هذه ألازمة العاملية الخانقة نورد منها:، بضع أه(4112

محو مديونية دول العالم الثالث، حيث أنه بدون هذه العملية، ال يمكن للدول املهددة بعدم الاستقرار نتيجة النهيار  .4

الغذائية، وهذا فيما معناه أن الدول  أمنها الغذائي إن وجد أصال بسبب املجاعة الاختيار بين الزراعات التجارية، والزراعات

 الغنية سوف تعوض بنوكها بنفسها، رغم أن هذا الشرط صعب املنال لكنه ضروري وأساس ي.

تكثيف املساعدات الغذائية، عند الضرورة فقط، حيث أن املساعدات الغذائية الرسمية واملشروطة تقلل من عزم  .0

 حات معقولة أو سياسات زراعية حقيقية، لتحقيق ألامن الغذائي.الانتاج املحلي وتحول دون وضع الحكومات إلصال 

إلاصرار على تطبيق إلاصالحات الواردة في إطار اقتراحات النظام الاقتصادي الدولي الجديد. وهذا ال يعني أنه الحل  .0

ات من حسن ، والحرب الروسية ألاوكرانية، ولكنه سوف يمكن الحكوم41للقضاء على ما سببته مجتمعة جائحة كوفيد 

 الاختيار عند وضع برامج منطقية القتصادهم.

مساعدة املنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية التي تشرف على مشاريع مفيدة للفالحين، والهادفة إلى الرفع من  .1

 الاكتفاء الذاتي املحلي، حتى تحقق أمنها الغذائي، وتكون املراقبة الشعبية للثروات.

البحث الزراعي والبيئي الهادفة إلى تطوير ألانظمة املحلية، بعيدا عن حتمية عصرنة وسائل تقديم الدعم ملشاريع  .5

 الانتاج.

انتقاء التكنولوجيا املتطورة والجديدة، واختيار تلك التي تقدم حلوال ناجعة للمشاكل املحلية، وتحد أو على ألاقل  .6

 تقلص من التبعية.

الانظمة الغذائية املحلية، وإلاقليمية، والدولية، رغبة في تحسين الاكتفاء  يجب تشجيع كل التدابير الهادفة إلى تطوير  .2

 الذاتي، والتقليص من الضغوطات الخارجية وألاجنبية.

رفض كل ما من شأنه إدماج ألانظمة الغذائية املحلية في إطار أنظمة أوسع وأقوى، مبرمجة من طرف الدول الغنية  .4

ن أجل ذلك كله يجب احتالل املجاالت السياسية بالكفاءات املختصة، وخلق مجالت لخدمة مصالحها القومية والخاصة، وم

أخرى للعمل، فأزمة الغذاء لن يقض ى عليها إذا لم تعطى إلامكانات للفقراء والضعفاء، وعلى النقيض من ذلك، إذا لم يوضع 

 حد يقلص من قوة ألاثرياء.

 خاتمة:

كاساتها على ألامن الغذائي العالمي، ما هي إال خيط واحد من شبكة عالقات إن تداعيات الحرب الروسية ألاوكرانية وانع

روسية / أمريكية معقدة. وتبقى الخيوط ألاكثر تعقيدا هي ملف الجوار الروس ي وألازمة مع حلف الشمال ألاطلس ي الناتو، 

 والتكنولوجيا.وصفقات التسليح العسكري مابين روسيا وإيران وملفات ألامن الطاقوي والسالح النووي 

فما نشاهده اليوم هو الفعل الروس ي، ولكن ما زالت ردات أفعال ألاطراف ألاخرى التي تتعارض وجهات نظرها مع 

التحركات وألاهداف الروسية غير واضحة، باستثناء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على روسيا، والتي لم ولن تكون أبد 

على الساحر كما يقال وأصبح أميريكا وحلفائها عاجزون أمام سياسة بوتين الباردة في  فعالة، بل على العكس انقلب السحر 
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شل الاقتصاد العالمي، وقلب موازين القوى لصالحها باستعمال ألامن الطاقي وألامن الغذائي كسالحين جديدين بعد السالح 

 العسكري التقليدي.

شكيل النظام العالمي الجديد بشروط ومقاسات روسية، إن طموح الدب الروس ي اليوم أصبح واضحا، وهو إعادة ت

وفق استراتيجياتها القومية، وبناء على حرب باردة من نوع جديد، وهو ألامر الذي يعني أننا أمام انتقالية جديدة للقانون الدولي، 

 حاليين.وهي انتقالية تنضاف إلى إلانتقاليات ألاربعة التي عرفها النظام العالمي والقانون الدولي ال

إن النزعة نحو استخدام القوة العسكرية، ومن بعدها ألامن الغذائي وألامن الطاقوي للسيطرة على العالم، باتت أبرز 

سمة في الصراع الدائر حاليا بأوكرانيا، فال جهود دبلوماسية وال استحضار ملباد  القوانين وألاعراف الدولية، وال تفعيل ملجلس 

رات هيئة ألامم املتحدة، وال تطبيقا للقوانين واملواثيق وإلاعالنات الدولية وإلاقليمية، وال تحالفات دولية ألامن، وال تنفيذا لقرا

نجحت في تقريب وجهات النظر، أو التنازل عن بعض املطالب من أجل املطلب ألاسمى وهو إحالل ألامن والسلم الدوليين، 

ذا الفشل الدبلوماس ي الكبير، بسبب هشاشة النظام الدولي الحالي وحفظ كرامة املواطن بصفة عامة، والذي يدفع ثمن ه

 وعدم قدرته على مواجهة مختلف التحديات وتحقيقه للرهانات.

ومما ال يقبل مجاال للشك أن أساس حالة الفوض ى والالسلم والالأمن الذي يعيشه العالم اليوم، كان وال يزال كنتيجة 

وحلفائها الكالسيكيين من القارة العجوز من ناحية، وتشتت املوقف العربي، فضال عن  لسياسات الواليات املتحدة ألامريكية

غياب شبه كامل للدبلوماسية الفاعلة والناعمة، والطرائق السلمية لحل النزاعات عبر الجلوس حول طاولة املفاوضات من 

 ناحية أخرى.

متجاوزة، وإن كانت مطلوبة، فالغاية منها هو  لقد أصبح اللجوء إلى القوة العسكرية مسألة كالسيكية وتقليدية

الاستعراض والتهديد ليس إال، ولكن اليوم أصبح مفتاح القوة يبرز في مدى استقاللية اقتصاد الدولة وتحقيقه لألمن الغذائي 

فضلين ين املوألامن الطاقوي، وهما عنصران جديدان أثبتث فعاليتهما في تركيع الدول، وبسط النفوذ، بل أصبحا هما الخيار 

 لدى ألاطراف املتصارعة مع غياب الرغبة في مد عمر املفاوضات.

لقد استغلت روسيا " لحظة " من الضعف والتراجع ألامريكي، إن صح التعبير لتعزيز نفوذها في منطقة الشرق ألاوسط، 

عفا  نعلم ما إذا كان الضعف ألامريكي ضوفي املناطق التي تراها روسيا منافذ حيوية واستراتيجية كالقرم وأوكرانيا. والحقيقة ال 

حقيقيا، جاء كنتيجة لتأثر القوات ألامريكية من خوضها حروبا طويلة ألامد خاصة في أفغانستان والعراق، وهذا مايفسر إجالء 

ضعف ب الجنود ألامريكيين من غالبية بؤر التوتر، بل وأصبحت ترفض لعب دور الشرطي العالمي من جديد. أو أن ألامر يتعلق

النفوذ الدبلوماس ي خاصة في عهد الرئيسين أوباما وترامب، أو أنها سياسة مقصودة إلغراق العالم في فوض ى حقيقية... الندري 

خلفياتها الحقيقية. مما أفسح املجال أمام روسيا لتفرض نفسها طرفا في املعادلة، له ثقل على بقية ألاطراف املعنية بحل 

ة، التي تبقى مشكلة بدون حل في ظل عدم وجود نهج مشترك حول كيفية حلها. وذلك لوجود عدة ألازمة الروسية ألاوكراني

 أطراف وقوى فاعلة تؤدي دورا بارزا سواء علنا أو في الخفاء.

لقد بدأ هذا الصراع يطول أمده، وكانت له عدة تداعيات انعكست على الحياة العاملية برمتها وفي كل مجاالتها، ألامر 

من املناطق التي تعرف نزاعات مسلحة، كما أن  -وأيا كانت التسمية -إلى تكريس أزمة الالجئين والنازحين والفارين،  الذي أدى

 استمرار هذه الحرب أدت إلى تعميق أزمة ألامن الغذائي العالمي، وبعدها أزمة ألامن الطاقي، وألامن التجاري...
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، مقبل على آفة املجاعة وثورة 41شك أن العالم بعد جائحة كوفيد  المحالة إن استمرت ألاوضاع على هذا النحو، فال 

الجياع، نتيجة الشلل التام الذي أصبح يهدد الاقتصاد العالمي، جراء املوقف ألامريكي املتدبدب والذي يتأرجح بين الدعم 

 لتكلفة الباهضة لحرب عامليةالعسكري ألوكرانيا أو الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا وهو أمر نستبعده نظرا ل

ثالثة جديدة يصعب التكهن بنتائجها نظرا، ملا خلفته الحرب العامليتين ألاولى والثانية من ويالت، وألن روسيا بدورها تتحاش ى 

ة دمواجهة أمريكا وحلفائها وتنتهج سياسة الاحتواء والتسوية حفاظا على أمنها القومي ومصالحها، لكنها تنتهج سياسة حرب بار 

تستعمل فيهما الغذاء والطاقة من أجل بسط نفوذها، وهذه الرؤية تتفق مع حلفاء روسيا املتمثلين في إيران والصين وبعض 

 الدول العربية.

وفي الختام نود إلاجابة عن إلاشكالية الكبرى لهذه الدراسة بالقول: أن روسيا قد نجحت حتى اللحظة في معظم أهدافها 

ية والرامية إلى الاعتراف بمناطق نفوذها الحيوية التي افتقدتها، لتصحح بذلك الواقع الجغرافي والسياس ي سواء املعلنة أو الخف

سابقا. وهو ألامر الذي يعكسه الواقع الحالي اليوم من إعادتها السيطرة على تلك املناطق،  السوفياتي الاتحاد حقبة الذي نشأ في

 على ثرواتها من القمح والنفط والغاز، والتحكم في أسعارها دوليا.بل وتحقيق مكتسبات أمنية، وإحكام قبضتها 

وفي ألاخير نقول: أن عملية الانتقال السياس ي للنظام الدولي الحالي ألاحادي القطبية، إلى نظام دولي جديد ذو ثنائية لن 

. ك من أجل إنقاذ ألامن الغذائي العالمييتأتى ويتحقق إال بالعودة إلى املفاوضات بل ومن خاللها، وألاهم من ذلك كله، هو التحر 

لكن ال أحد يعلم ما الذي تخفيه ألايام املقبلة، وما إذا كانت هذه التداعيات التي يشهدها العالم اليوم من جراء هذا الصراع 

باد  القانون م بين روسيا وأمريكا ستنتهي عما قريب، وتعود الضمائر الحية ألطراف املجتمع الدولي بكافة شخوصه الدولية، إلى

 الدولي العام واحترام قواعده وأعرافه ومواثيقه وشرعيته الدولية، وجعل مبدأ إلانسانية كمصدر عام لاللتزامات الدولية.

 قائمة املراجع: 

 عربية:باللغة الاملراجع 
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 املفهوم ـ ألابعاد ـ املقومات ـ التحديات ـ املعوقات ـ سبل تحقيقه :ألامن الغذائي

Food security :Concept - Dimensions - Ingredients - Challenges - Obstacles - Ways to achieve 

it" 
 د. عمر حسين الصديق بوشعالة / جامعة طبرق / ليبيا

Dr. Omar Hussein Al-Siddiq Bushalla / University of Tobruk / Libya 

 ملخص الدراسة: 

تتناول هذه الورقة موضوع مفهوم ألامن الغذائي الذي يعد أحد أهم آلاليات التي تعتمدها الدول للتقليل من حدة التبعية الغذائية  

دياته، ألامن الغذائي وأبعاده ومقوماته وتحتبيان مفهوم وآثارها السلبية على النشاط الاقتصادي. وفي هذا إلاطار تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على 

 ةمعرفة طرق ووسائل تحقيق ألامن الغذائي للدول، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى تحقيق ألامن الغذائي في ال بزال متواضع والفجوة الغذائيو 

  .ألامن الغذائي املستدامة وتجسيد مقومات الزراعيةفي الارتفاع، مما يستدعي تكثيف جهود أكبر لتحقيق التنمية 

 .ألامن غذائي، فجوة الغذائية، توافر الغذاء، أمان الغذاء، تحديات ألامن الغذائي :فتاحيةالكلمات امل

Abstract: 

 This paper deals with the subject of the concept of food security, which is one of the most important mechanisms adopted 

by countries to reduce the severity of food dependency and its negative effects on economic activity. In this context, this study aims 

to identify the definition of the concept of food security and its dimensions, components and challenges, and to know the ways and 

means of achieving food security for countries. sustainable and embodying the components of food security. 

Keywords: food security, food gap, food availability, food safety, food security challenges. 

 مقدمة:

تكون على شكل جائحة مثل كورونا وأخواتها، أو ما تكون على يسود عالم اليوم أزمات تتعاقب على البشرية منها ما 

شكل حروب مثل حرب روسيا على أوكرانيا، مما تلقي بظاللها على الجميع مسببة بانتشار املجاعة وانعدام ألامن خصوصا في 

قه ، الذي أضحى تحقيالدول النامية التي يعتمد اقتصادها على الريع النفطي فقط تاركة العمل باألمن الغذائي خلف ظهرها

 .هاجس ألافراد واملجتمعات قبل الدول واملؤسسات؛ ألنه يحقق الاستقرار والسعادة والحياة الطيبة

يعتبر ألامن الغذائي قضية محورية تحظى بأهمية بالغة على كافة املستويات العاملية والوطنية، وذلك ليس فقط ألن 

لفشل الجهود املبذولة في تجاوز املشكلة الغذائية التي تعاني منها الكثير من الدول، الغذاء حق لكل إنسان وهو جوهر بقاءه، بل 

فكان ال بد من توجيه الاهتمام بالتحديات اليومية التي تواجهها ماليين ألاسر في جميع أنحاء العالم وهي تحاول التغلب على 

 (0204عبد الغفار، ) الجوع والفقر

من املفاهيم الغامضة التي ظهرت على إثر أزمة الغذاء العاملية خالل عقد السبعينات كما يعد مفهوم ألامن الغذائي 

من القرن املاض ي، ومنذ ذلك الوقت سعت دول العالم وبدون استثناء وبأساليب مختلفة الى تحقيق هذا الهدف عن طريق 

تعددة، وذلك التساع مدلوله وتشعب معانيه، خططها التنموية أو الزراعية. وألن مفهومه مبني على افتراضات متنوعة وأبعاد م
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إال أنه مصطلح يشير باختصار إلى توفر الغذاء لألفراد دون أي نقص فيه، حاال أو مستقبال، ودون انقطاعه بتغير الظروف 

 .والعوامل، ويتحقق ألامن الغذائي عندما يكون الفرد ال يخش ى الجوع أو إنه ال يتعرض له

يق ألامن الغذائي فيجب عليها أوال تحقيق أبعاده، وكلما اختل بعد من أبعاده قلت نسبة وإذا ما سعت أي دولة لتحق

دي، )الاجو  ألامن الغذائي، ويكون التحقيق بعدة سبل تنتهجها الدول واملنظمات، وتختلف هذه السبل حسب الحاجة اليها.

  م(0204

   :دراسةأهمية ال

حول ألامن  الورقة في محاوله تقديم تصور نظري وتحليل معلوماته لكل ما أتيح للباحث من معلومات تكمن أهمية

 ،تجاوز املشكلة الغذائية التي تعاني منها الكثير من الدول  الغذائي، وذلك من خالل البحث والكشف عن دورها وأهميتها في

ا، وكذلك معرفة أهم التحديات التي توجه ألامن الغذائي، وسبل كذلك تّتضح أهمية الورقة في معرفة ألامن الغذائي وأبعاده

 تحقيقه في ظل ألازمات والكوارث.

 :دراسةأهداف ال

 تتمثل أهداف الورقة في الاتي:

 عن التطرف والارتجال ـ تقديم قراءة علمية ونظرة واقعية معتدلة، ودراسة أكاديمية جادة4
ً
 .لهذا املوضوع بعيدا

 ومفهوم ألامن الغذائي.ـ معرفة تعريفات 0

 ـ تبيان مفهوم ألامن الغذائي وأبعاده ومقوماته وتحدياته.0

 للدول. ـ معرفة قدرة ألامن الغذائي على التأثير في صنع السياسات العامة1

 ـ معرفة طرق ووسائل تحقيق ألامن الغذائي للدول.  5

 :دراسةإشكالية ال

 أن السياسات العامةعلى الرغم من انتشار وتطور مفهوم ألامن 
َّ
بوصفها ميداًنا  الغذائي في بلداننا العربية ومنها ليبيا، إال

ا، ال تحظى باالهتمام الّسياس ّي وال الحكومّي الكافي، ألنها من أهم أدوات وآليات مواجهة مشكالت املجتمع؛ ولإلجابة عن  علميًّ

اوز تج ذائي يعني غياب مفهوم واضح ألهميتها، ودورها في أن مجال ألامن الغهذه إلاشكالية انطلقنا من فرضية مفادها: "

على ما سبق وبناًء  "املشكلة الغذائية التي تعاني منها الكثير من الدول وغياب املعرفة بالتحديات واملعوقات التي تحكمها

 يمكن صياغة إشكالية الورقة في التساؤالت الاتية: 

 التي تستند اليها؟ املرجعية داعية إلى تعاظم الاهتمام بها، وماما املقصود باألمن الغذائي، وما ألاسباب ال 

 ما هي املفاهيم املرتبطة باألمن الغذائي؟ 

 وما هي أهم مقومات ألامن الغذائي؟ 
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ة "ألامن إلاطار املفاهيمي ملاهياملبحث ألاول"  ـوهي: ولإلجابة عن إلاشكالية السابقة قمنا بتقسيم الورقة إلى ثالث مباحث 

ي معوقات ألامن الغذائ، واملبحث الثاني: أبعاد ألامن الغذائي ومقوماته، واملبحث الثالث: الغذائي واملفاهيم املرتبطة بها

 .  ، ثم خاتمة، والنتائج، والتوصياتوالتحديات وسبل تحقيقه

 :ـإلاطار املفاهيمي ملاهية "ألامن الغذائي واملفاهيم املرتبطة بهااملبحث ألاول" 

 مفهوم ألامن الغذائي ألاول: املطلب 

إن مصطلح ألامن الغذائي كثر استخدامه منذ مطلع سبعينيات القرن املاض ي، وأخذ هذا املصطلح عدة اتجاهات منذ 

م والتي صاحبها ارتفاع حاد في أسعار الغذاء وانخفاض كبير في املخزون العالمي 4121م و4120أزمة الغذاء العالمي بين عامي 

بع ذلك أزمات سياسية دولية جعلت من الغذاء والنفط أهم سلعتين استراتيجيتين في الاقتصاد العالمي، بالتالي من الطعام، وت

أصبح مفهوم ألامن الغذائي ينصب على نشاطين اقتصاديين هما املخزون الاستراتيجي الغذائي للدولة والاكتفاء الذاتي من 

 أن كال املفهومين ال يعنيان ألام
َّ
ن الغذائي ولكن قد يعنيان إلانتاج الغذائي، والفرق بينهما واضح، فاإلنتاج الغذائي الطعام، إال

 من عناصر ألامن الغذائي،
ً
موس ى، ) داخل في عملية تحقيق ألامن الغذائي بمعني آخر أن إلانتاج الغذائي يشكل مشكلة أو عنصرا

ألن إلانتاج الغذائي هو عملية توظيف للموارد توظيفا مباشرا لإلنتاج، بينما ألامن الغذائي املطلق هو حالة استقرار  م(0226

غذائي تتضافر فيها جهود إلانتاج الغذائي لكي يكون الجميع في حالة تسمح لهم بالحصول على غذائهم في الوقت املناسب 

جون القدرة الشرائية لألفراد الذين ال ينت –فة إلى إلانتاج الغذائي يشمل جانب إلانتاج وبالتالي فإن جهود ألامن الغذائي باإلضا

الغذاء، كما تدخل أيضا فيها حركة التوزيع لسلعة الغذاء وهي سلسلة تحريك السلع من مكان إلانتاج إلى مكان الاستهالك 

يضا ألامن لدى املنتج واملستهلك، وكذلك أمن وسائل وتشمل التسويق. من دعامات ألامن الغذائي، استتباب ألامن العام، وأ

إلانتاج، ومن دعامات ألامن الغذائي كذلك حركة التجارة العاملية والاتصال باألسواق العاملية وبصفة عامة هناك محوران 

 أساسيان ملفهوم ألامن الغذائي: 

اء ـ هو كيفية الحصول على الغذاء سو واملحور الثانيي، كمية ونوع الغذاء املطلوب توفره لتحقيق ألامن الغذائ هو -ألاول املحور 

 (00، 00، ص.0221سالطنية، ) من املصادر املحلية أو ألاجنبية وضمان تدفقه من تلك املصادر

 الغذائياملرتبطة باألمن واملفاهيم تعريف ألامن الغذائي  ـالثاني: املطلب 

 تعريفات ألامن الغذائي: ـأوال: 

لألمن الغذائي حسب نظرة واضعيها إلى مشكلة ألامن الغذائي ويمكن تلخيص هذه التعاريف كما هناك عدة تعاريف 

 يلي:
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  (FAO):والزراعة تعريف منظمة التغذية 

 لجميع الناس في جميع ألاوقات ألامن الغذائي على أنه " توفر الغذاء(FAO)  " عرفت منظمة ألاغذية والزراعة العاملية 

ومأمون ومغٍذ يلبي احتياجاتهم وأذواقهم الغذائية ويكفل  والاجتماعية والاقتصادية للحصول على غذاء كافالفرص املادية 

 (40م، ص 0240)الكبيس ي.   لهم حياة موفورة الصحة والنشاط".

العربية للتنمية الزراعية مفهوما لألمن الغذائي يتمثل في أعطت املنظمة  (AOAD):تعريف املنظمة العربية للتنمية الزراعية

والنوعية الالزمتين للنشاط والصحة وبصورة مستمرة لكل أفراد الدولة العربية اعتمادا على إلانتاج  " توفير الغذاء بالكمية

دخولهم  سعار التي تتناسب معأوال وامليزة بالنسبة إلنتاج السلع الغذائية لكل قطر وإتاحته للمواطنين العرب باأل  املحلي

 (04، ص.4116املنظمة العربية للتنمية الزراعية، ) وإمكانياتهم املادية".

 :تعريف البنك الدولي

كل ألاوقات على الغذاء الكافي  عرف البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ألامن الغذائي على أنه:" إمكانية حصول كل الناس في

 (11، ص.0241ناصر، )". الالزم لنشاطهم وصحتهم

 :والصناعة والزراعة العربيةتعريف ألامانة العامة التحاد غرف التجارة 

املتعاونة فيما بينها من  هو: "تحقيق الاكتفاء الذاتي نسبيا في مجال الغذاء حيث يتمكن البلد ومجموعة البلدان

 ألكبر قدر ممكن من الحاجات الغذائية ملجموعة املواطنين
ً
دون الحاجة لطلب املعونة أو الاستيراد من  وذلك التلبية محليا

 (001، ص.4142والزراعة العربية،  والصناعة التجارة غرفة التحاد العامة ألامانة) الخارج".

  :الغذائياملفهوم إلاسالمي لألمن 

الستهالك املجتمع  الالزم عرف الفقهاء ألامن الغذائي على أنه " ضمان استمرارية تدفق املستوى املعتاد الغذاء الحالل

ويرتفع املستوى املعتاد من الغذاء ليصل لحد  في أي فترة من الزمن، واملستوى املعتاد يحدد على أساس املستوى الاجتماعي

 (02م، ص 0245)حركاتي ،   الكماليات".

ألامن الغذائي والتنمية الاقتصادية بأنه: " قدرة املجتمع على توفير فعرفة الدكتور السيد "محمد السريتي" في كتابه 

الحاجات الغذائية ألاساسية ألفراد املجتمع، وضمان الحد ألادنى من تلك الحاجات بانتظام ويتم توفير حاجات الغذاء إما 

اج اد ما يلزم لسد النقص في إلانتبإنتاج السلع الغذائية محليا، أو بتوفير حصيلة كافية من عائد الصادرات، ويمكن استير 

 (64، ص.0222السيرتي، ) املحلي من هذه الحاجات"

  :ثانيا: املفاهيم املرتبطة باألمن الغذائي

ال يزال مفهوم ألامن الغذائي يتداخل إلى حد كبير مع طائفة من املفاهيم التي تقترن به أو تتشابه معه مما زاد من 

موحد ومالئم. ولهذا سنحاول أن نبين معنى هذه املصطلحات، إثراء للمحتوى وتجاوزا ملشكل صعوبة الباحثين في إيجاد تعريف 
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الاختالط املفاهيمي واللبس الذي قد يقع فيه القار  في حالة عدم تحديدنا ملعاني هذه املصطلحات القريبة كلها من مفهوم " 

 ألامن الغذائي".

تجه الدولة ذاتيا وما تحتاجه من الغذاء، وبالتالي فهو تلك الكمية من املواد مقدار الفرق بين ما تن الفجوة الغذائية:: ـ 1 

 محليا، بل يلجأ ويسعى إلى إشباعها عن طريق الاستيراد من الخارج. لبلد الواحد وال يستطيع توفيرها الغذائية التي يحتاجها ا

 :الغذائي املحلي إلانتاج-الغذائيالفجوة الغذائية= الاستهالك 

هناك التباس بين مفهوم ألامن الغذائي والاكتفاء الذاتي، لذا من الضروري التفرقة بين املفهومين. الاكتفاء الذاتي:  ـ: 0

فاالكتفاء الذاتي هو: "قدرة أي بلد على القيام بالحاجات الغذائية ألاساسية لكل السكان، من خالل تخصيص املوارد الزراعية 

حليا. بغض النظر عن اعتبارات امليزة النسبية. ويقصد بها قدرة الدولة على الاعتماد الكلي على املتاحة إلنتاج املواد الغذائية م

 إلامكانيات الخاصة للبلد في إنتاج كل حاجاته الغذائية داخل البلد. 

  :فاالكتفاء الذاتي مفهوم يمكن قياسه، وذلك بنسبة إلانتاج املحلي إلى الاستهالك الوطني على الشكل التالي 

 x122الاكتفاء الذاتي= إلانتاج الوطني/ املتاح من الغذاء 

لذلك يمكن النظر إلى مفهوم الاكتفاء الذاتي باعتباره أضيق من مفهوم ألامن الغذائي حيث يسعى ألاول على عدم 

املالئم  توفير الغذاءاللجوء إلى العالم الخارجي، ومحاولة التخلي عن الاستيراد، بينما يسعى الثاني إلى قياس قدرة الدولة على 

ملواطنيها، عن طريق إلانتاج الوطني أو الاستيراد، وهناك أمثلة لهذه الحاالت كالهند، واندونيسيا والسعودية، حيث اكتفت 

ء ابإنتاجها الوطني، خاصة في ميدان الحبوب في الحالة ألاولى، واليابان والنرويج مثال في الحالة الثانية. وبالتالي ال يعتبر الاكتف

 (1، ص.0241عميش، )الذاتي ضمانا لتحقيق ألامن الغذائي في أغلب ألاحيان، فهو مفهوم سياس ي أكثر منه مفهوم اقتصادي. 

تعرف منظمة الصحة العاملية أمان الغذاء بأنه "جميع الظروف واملعايير الضرورية خالل عمليات إنتاج،  الغذاء: : ـأمان3

 وتصنيع، وتخزين، وتوزيع، وإعداد الغذاء، الالزمة لضمان أن يكون الغذاء آمنا، موثوقا به، وصحيا، ومالئما لالستهالك آلادمي".

 (40، ص.4114م.السالم، )

في مجال السلع الغذائية أن الاهتمام في املرحلة ألاولى كان منصبا على توفير السلع " Marketing" ويذكرنا علم التسويق

الغذائية، أي أن الاهتمام كان منصبا على الكم ألن الطلب يفوق العرض. ثم بدأت بعد ذلك مرحلة الاهتمام بالجودة والنوعية 

ليا في املرحلة ألاخيرة بدأ التركيز على ألابعاد الصحية للسلع الغذائية أو ما أو املوازنة بين الكم والكيف في السلع الغذائية. وحا

 عبد) يعرف بأمان الغذاء، وزاد هذا الاهتمام أكثر بعد ظهور مرض جنون البقر والحمى القالعية وما أحدثاه من تخوف عالمي.

 (0221الدايم، 

شخاص إلى إمكانيات الوصول إلى الكميات الكافية من ألاغذية املأمونة الحالة التي يفتقر فيها ألا انعدام ألامن الغذائي: ـ: 1 

ية لضمان نمو وتنمية طبيعيين وحياة مفعمة بالنشاط والصحة. قد يأتي نتيجة عدم توفر ألاغذية أو عدم كفاية القدرة 
ّ
واملغذ

ب سر. ويعتبر انعدام ألامن الغذائي إلى جانالشرائية أو التوزيع غير املالئم أو استخدام ألاغذية بشكل غير مناسب على صعيد ألا 
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تقهقر أوضاع الصحة وإلاصحاح وممارسات الرعاية وإلاطعام غير املناسبة، من ألاسباب ألاساسية للحاالت التغذوية السيئة. 

 (06، 05، ص.4110، الراوي  (انتقالياائي مزمنا أو موسميا أو وقد يكون انعدام ألامن الغذ

 أبعاد ألامن الغذائي ومقوماتهاملبحث الثاني: 

 املطلب ألاول: أبعاد ألامن الغذائي:

 :يمكن تحديد أربعة أبعاد لألمن الغذائي وهي

 على صعيد ضمان ألامن الغذائي، فمن الضروري إيصال إلامدادات الكافية  توافر ألاغذية: ـأوال: 
ً
 بارزا

ً
يؤدي توافر الغذاء دورا

سواء عن طريق إلانتاج املحلي، أو الاستيراد أو مساعدة غذائية على أساس ثابت. علما أن  من ألاغذية لفئة معينة من السكان

 (41، ص.0244يزة، بن ) .هذا البعد ليس كافيا لضمان حصول ألاشخاص على ألاغذية بشكل مناسب

يجب أن يتم الحصول على غذاء كاف في جميع ألاوقات، فقد تم تحديد نوعين من املؤشرات لقياس التعرض  الاستقرار: ـثانيا: 

للمخاطر التي تهدد الاستقرار ومداها. وتشمل املؤشرات ألاساسية للتعرض للمخاطر، املنطقة املجهزة للري مما يوفر مقياسا 

ت الغذائية من إجمالي صادرات البضائع ما يبرز كفاية احتياطي ملدى التعرض للصدمات املناخية كالجفاف، وحصة الواردا

النقد ألاجنبي لسداد قيمة الواردات الغذائية. وثمة مجموعة ثانية من املؤشرات تظهر املخاطر والصدمات التي تؤثر مباشرة 

عة املؤشرات عددا من إجراءات على ألامن الغذائي مثل: تأرجح أسعار ألاغذية واملدخالت، وإلانتاج وإلامدادات. وتغطي مجمو 

 (Walker, 2009 M) .الاستقرار بما في ذلك مؤشر عدم الاستقرار السياس ي

يحتوي استخدام ألاغذية على بعدين مختلفين؛ ألاول يمكن تسجيله من خالل مؤشرات قياسات  استخدام ألاغذية: ـثالثا: 

الجسم البشري التي تتأثر بنقص التغذية واملتاحة على نطاق واسع لألطفال دون سن الخامسة، وهي تتضمن الهزال والتقزم 

ية فعالة للوضع التغذوي ملجمل السكان. ويتم والنقص في الوزن. وتعتبر قياسات ألاطفال دون سن الخامسة دالئل تقريب

تسجيل البعد الثاني من خالل عدد من املحددات أو مؤشرات املدخالت التي تعكس نوعية ألاغذية والتجهيز إلى جانب شروط 

، 0242مكيد، وبن عياد، )م(0242)مكيد و بن عياد،  .الصحة والنظافة ما يحدد كيفية استخدام ألاغذية املتاحة بشكل فعال

 (0ص.

الوصول الاقتصادي والوصول املادي.  :تستند القدرة على الوصول إلى ألاغذية على ركيزتين هماالحصول على ألاغذية:  ـرابعا: 

الوصول ويحدد الوصول الاقتصادي من خالل الدخل املتاح وأسعار ألاغذية وتوفير الدعم الاجتماعي والحصول عليه. أما 

املادي فيحدد من خالل توافر البنى ألاساسية ونوعيتها بما في ذلك املوانئ والطرقات والسكك الحديدية والاتصاالت ومرافق 

تخزين ألاغذية، وغيرها من املنشآت التي تسهل عمل ألاسواق ومداخيل الزراعة والغابات ومصايد ألاسماك وتربية ألاحياء 

   م(0241)التل،  .نتائج ألامن الغذائي املائية دور رئيس ي في تحديد

 مقومات الامن الغذائي  ـالثاني: املطلب 
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يتأثر ألامن الغذائي لعدد كبير من ألاشخاص عبر البلدان بسبب عدة عوامل، إلى جانب الاختالفات في املعايير  

الاقتصادية، وتتحكم هذه العوامل بشكل مباشر في نوع وكمية الغذاء املنتج، وبسببها يتأثر جانب ألامن الغذائي في العديد من 

ضطرابات وأحد هذه الاضطرابات يسمى انعدام ألامن الغذائي، فيما يأتي مقومات البلدان، مما يؤدي إلى حدوث العديد من الا 

 ألامن الغذائي والعوامل التي تتحكم فيه:

  الخصائص الجغرافية والبيئية واملناخية للدولة ـأوال: 

يرجح الخبراء أن تغير املناخ يؤدي إلى إضعاف التقدم املستمر في مجال ألامن الغذائي العالمي من خالل اضطرابات 

إلانتاج التي تؤدي إلى قيود التوافر املحلي وزيادة ألاسعار، باإلضافة إلى توقف قنوات النقل وتراجع سالمة ألاغذية وأسباب 

على توافر الغذاء والوصول إليه واستخدامه واستقراره بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي أخرى. كما يمكن أن يؤثر تغير املناخ 

القيود في أي وقت إلى انعدام ألامن الغذائي من خالل أنشطة النظام الغذائي بما في ذلك إنتاج الغذاء ونقله وتخزينه. 

(Andrade, 2022 M) 

  زراعية واملراعيال توفر ألاراض ي ـثانيا: 

يعتمد ألامن الغذائي إلى حد كبير على املمارسات الزراعية في بلد ما، ويجب الاهتمام باملمارسات الزراعية بشكل أساس ي، 

لذلك فإن برنامج الزراعة وألامن الغذائي موجود لدعم إلانتاج الزراعي للمزارعين، وهذا هو أحد برامج ألامن الغذائي املوجودة 

التحسينات الزراعية من خالل تقديم طرق مبتكرة لإلنتاج للمزارعين في جميع أنحاء العالم. نظًرا ألن سوء التغذية هو لدعم 

إحدى املشاكل الرئيسية التي تنتج عن املساواة الاقتصادية بين املجتمعات ويتم العمل على هذا البرنامج في إطار ممارسة ألامن 

 (00،00، ص.0202، غفص ي) ين تغذية املتضررينالغذائي العالمي ويهدف إلى تحس

 توافر املوارد البشرية واملصادر املائية  ـثالثا: 

املاء هو مفتاح ألامن الغذائي للمحاصيل واملاشية، كما تتطلب الزراعة كميات كبيرة من املياه للري وذات نوعية جيدة 

لعمليات إلانتاج املختلفة. أكدت الزراعة أيًضا مكانتها كأكبر مستخدم للمياه في العالم. ويستحوذ الري آلان على ما يقرب من 

صصة لالستخدام البشري. وهنالك ما يكفي من املياه املتاحة لالحتياجات املستقبلية العاملية، من جميع املياه العذبة املخ 22%

لكن تختفي مناطق زراعية كبيرة نتيجة ندرة املاء والتي تؤثر على مليارات ألاشخاص وكثير منهم فقراء ومحرومين، لذا يجب 

 م(0200)املعطي، عمل تغييرات كبيرة لضمان الاستخدام أفضل للموارد املائية. 

 توفر الثروة الحيوانية والتكنولوجيا الحديثة ـرابعا: 

التكنولوجيا مطلوبة في تحقيق ألامن الغذائي في كل دولة ويعتمد على الوضع املادي والبنية التحتية واملناخ والثقافة  

والعمليات إلانتاجية، تضع الدول النامية استراتيجيات لألمن الغذائي باتباع مسار تتخذه البلدان املتقدمة، من إعداد لألرض 

 وإدارة التربة واملياه والتسوي
ً
ق والتوزيع وإنتاج البذور ومكافحة آلافات. من استراتيجيات ألامن الغذائي في الدول النامية أيضا

تقنيات الري الفعالة ومعالجة قيود املياه، كما تقلل تقنيات التخزين واملعالجة في املحاصيل الجذرية من معدالت التلف ما 

 (422، ص.0225عبد الحكيم، ) بتكاليف أقل.بعد الحصاد، وتعمل بعض التقنيات على تسريع املهام و 
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 معوقات ألامن الغذائي والتحديات وسبل تحقيقه ـالثالث: املبحث 

 معوقات ألامن الغذائي ـألاول: املطلب 

 :هناك العديد من املعوقات الخاصة باألمن الغذائي، والتي من أهمها ما يلي

 من الزراعات البعلّية التي تعتمد  ـ افتقار الدولة إلى مصادر املياه أو سوء استغاللها 
ً
والتركيز على الزراعات املرّوية بدال

 على مياه ألامطار.

  تذبذبة
ُ
ـ افتقار الدولة لوجود ألاراض ي الزراعّية الصالحة للزراعة، أو اعتماد الزراعات فيها على الظروف املناخّية امل

 (0204ناصر، من عاٍم آلخر. )

  ألامر الذي قد يؤدي إلى تغيير جوهري في  بطريقٍة تفوق متوسط معدالت نمّو إلانتاج الزراعي،ـ ارتفاع أعداد السكان

 مّما ُيؤّدي إلى تراجع إلانتاج الزراعّي.توزيع السكان، خاصة مع هجرة الناس من املناطق الريفية إلى املدن، 

  .ـ التصّحر واستنزاف إلانسان لألراض ي الزراعّية والزحف العمرانّي 

 ة ألافراد العاملين في املجال الزراعي. ـ ت
ّ
 حسن الوضع الاقتصادّي في البالد مما يؤدي إلى تغّير النمط الغذائي لألفراد وقل

  ـ افتقار الدولة لالنسجام بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي؛ حيث يتّم التركيز على تطوير القطاع الصناعّي وزيادة

عّي الذي يتّم إهماله مّما يؤدي إلى قلة إلانتاج، على الرغم أنه من الضروري أن تسبق ثورة إنتاجيته على حساب القطاع الزرا

خضراء الثورة الصناعية، ألن الثورة الخضراء ستزيد من إلانتاج الزراعّي مّما يؤدي بشكٍل تلقائي إلى تطوير الصناعة وإيجاد 

 (04، ص.0241ألازرق، ) .الطرق لتصريف هذا إلانتاج

 تحديات ألامن الغذائي ـالثاني: املطلب 

دول العالم، فباإلضافة إلى هذه املشكلة  إن مشكلة تحقيق الغذاء وتأمينه وتوزيعه تعد من أبرز املشاكل التي تواجه

 .واملعوقات التي تحول دون قيام الدولة بمهمتها في تحقيق أمنها الغذائي الرئيسة، تتعرض هذه الدول إلى العديد من التحديات

التحديات التي تواجه تحقيق ألامن  ولقد ذهب العديد من الدارسين واملختصين الباحثين في الدراسات ألامنية إلى تقسيم

 .الغذائي إلى تحديات مباشرة وأخرى غير مباشرة

  :أن نقسمها إلى تواجه ألامن الغذائي مجموعة من التحديات املباشرة والتي يمكن التحديات املباشرة: -أوال: 

 :والتي تشمل :التحديات الطبيعية ـأ

 املروية الذي يؤدي إلى تقليص  تهديد التصحر للمناطق الصالحة للزراعة، باإلضافة إلى انتشار امللوحة في ألاراض ي

 مساحة ألاراض ي الزراعية وبالتالي تراجع إلانتاج الزراعي

 وتدهور إلانتاج الزراعي العالمي  اصيل الزراعية،مشكلة الاحتباس الحراري وتغير املناخ التي أثرت على العديد من املح

 .ومشاكل املياه
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 خاصة في املناطق املعرضة لذلك  التأثير السلبي للكوارث الطبيعية كالزالزل على العديد من ألاراض ي واملناطق الزراعية

 (42، ص.0204علوان، ) .كآسيا

 :ب ـ التحديات الاجتماعية

 املستهلكين إلى املنتجين، والزحف  رافقته الهجرة من الريف إلى املدينة، وتزايد نسبةالتوسع الحضري الكبير الذي  ـ

 .في ضواحي املدن املتزايد لألبنية إلاسمنتية على ألاراض ي الزراعية الخصبة

 تحرم القطاع الزراعي من مزايا ـ تشتت الحيازات الزراعية خاصة في الدول العربية، جراء حقوق إلارث والتملك التي 

 (26، ص. 0242العيسوي، ) .الزراعيإلانتاج الكبير ومن مزايا التجميع 

 : فيوتتمثل  : والاقتصاديةالتحديات السياسية ـ 3

 داخل الدولة، باإلضافة إلى تعثر  تباين وضعف الاستراتيجيات والسياسات املوجهة إلى تطوير ألامن الغذائي وتعزيزه

 .معظم الحاالتالجهود التنسيقية الدولية وفشلها في 

 صعوبة الحصول على السلع الغذائية  ارتفاع ألاسعار العاملية وتبعاتها على بعض الدول، والذي من شأنه أن يؤدي الى

 ألاساسية.

 تستخدمه بعض الدول كورقة رابحة  تأثير الاضطرابات والتوترات السياسية على موضوع ألامن الغذائي، الذي قد

 .للضغط على دول أخرى 

  استخدامه كسالح لخدمة أغراضها متى  الدول العظمى ملعظم فائض إلانتاج الزراعي والغذائي والذي تستطيعاحتكار

 (41،45، ص.0241جدو، ) .ما أرادت، لخدمة أهدافها ومصالحها الخاصة

يمكن أن نذكر  لألمن الغذائي والتي هناك مجموعة من العوامل التي تشكل تهديدا غير مباشر غير املباشرة: التحديات ثانيا:

 :منها على سبيل املثال ال الحصر

يذهب العديد من الاقتصاديين إلى اعتبار عامل السكان من أبرز العوامل التي تشكل تهديدا لألمن الغذائي، : السكانيالانفجار  أـ

 الحقيقي والفعلي هوال يشكل تحديا فعليا لألمن الغذائي في أي دولة، ولكن التحدي  ففي الحقيقة نجد أن عامل السكان

من مشاكل الغذاء ولكنها تأبى  نهائياتسيس مشكل الغذاء، حيث نجد أن بإمكان الدول املتقدمة أن تخفف كثيرا أو باألحرى 

 (0242، ص.0240خاللفة، ) استراتيجية معينة. فعل ذلك خدمة ملصالحها ونتيجة حسابات

  :ب ـ قصور السياسات الاقتصادية والتبعية الاقتصادية

الزالت معظم هذه الدول تعاني من  يشكل هذين العاملين تجديا لألمن الغذائي السيما بالنسبة للدول املتخلفة، حيث

قديمة والتي فرضت على هذه الدول التخصص وتركيز إلانتاج في مواد  ربط اقتصاداتها بالغرب، نتيجة لسياسات استعمارية

الغذائية ألاساسية  إلى هذه الدول املتقدمة، والتي في الحقيقة ال تشكل السلعغذائية دون أخرى تهدف باألساس إلى تصديرها 

تعميق جسور التبعية الاقتصادية من خالل تحويل  لغذاء الفرد. كما أن الشركات املتعددة الجنسيات تلعب دورا مهما في
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 دائما عاجزة عن تحقيق أمنها الغذائيإذا فهذه الدول تجد نفسها 32. استهالكية واسعة أسواق الدول املتخلفة إلى أسواق
الدول نفسها املتضررة ألاولى وألاكثر،  الذي يكون تابعا للدول املتقدمة، وبالتالي في حالة حدوث أي أزمة غذاء ستجد هذه

غذائي، توافرها على موارد وإمكانيات هائلة من شأنها أن تحقق لها أمنها ال بالرغم من إمكانية خروجها من هذه الحلقة نتيجة

 من ذلك وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي ال بل ألاكثر

 :ج ـ أزمة الجوع

حيث تتجسد مشكلة الجوع في  تمثل أزمة الجوع أحد التهديدات ألاساسية للعديد من الدول السيما الدول املتخلفة،

الوقت الحالي من نقص التغذية مليار شخص يعانون في 4.20والجوع،  مليون نسمة في العالم يعانون من 800العالم في وجود 

رافدا أساسيا لتفاقم هذه  يشكل التزايد السكاني مع الضغط على البيئة، واهذار مواردها عالوة على عدم التوزيع حيث33،

 (6، ص. 0221بشير، ) ألازمة في العالم.

 سبل تحقيق ألامن الغذائي ـالثالث: املطلب 

ب تحقيق ألا 
ّ
محاور عدة ومجاالت متنّوعة، وهو عملّية مستمرة على الدوام، ويتطلب تضافر من الغذائي العمل على يتطل

 :جهود كل املعنيين، وأهمها

 إلافادة من التكنولوجيا في تحقيق ألامن الغذائي ونقل املعرفة أوال:  

مات جيا املعلو من ألاغذية املنتجة بسبب آلافات النباتية، لذا باتت الحاجة ملحة الستغالل تكنولو  %12يفقد العالم 

والاتصاالت الحديثة لنشر املعرفة والوعي بين املزارعين في املناطق النائية، فمن املمكن تقديم املشورة الزراعّية من خالل 

الرسائل الصوتية عبر الهاتف املحمول، أو أي وسيلة اتصاٍل أخرى متاحة للمزارعين أينما تواجدوا، باإلضافة لتجاوز بعض 

 (0202شادن، ) اللغات والجهل في ظل وجود عدد قليل من العاملين في مجال إلارشاد الزراعي حول العالم العقبات كاختالف

 تشجيع الشباب على الاندماج في العمل الزراعي ـثانيا: 

تعاني املناطق الريفية في البلدان النامية من هجرة اليد العاملة نحو املناطق الحضرية بحثا عن فرص عمٍل أفضل، 

الرغم من الحاجة للتوسع في الزراعة لتلبية الطلب املتزايد على الغذاء، إذ تشير التوقعات بأن الطلب العالمي على الغذاء على 

م. ومن املفيد دعم الشباب للعمل في مجال الزراعة 0225باالعتماد على ألارقام املسجلة عام  %62م سينمو بنسبة 0252عام 

 (Roberts, 1999M) غذائي مستدام لضمان ألامن الغذائي مع مرور الوقت.حتى يصبحوا جزًءا من نظام إنتاج 

 وقف انتشار ألانواع الغازية ثالثا: 

يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر هائلة سنويا بسبب ألانواع الغازية، لقدرتها ـ على اختالف أنواعها سواء كانت حيوانات 

ضارة ـ على أن تهيمن على مساحات شاسعة من املراعي، مما يؤدي لتسميم وقتل املاشية، وإتالف  أو حشرات أو أعشاب

املحاصيل، وقد تجبر املزارعين في نهاية املطاف على هجر أراضيهم. يمكن التحكم بهذه الظاهرة من خالل إدخال ألاعداء 
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ا، فتهاجمها وتحدالطبيعية لألنواع الغازّية إلى البيئات، حيث تنتشر كبعض أنواع 
ً
 الفطريات أو الحشرات املطّورة تطّوًرا مشترك

 (11، ص.0242ناصر، ) من انتشارها.

 الغذائّية وتلبية الاحتياجاتاملوازنة ما بين ألامن الغذائي  ـرابعا: 

وجه الجهود حين تتتمَّ التركيز في املاض ي على زراعة املحاصيل ألاساسية كالذرة وألارز والقمح للتغلب على املجاعات، في 

اليوم نحو تحقيق عامل التوازن الغذائي للمحاصيل املزروعة واملستهلكة لتجنب مشكالت سوء التغذية، وتكون الطريقة املثلى 

 شكٍل متوازٍن.( بالخضرواتو  والبقوليات الفواكهإلتمام ذلك ببذل جهود حثيثة لتطوير زراعة املحاصيل ألاساسية والبستانية )

وأيضا، ال بد من تشجيع املزارعين على زراعة أصناف جديدة وتنويع املحاصيل املزروعة، ونشر التوعية حول آلافات 

غير املألوفة التي قد تتعرض لها املواسم، إضافة لحث القطاع الخاص إلنتاج البذور، وتنمية مهارات املزراعين للعناية بالتربة، 

 (522، 561، ص.0240حسين، ) ا أن جودة التربة والبذور تنعكس على جودة املنتجات الحقا.طامل

 خاتمة:

ألامن الغذائي ال يقتصر على رصد كمية  إن موضوع ألامن الغذائي هو مسألة تهم أي دولة من دول العالم، حيث أن

بنوعية الغذاء املتوفرة، فالشعوب التي تتوافر لها كميات الحرارية، بل يتعلق أيضا  الغذاء التي يتلقاها الفرد، أو عدد السعرات

إلاشارة إلى أن ألامن  الغذاء ويؤمن لها قدر كاف من السعرات الحرارية ليست بالضرورة آمنة غذائيا. كما تجدر معينة من

أهداف الدولة ألاساسية  الغذاء، فاألمن الغذائي يشكل هدفا من الغذائي يختلف عن العديد من املفاهيم اللصيقة به كالحق في

هو حق من  القومي الذي يمكن أن تضعه الحكومة وتعمل على تحقيقه، في حين أن الحق في الغذاء وبعدا من أبعاد ألامن

 .حقوق إلانسان

عليها تهيئة البيئة املواتية،  إن مهمة ألامن الغذائي هي مهمة مركبة تقع مسؤوليتها ألاولى على الحكومة التي يتعين

للحكومات أن تتعاون معها تعاونا فعاال من أجل تحقيقه، إال أنه  ضافة إلى القطاع الخاص واملجتمع املدني، التي ينبغيباإل 

تحقيق ألامن  استنتاجات نظرية ألن الواقع يطرح إشكاليات مغايرة تماما حيث نجد تدهور مستويات ولألسف تبقى هذه

ذلك راجع دنى ملستويات ألامن الغذائي، و الحد ألا  ة التي تعاني شعوبها من انعدامالغذائي في معظم الدول والسيما الدول العربي

باإلضافة  السياسية الجدية في التعامل مع مشكل الغذاء، مع عدم تفعيل آلاليات الالزمة لتحقيقه، في الحقيقة إلى غياب إلارادة

ممثلة في املجتمع املدني والقطاع الخاص. وبذلك  خرى إلى عدم تقاسم الدولة ملسؤولية توفير الغذاء مع مختلف القطاعات ألا 

إلايجابي ملختلف الفواعل، ألن تحقيقه في دولة ما من شأنه أن يعزز بعدا من أبعاد  فتحقيق ألامن الغذائي منوط بالتفاعل

 .إلانساني الذي يجعل من إلانسان محور اهتمامه ألامن

ومدى تسخيرها لآلليات والوسائل  لنخب الحاكمة بأهمية هذا ألاخير،كما أن تحقيق ألامن الغذائي مرهون بمدى وعي ا

والاستراتيجيات املعدة لتحقيقه واملحافظة عليه كبعد من أبعاد ألامن  الكفيلة بذلك، باإلضافة إلى مدى نجاعة الخطط

 .إلانساني

https://www.arageek.com/l/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87
https://www.arageek.com/l/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87
https://www.arageek.com/l/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.arageek.com/l/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
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 النتائج: 

  ويعرض سيادتها للخطر، بحيث ترتفع فاتورة وارداتها أن انعدام ألامن الغذائي في الدول يؤثر على قراراتها السياسية

 من الغذاء ما يجعلها مستوردا صافيا للغذاء وتعاني من تبعية اقتصادية وسياسية.

 .دعوة الدول نحو تحقيق التكامل الاقتصادي لتقليص الفجوة الغذائية ومواجهة الزيادة في الطلب على ألاغذية 

 املجال الزراعي، وبذل جهود أكبر الستقطاب عاملين أكثر نحو هذا القطاع  دعم أصحاب املشاريع الاستثمارية في

 لتشجيع التنمية املستدامة للزراعة خاصة الريفية منها.

  تشجيع عمليات البحث العلمي املرتبطة بمجال الطاقة الخضراء والتنمية الزراعية املستدامة، فضال عن أهمية

 اريع مشتركة.جذب التقنيات ألاجنبية من خالل تبني مش

  الارتفاع املستمر ألسعار ألاغذية ألاساسية على املستوي العالمي، ينتج عنه سوء التغذية وانتشار املجاعة، بسبب

انخفاض القدرة الشرائية لدي الشعوب، مما يؤدي إلى ظهور التوتر متمثلة في الاحتجاجات واملظاهرات املطالبة برفع ألاجور 

 غالبا ما ينجم عنها صراعات دموية. وتحسن ظروف املعيشة، والتي

  تعاني أعلب الدول من مشكلة غذائية حادة، يكمن جوهرها في قصور معدل نمو إلانتاج الزراعي الغذائي، وخاصة

املواد الغذائية ألاساسية منها الحبوب، وارتفاع معدل الطلب على الغذاء، وزيادة الاعتماد على الخارج في تغطية الاحتياجات 

 اد الغذائية الاستراتيجية.من املو 

 التوصيات: 

 .توجيه اهتمام أكبر للقطاعات الزراعية من خالل زيادة حجم إلانفاق الاستثماري العام املوجه للزراعة والريف 

  تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي، وخلق مناخ استثماري مالئم الستقطاب الاستثمار

 اشر في مجال الزراعة.ألاجنبي املب

  تبني سياسية دعم مستلزمات إلانتاج الزراعي لتشجيع املزارعين على استخدام مدخالت إلانتاج املتطورة، كالبذور

 املحسنة وألاسمدة الكيماوية واملبيدات واملعدات.

 لتعاون تي في إطار اتحقيق أعلى مستوى من الاكتفاء الذا ىضرورة تبني استراتيجية لتنمية زراعة مستدامة تهدف إل

 العرب.

 .ضرورة وضع سياسيات إنتاجية، تمويلية تسويقية ناجعة كفيلة بتشجيع الفالحين على التوسع في انتاج الحبوب 

  .محاولة التأثير في النمط الاستهالكي لإلفراد املبني بصفة أساسية على الحبوب وتنويعه بين املكونات الغذائية ألاخرى 

  ضرورة أنشاء املخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الرئيسة، والحرص على استقرار ألاسعار، ومواجهة مخاطر

 العجز الغذائي والسيما السلع الرئيسة، والحرص على تطوير عملية تطوير الحبوب بالطرق العصرية. 

  للمواطنين، وذلك من خالل تحفيز الفالحين العمل على نشر الوعي بضرورة إرساء ثقافة القيام باألعمال الفالحية

 .وتشجيهم بمختلف الوسائل املتاحة لزيادة إلانتاج الفالحي من أجل ضمان تحسين مستمر في وضعية ألامن الغذائي والرقي
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 املراجـــع:    قائمة 

     املراجع باللغة العربية:

نسان. تم الاسترداد من مركز املستقبل للدراسات م(. ألامن الغذائي ركيزة اساسية لحقوق الا0204ألاجودي، حيدر. ) (01

 /https://www.mcsr.netالاستراتيجية: 

م(. عجز السياسات الزراعية الليبية في تحقيق ألامن الغذائي الليبي 0241ألازرق، عبدالوهاب أبوبكر محمد. )مارس،  (05

 (0) 05الليبية للعلوم الزراعية، املقترحات(. مجلة  –ألاسباب  –)املعوقات 0245 – 4112خالل الفترة 

م(. ألامن الغذائي العربي، مؤتمر 4142أبريل،  5ألامانة العامة التحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية. ) (06

 اتحاد الغرف العربية. مؤتمر اتحاد الغرف العربية

تحليلية"، رسالة دكتوراه . الجزائر:  م(. مشكلة الغذاء في الجزائر وسياسات عالجها "دراسة0241بن ناصر، عيس ى. ) (02

 جامعة قسنطينة.

م(. محددات ومهدات ألامن الغذائي في املنظمة العربية. مجلة العلوم إلانسانية 0244يونيو،  44بن يزة، يوسف. ) (04

 04والاجتماعية،

ألاردن، ألادرن. تم م(. استراتيجية التكامل الغذائي العربي في الدول العربية. 0241يناير،  40التل، محمد خلف. ) (01

 .http"/www.ju.edu.jo/old_pubication/Cultural68/68/food8.htmالاسترداد من املنظومة: 

م(. أهم التحديات ألامن الغذائي العربي. املؤتمر العلمي الخامس التنمية العربية 0241جدو، الغوث ولد الطالب، ) (12

 عة، بيروث: للجمعية العربية للبحوث الاقتصاديةبين التحديات الراهنة وافاق التثورة الصناعية الراب

(. إلاسكندرية: دار 4م(. الاكتفاء الغذائي في ظل السياسة التنموية الجديدة في الجزائر )املجلد 0245حركاتي، فاتح. ) (14

 الوفاء للطباعة.

 مــجلة دفاتر املتوسط م(. ألامن الغذائي بين إشكالية تعـديد املضامين وتنامي التهـديدات. 0240خاللفة ، هاجر. ) (10

 م(. ألامـــــــــــن الغذائي العــــــــــــــربي مفهــــــــومه وواقعه. مجلة شؤون عربية 4110سبتمبر،  02الراوي، منصور. ) (10

 م(. الامن الغذائي والتنمية الاقتصادية. القاهرة: دار الجامعة الجديدة للنشر.0222السريتي، السيد محمد. ) (11

م(. معالجة تصويرية ملفهوم ألامن الغذائي وابعاده . مجلة كلية آلاداب والعلوم 0221نوفمبر،  44اسم. )سالطنية، بلق (15

 إلانسانية والاجتماعية

م(. ماهي سبل تحقيق ألامن الغذائي. موسوعة أراجيك، تغذية. تم الاسترداد من 0202يونيو،  1شادن،  سليم. ) (16

                                                       %d8-https://www.arageek.com/l/%d8%b3%d8%a8%d9%88%a7%86 

ناشرون  –دار العربية للعلوم (. بيروت: ال4م(. تحديات ألامن الغذائي العربية )املجلد 0221الصادق، عوض بشير. ) (12

 : مركز الجزيرة للدراسات.

(. بيروت: 4م(. حق إلانسان في التنمية الاقتصادية وحمايته دوليا )املجلد 0225). عبد الحكيم، صفاء الدين محمد (14

 منشورات الحلبي الحقوقية.

https://www.arageek.com/l/%d8%b3%d8%a8%d9%88%a7%86-%d8
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 ،  سلسلة عالم املعرفة002

م(. أهمية ألامن الغذائي. تم الاسترداد من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية 0204محمود. )عبد الغفار،  (52
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دراسة حالة  -م(. واقع ألامن الغذائي: مؤشراته وأعاده في ظل املتغيرات الاقتصادية العاملية0241عميش، عائشة. ) (50

الوطن العربي في ضوء املتغيرات والتحديات الاقتصادية ،الجزائر: الجزائر. املؤتمر التاسع حول: استدامة ألامن الغذائي في 

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، بكلية العلوم الاقتصادية

 52م(. تحديات الدعوة إلى بناء أمن غذائي راسخ. مجلة بحوث اقتصادية عربية، 0242العيسوي، ابراهيم. ) (50
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 العربي وآفاقه املستقبلية. عمان: دار آمنة للنشر والتوزيع.
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64) Andrade, Maria. ( 0200 M).  " The Role of Technology in Achieving Global Food Security". world food 
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الغذاء احتكار املصنعة الشركات ومحاوالت العقيمة البذور   

Sterile Seeds and Manufacturers' Attempts to Monopolize Food 

 ليبيا/ جامعة غريان/ الحواس ي إبراهيم محمد مصطفى.أ

Mr. Mustafa Mohamed Ibrahim Al-Hawasi/ Gharyan University/ Libya 

 ملخص الدراسة: 

 على 
ً
 هناك عامل آخر ينتشر عامل املناخ،وتغيرات  وألاوبئة، الحروب،فباإلضافة إلى  انهيارها،يعد تداعي ألامن الغذائي في دولة ما مؤشرا

ً
 يا

 الظاهرة.على هذه  واملؤسسات للتغلبوهو تفش ي البذور العقيمة تحاول هذه الدراسة طرح بعض محاوالت الدول  كالوباء،

.ألامن الغذائي، الدول العربية، البذور املعدلة  املفتاحية:الكلمات 
ً
 جينيا

Abstract : 

 

The deterioration of food security in a country is an indication of its collapse. In addition to wars, epidemics, and climate 

changes, there is another factor that is spreading globally like an epidemic, which is the spread of sterile seeds. This study attempts to 

present some of the attempts of countries and institutions to overcome this phenomenon. 

Keywords: food security, Arab countries, genetically modified seeds. 

 مقدمة:

في محاولة للسيطرة على موارد الغداء في العالم، تقوم مجموعة من الشركات، وتحت غطاء تطوير، وتحسين  إلانتاج 

الغذائي بنشر بذور عقيمة ال يمكن للفالحين الاستفادة منها في املوسم الزراعي التالي، فيضطر لشرائها مرة أخرى من ذات 

الغذائي للشركات املصنعة للبذور، وبذلك تسيطر هذه الشركات على الغذاء املصدر، وهنا يكون قد سلم أحد مفاتيح أمنه 

،  بعد تكون قد ضمنت انقراض البذور ألاصيلة التي اعتاشت بها البشرية 
ً
، وكيفا

ً
ى إلانسان السنين أي مذ تبن آلالفالعالمي كما

ر ألامراض تنتشر في العالم بشكل متسارع كل يوم تقنية الزراعة لتأمين غذائه، هذه البذور  العقيمة "املنهاة" شأنها شأن سائ

، ويتوقفوا عن استخدامها، والبحث عن بدائل من شأنها تغطي املساحة ون ها أكثر ما لم يتنبه لها الفالحيستفحل خطر 

لتي تنتجها االزراعية التي تكفل ألامن الغذائي لكل العالم؛   نستعرض في هذه الورقة البحثية ماهية البذور العقيمة والشركات 

وتسوقها ونماذج من دول كانت قبل تغول هذه الشركات تتمتع باكتفاء أمنها الغذائي، وصارت بعدها قاب قوسين من املجاعة، 

 وبعض التوصيات التي من املمكن أن تكون ذات نفع في مواجهة هذا الخطر .

 :البحثمشكلة 

تحقق " الحالة التي يتمتع كافة وفي جميع ألاوقات بفرص الحصول الغاية من ألامن الغذائي هي التنمية املستدامة التي 

على املنفذ املادي والاجتماعي والاقتصادي على ألاغذية الكافية والسليمة والتغذوية التي تلبي حاجاتهم الغذائية وتناسب 

 دون (0244يكاردا(، تشرين ألاول ( الفريق الفني للبحوث )إ4) أذواقهم من أجل حياة نشطة وصحية "
ً
، وأي عائق يقف حائال

 بشركات عاملية كشركات 
ً
تحقيق هذه الغاية يعد ضمن الكوارث، والحروب، بل قد يكون أسوأ منها خاصة عندما يكون مدعوما

 البذور.إنتاج 
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  :أهداف البحث

، بوصفها من أسلحة الدمار التي ال تقل 
ً
يهدف هذا البحث إلى التعريف عن مدى خطورة حبوب البذور املعدلة جينيا

      للبذور.خطورة عن الكوارث والحروب، ويبين البحث نماذج من دول تأثرت بهذه الشركات املنتجة 

  :حرب البذور 

في العاصمة إلايطالية روما بحضور  4116إحدى تعريفات ألامن الغذائي التي صيغت في مؤتمر القمة العالمي لألغذية عام       

ممثلين عن رؤساء بعض الدول كانت تتلخص في ألامن الغذائي والتغذوي يتحقق عندما يتمتع البشر كافة في جميع ألاوقات 

تصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب بفرص الحصول، من الناحيتين املادية والاق

. ويبدوا أن هذا التعريف (0246( الحلبي، سامي؛ غانم ، نزار؛، 1)أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة 

كتفاء الذاتي باعتماد الدولة على مواردها وإمكاناتها في إنتاج حاجاتها قاصر عن التعريف التقليدي الذي يرتبط بتحقيق الا

،
ً
 لها  (0246)مؤلفين،  الغذائية محليا

ً
ـــ إلىوهذا ما وضع املنظمة العاملية "الفاو" ـــــ التي اعتمدت هذا التعريف نهجا جانب  ـ

يقل خطرها عن خطر الحروب،  حاء العالم، هذه الشركات النالشركات املنتجة للبذور في مواجهة مع املزارعين في شتى أ

 ما تكون مصاحبة لها، فهي تنشط، وتخترق اقتصاد الدول التي تعاني من أزمات خاصة ما بعد الحرب. وعلى 
ً
والكوارث. وعادة

في    Limagrain    في الواليات املتحدة الامريكية، وليماغران Pioneer وبايونير     Monsanto  رأسها خمس شركات هي: مونسانتو

حرب البذور مع املزارعين في مايو  أشعلت، هذه الشركات أملانيافي  Bayer في سويسرا، وباير Syngenta فرنسا، وسانجانتان

صة فرنسا ومحاولة السيطرة على إنتاج الغداء بإنتاج بذور عندما قامت عالنية بمصادرة  البذور في دول العالم وبخا 0241

التي تعد    Monsanto  وعلى رأس هذه الشركات شركة  مونسانتو (ziraa2020 ،0204)هجينة غير قابلة لالستنبات مرة أخرى، 

الجشعة ومونسانتو هذه تعدت كونها مختبرات إلنتاج بذور رأس الحربة في الحرب القائمة بين الفالحين الفقراء والشركات 

 إلى إمبراطورية اقتصادية تستحوذ على 
ً
م 4124من إنتاج البذور في العالم، وفي بداية تأسيسها عام  %22هجينة معدلة وراثيا

رب ته الواليات املتحدة لضكانت عبارة عن مختبر إلنتاج أسلحة دمار من خالل إنتاجها لسالح "العامل البرتقالي" الذي استخدم

ألف  522ماليين شخص في فيتنام بالتلوث، باإلضافة إلى إضافة  0املحاصيل الزراعية في فيتنام، هذه املادة أدت إلى إصابة 

، (0245)الجعفري،  طفل بتشوهات خلقية، ألامر الذي أدي إلى رفع قضايا ضدها لينتهي ألامر بتسوية مالية قدمتها الشركة

اتجهت بعد ذلك إلنتاج نباتات ببذور معقمة عبر تقنية تقييد الاستخدام الجيني، التي تعرف بالعامية بتقنية إلانهاء . حيث 

تمنع هذه النباتات من انتشار البذور وتمنع املزارعين من إعادة البذور التي يحصدونها، أي يجب شراء البذور في كل مرة يقوم 

املزارع بالزراعة، هذا يسمح للشركة بفرض شروط التراخيص الخاصة عبر التكنولوجيا؛ يشتري املزارعون البذور املهجنة  فيها

 من إعادة زراعة محصولهم، ألن بذور الجيل الثاني املهجنة تكون أقل جودة
ً
)مونسانتو املنتجات ولقضايا  منذ أجيال، بدال

 ويمكن التفرقة بين نوعين من هذه التقنيات:   (0200بها، املرتبطة 

، ي، وهالاستخدام املقيد لألصناف" 
ً
يات له لتكنولوجالجانب الخاص بتقييد استخدام هذه ا التي تجعل الجيل التالي عقيما

مكة ثالثية فإن كل من الس ومثل النشء الناتج عن منتجات تقييد الاستخدام لألصناف، .املورثات الكالسيكية يما يوازيه ف

، الفاكهة ثالثية الكروموزومات منزوعة البذور مثل البطيخ أو الفاكهة التي تثمر بدون تلقيح تعتبر الكروموزومات العقيمة

النباتات والحيوانات الهجين ممكنا، يحدث فصل كبير وال يتم الاحتفاظ  يحيث يصبح التكاثر ف F1 عقيمة. وفى السالالت الهجين

تكنولوجية تقييد استخدام صفة خاصة. وسواء كان التطبيق نابعا من  ما هو الحال فىخصائص املفيدة فى الجيل التالي كبال
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املورثات الكالسيكية أو الفردية يضطر الفالحون إلى إعادة شراء ساللة نامية جديدة لهذه الكائنات حتى يتم التغلب على العقم 

  .أو ألاداء الضعيف للساللة الهجين

يمكن التفرقة بين ثالثة  .، وهي تتطلب الاستخدام الخارجي للمحفزات لتنشيط ظهور صفة ماوتقييد استخدام صفة خاصة

 استراتيجيات لتقييد الاستخدام لألصناف:

 بواسطة إلانبات.ينشأ عنه منتج يمنع  والذيألاولى التنشيط املحفز ملورث معطل.  
ً
 ويتم الاحتفاظ بهذا املورث خامال

حاجز نسخ يمنع تطور الجنين الطبيعي. ومع ذلك فإنه يتم معاملة البذور عند بيعها بواسطة محفز كيميائي مما يؤدي إلى 

 .وبالتالي تصبح بذرة الجيل الثاني صالحة لالستخدام ولكن عقيمة .ظهور املورث املعطل فى بذرة الجيل الثاني

هنا كل ألاجيال، ولكن يتوقف عن ذلك قبل بيع البذرة و  فيأن املربي يستخدم كيماويات  فيالثانية تختلف  راتيجيةإلاست

البذرة من تلقاء نفسه وينشأ عنه بذرة عقيمة. ويتم منع هذا الظهور بواسطة استخدام الكيماويات  فييظهر املورث املعطل 

 .التي تقدم بروتين تعويض ي لحماية املورث

الثالثة تركز على املحاصيل التي يتم إعادة إنتاجها نباتًيا مثل الجذور والدرنات ونباتات الزينة وذلك ملنع  ستراتيجيةإلا 

 املخزن وهنا يظهر مورث يمنع النمو من تلقاء نفسه ويمكن منعه باستخدام فيالنمو أثناء فترة التخزين وزيادة فترة الاحتفاظ بها 

. يرى بعض (0220أكتوبر/تشرين ألاول  44 – 41( هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، 2) .آخر مادة كيمائية تحفز مورث"

البذور تمثل أكبر تهديد للبشرية، إذا ما تم استخدامها على نطاق ي ، املستخدمة ف«التعقيم وإلانهاءتكنولوجيا »الباحثين أن 

خدم ال تست التيواسع، وهو ما يحدث بالفعل. كما يعرب بعض الخبراء عن قلقهم من انتقال صفات تلك البذور إلى الحقول 

يمكن أن تحدث كوارث عندها ، ملها الهواء وينتقل معها العقميح التيالهندسة الوراثية، وذلك عن طريق حبوب اللقاح 

ر ومن ثم املجاعة. ويحذر آخرون من أنَّ تناول  الغذائيزراعية أقلها نقص املحاصيل وإلاخالل باألمن 
ّ
 يؤث

ً
الطعام املهّجن وراثّيا

جينات إلانسان ويضعف مناعته، وقد أجريت تجربة على الفئران حيث تم إطعامها أغذية مهجنة وراثّيا، فلوحظ حدوث  يف

ع ما يحدث مع البشر، وليراج وهذا، ومريضةالخاص بالفئران وأصبحت ألاجيال التالية ضعيفة  النوويبنية الحمض  فيتغّير 

  (0240)عز الدين،  .لعائلته ليكتشف الفرق  الصحيكل منا التاريخ 

" لم يسبق لإلنسان أن اخترع مثل هذه الخطة املاكرة الخطيرة بعيدة  غويديتي:حول هذا املوضوع يقول الكاتب جيري 

ربة . فبضاملخلوقات على وجه الكرة ألارضيةألاهداف والكامل للسيطرة على سبل الرزق ومورد الغداء وحتى على حياة جميع 

ة التي تدعم كل أشكال الحياة واسعة وقحة من يديه سيكون إلانسان قد كسر وبال رجعة دورة النبات إلى البذور وهي الدور 

 من البذور  على هذا الكوكب فإذا لم يكن هناك بذور فلن يوجد طعام ما
ً
تقنية عصر إلانهاء علم ذكي وعمل  أن.لم تشتر مزيدا

تجاري لكنه تجاوز الحدود، تجاوز الخط الدقيق الفاصل بين العبقرية والوقاحة وهي فكرة خطيرة وسيئة يجب حضرها " 

وفي رد على الحملة إلاعالمية املخططة لشركة مونسانتو تحت شعار " ليبدأ الحصاد " كتبت الحكومات ألافريقية  (0220)شيفا، 

 تحت شعار " لندع.
ً
 فيه:" قالت  يستمر!الحصاد  تصريحا

ي الالزم في القرن الحاد" إننا ال نعتقد أن مثل هذه الشركات أو تقنيات الصبغيات ستساعد مزارعينا في إنتاج الغداء 

. بل على العكس، فإننا نعتقد أنها ستدمر التنوع واملعرفة املحلية ونظام الزراعة املستدام الذي طوره مزارعونا عبر والعشرين

  (0220)شيفا،  ركات ستهدد قدرتنا على إطعام أنفسنا "آالف السنين، وبهذا فإن هذه الش
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 :حرب البذور الزراعية في العراق

، فقد شهدت على ضفاف أنهارها نشوؤهاتعد بالد الرافدين ومنذ ألازل مهد الحضارات إلانسانية المتالكها كل مقومات 

، مما أدى إلى التحول السريع في نمط العيش العراق آنذاكأولى التجمعات القروية التي شكلت أولى لبنات املجتمع املدني في 

لسكان ل من الصيد إلى الزراعة، والرعي، لتوفر املناخ املناسب، ووفرة املياه، وتنوع الغطاء النباتي؛ كان الاهتمام ألاول وألاخير 

 يقول امللك ألاشوري ادد نراري:
ً
 بعيدا

ً
 بالزراعة وبشهادة ملوك بالد الرافدين بلغ ألامن الغذائي آنذاك شأوا

 " شيدت بنايات إدارية في بالدي وأقمت وسائل الري فيها وزدت عدد مخازن الحبوب عما كانت عليه في ألايام السابقة 

 ألاول:ويقول تجالتبليزر 

 من الحبوب أكثر من أسالفيحاريث تعمل في أرجاء بالد آشور، وبذلك كدست أ" لقد جعلت امل
ً
 . لقد كونت قطعكداسا

ً
انا

 من الخيول واملاشية والحمير من الغنائم التي أخذتها ......من ألاراض ي التي لسطت سلطتي عليها "

:ويمتدح سرجون الثاني نفسه 
ً
 قائال

البساتين، وقرر أن يحصل على الحبوب من املنحدرات الصخرية لم يسبق  " لقد فكر أن  يفتح ألارض املتروكة ويزرع

، لقد تعلق قلبه بأن يجعل أخاديد في ألارض البور التي لم تعرف املحراث في عهود امللوك السابقين، وجعل 
ً
أن أنتجت خضارا

تعيشها بالد الرافدين جراء سياستها هذا النعيم وحالة الرخاء التي  ، وبالرغم من (0241)النواب، الناس تغني من الفرح "  

الاقتصادية إال أن الحروب التي خاضتها أضعفت من قوة اقتصادها ولكن بنسبة قليلة وذلك نتيجة العتمادها على اكتفاءها 

 ع (0241)النواب، الذاتي في تأمين الغداء 
ً
لى عكس عراق اليوم الذي أطاحت باقتصاده الحرب التي أخذت حرب البذور حيزا

 منها إلى جانب الحرب التقليدية العسكرية؛ والقصة تتلخص في أن العراق كان قبل الحرب املدمرة يتبع سياسة زراعية 
ً
كبيرا

وسنة  (0242)خفيف،  ريخه إلى آالف السنينبتطوير أنواع متعددة من كل أنواع القمح  وكان يملك بنك بذور بعضها يعود بتا

وأعقبتها بحملة تدمير وإفساد   (0244.، 4)فرج وبمجرد الهجوم على العراق كانت أولى الضربات تستهدف  بنك البذور  0220

على أروع النظم الزراعية التي استمرت آلالف السنين،ــــــ وهذا ليس بجديد، منظم ملراكز البحوث العلمية وبذلك يسدل الستار 

م قصفت بنك البذور الوطني في كابول، وأطلقت يد مجموعة من اللصوص للسطو على 0220ُيذكر أن الواليات املتحدة عام 

زراعة بذور قادرة على إنتاج بذور  مدى إمكانيةللتعرف على  0225ــــــــ وبحسب دراسة حديثة عام   (0244.، 4)فرج  .املكان

من البذور التي تحتاجها الدولة الستدامة  فقط %5منتجة بدورها إلدامة استمرار زراعة الحبوب وجد أن هذه إلامكانية توفر 

القاصمة التي أصابت أمن العراق الغذائي في مقتل، وكان له الدور الفاعل  ( الضربة44هذا إلانتاج وكان قرار املحتل بريمر رقم )

لبذور تغير في نظام ا أو تعدل  أنغيرها  أو في تدمير ما تبقى من إنتاج القمح وينص على أنه ال يحق ألية حكومة عراقية منتخبة 

 0220الذي وضع بعد الغزو عام 
ً
 قانونيا

ً
 اسما

ً
 هو )براءة الاختراعات  . ولقد صدر هذا القرار متخذا

ً
والتصميم الصناعي مخادعا

: يحظر على املزارع العراقي حفظ 44وسرّية املعلومات والدوائر املتكاملة وتنوع املحاصيل(، وكان  من ضمن ما ينص عليه القرار

بالبذور  ملدهم ألاجنبيةالشركات الذي يرغم املزارعين على الاعتماد على  ألامر البذور، ومشاركتها مع غيره وال إعادة زراعتها، وهو 

 كل عام لزراعتها، لقد حدد هذا القرار مستقبل الزراعة العراقية ورهنها بقرارات الشركات الاحتكارية، مثل 
ً
املعدلة وراثيا

ها طرتالعمالقة التي تسعى لفرض سي ألامريكيةمونسانتو وسنجينتا ودو كيميكال وكارجل وغيرها من شركات املنتجات الزراعية 

  إنتاجعلى 
ً
وفي هذا الشأن حذرت منظمة ألاغذية   (0242)خفيف،  الغذاء في العالم من خالل البذور والنباتات املعدلة وراثيا
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والزراعة على صفحة موقع ألامم املتحدة من أن صناعة إنتاج البذور في العراق قد انهارت ولم يعد في الوسع تلبية احتياجات 

 على وضعية ألامن الغذائي ككل، وفي نفس املوقع
ً
للت ق املزارعين لغرس ألاصناف املحسنة، ألامر الذي يمكن أن يشكل تهديدا

 من احتياطات املزارعين الخاصة ووصفتها بذات نوعية خاصة منخفضة على ألاغلب 
ً
( 6)من أهمية البذور املستخدمة حاليا

مسة خوفي سعي منها للنهوض باإلنتاج الغذائي في العراق وافقت الحكومة  العراقية على ركائز  العمل ال  (0225ألامم املتحدة، 

 وهذه الركائز هي : 0244أيار  42التي اقترحتها املراجعة في اجتماع عقد بتاريخ 

 .تحسين أدوات شبكة الحماية. ـ4

 ــ تعزيز إلانتاج الزراعي املستدام 0

 .املضاعف الناجم عن سوء التغذية معالجة العبء .ـ0

 .التوظيف خاصة بين الشباب والنساءزيادة فرص .  ـ1

 .ياسات التسويق والتجارة والتسعيرــ إصالح س5

حسين وتهذه الركائز من شأنها أن تدعم التنمية املستدامة التي تهدف إلى القضاء على الجوع وتحقيق ألامن الغذائي 

                                       (0244( الفريق الفني للبحوث )إيكاردا(، تشرين ألاول 4)وتعزيز الزراعة املستدامة  التغذية

  :حرب البذور الزراعية في مصر

 في ابتكار آلاالت 
ً
شواهد  وآالت الري وبقيت الزراعية القديمةكان الرتباط املصريين بنهر النيل منذ أقدم العصور سببا

ألاولى في وفق أسس  أصحاب املدرسةالنهضة الزراعية القديمة على مخلدة على جدران معابدهم إلى يومنا هذا وكان الفراعنة 

هندسية استمر النشاط الزراعي يشكل ركيزة الحضارة والاقتصاد إلى أن توسعت مصر الحديثة في شراء واقتناء البذور العقيمة 

، وبالطبع أصبح الفالحون مجبرين على شراء البذور املستوردة كل عام. بعد الثورة تزايد الحديث عن (0204)ويكيبيديا، 

إمكانية تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح، ولكن كيف نطمئن إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي إذا كنا مجبرين على استيراد 

يمكننا أن نزرع إذا ُمنع عنا استيراد البذور؟ سألت بعض املختصين وعرفت أن مصر بدأت هذا املوسم إنتاج  البذور؟ ماذا

(، وهذه لم يجربها 464( وجيزة )40( و)6(، وسدس )0( و)4أصناف جديدة من البذور، مثل بذور القمح من أصناف مصر)

والبد من إلاشارة هنا إلى مصر نجحت في  (0240)عز الدين،  .ى املزارعون بعد، لكن قيل لهم إنها صالحة لالستنبات مرة أخر 

 
ً
خطوات مهمة في تحقيق أمنها الغذائي رغم كل التحديات، خاصة في نسب الاكتفاء الذاتي من القمح الذي شهد تحسنا

 وأشارت
ً
الدراسة التي أصدرها املنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية " دراية " على النظر في  ملحوظا

السياسات التي تنتهجها الدولة وجوانب القوة والضعف فيها وأوصت بنقاط مهمة منها إقامة مجتمعات زراعية صناعية 

 (0200)هشام،  الفالحين.ورفع دخول  متكاملة في ألاراض ي الجديدة بهدف رفع نسبة التصنيع الزراعي

  :أهم النتائج

  ساهمت الشركات املصنعة للبذور املعقمة " املنهاة" في تدهور ألامن الغذائي في العديد من دول العالم وبخاصة الدول

 التي تعرضت لالحتالل والحروب.
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  تهافت املزارعين على شراء وزراعة البذور املعقمة "املنهاة" كان بسبب إنتاجاتها الكبيرة في املوسم رغم عدم فعاليتها في

 املوسم املقبل 

 .ساهمت شركات إنتاج البذور املعقمة "املنهاة" في انقراض بعض ألانواع التي توارثها املزارعون منذ آالف السنين 

 عة للبذور، وعلى رأسها " مونسانتو " للسيطرة على إنتاج الغذاء في العالم، والشواهد تسعى بعض الشركات املصن

 كثيرة منها على سبيل املثال تدمير بنوك البذور، ومراكز البحوث العلمية في الدول التي تعرضت لالحتالل والحروب.

  : التوصيات

 عريف بالبذور املعقمة " املنهاة "، وخطرها على ألامن املساهمة من ِقبل املنظمات التي تهتم بالزراعة على الت ضرورة

 الغذائي للشعوب.

  وجوب التعامل مع هذه املنتجات من بذور عقيمة، وغيرها كالتعامل مع ألاوبئة وألامراض وسرعة انتشارها والبحث

 عن كيفية التصدي لها 

 م بحمالت توعية باألمن الغذائي للمزارعين ضرورة املساهمة من قبل املنظمات املهتمة بالزراعة على التشجيع بالقيا

 والندوات.كاملؤتمرات 

  ضرورة الاهتمام بالبذور ألاصلية غير املهجنة، ومحاولة تحسين جودتها والعمل على نشرها بين املزارعين ومتابعة

 إنتاجها ودراسة محاصيلها.  

 5 تمام بدراسة البذور غير املهجنة وتطوير الزراعة دعم مراكز البحوث الزراعية بكافة إلامكانات املادية املتاحة لاله

 العضوية.

  العمل على إقامة البحوث والدراسات في مجال زراعة البذور غير املهجنة بالتعاون مع مختلف املؤسسات التي تعنى

 املجال.بالزراعة وتشارك الخبرات والتجارب امليدانية في هذا 

 البذور غير املهجنة "ألاصلية" وإتاحة كافة إلامكانات التي تشجع  التشجيع على الاستثمارات الزراعية في مجال

 املستثمرين في هذا املجال.

 .الاهتمام ببنوك البذور وتطويرها، كونها أمن قومي ال يجوز املساس به أو التالعب بمحتوياته 

  للبذور غير املهجنة بكميات تسد حاجة املزارعين. إلاكثار القيام بمشاريع 

 قائمة املراجع: 

 (. الحصاد املسروق سرقة مصدر الغذاء العالمي )املجلد ألاولى(. العبيكان للنشر.0220فاندانا شيفا. )  (4

(. بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي )املجلد ألاولى(. قطر، الضعاين: املركز العربي لألبحاث 0246مجموعة مؤلفين. ) (0

 ودراسة السياسات.

(. سالحها البذور مونسانتو ..شركة تنتج البذور. )عبد هللا يوسف الكزيايت، املحرر( الفيصل ، 0245سيد الجعفري. )فبراير،  (0

 .02ـ 02(، صفحة 01ألاولى )

، من موقع صحيفة بوابة ألاهرام على ويب: 0200، 5 05(. بوابة ألاهرام. تاريخ الاسترداد 0200، 0 2أميرة هشام )املحرر(. ) (1

https://gate.ahram.org.eg/ 
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ـ  020(. تاريخ الزراعة في بالد آشور. حوليات آداب عين شمس ، صفحة 0241رويدة فيصل موس ى النواب. )أكتوبر ديسمبر،  (5

021. 

، من موقع ألامم املتحدة على ويب: 0200، 5 05(. أخبار ألامم املتحدة. تاريخ الاسترداد 0225أغسطس،  4ألامم املتحدة. ) (6

https://news.un.org/ar/ 

(. آلاثار املحتملة لتكنولوجيات تقييد استخدام 0220أكتوبر/تشرين ألاول  44 – 41هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ) (2

 .CGRFA-9/02/17 Annex(. روما: 0ـ4املورثات على التنوع. هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )صفحة 

(. املراجعة الاستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي والتغدية في العراق. تأليف 0244إيكاردا(. )تشرين ألاول الفريق الفني للبحوث ) (4

(. بغداد: 4برنامج ألاغذية العالمي لألمم املتحدة )املحرر(، املراجعة الاستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي والتغدية في العراق. )صفحة 

 املتحدة. برنامج ألاغذية العالمي لألمم

 (. مراجعة إستراتيجية ألمن الغداء والتغدية في لبنان. لبنان: ألاسكوا.0246الحلبي، سامي؛ غانم ، نزار؛. ) (1

  https://ar.wikipedia.org/wiki، من ويكيبيديا: 0200، 1 04(. تاريخ الاسترداد 0200، 0 00مونسانتو. ) (42

44) ziraa2020( .42  ،،بوابة الزراعة. تار 0204يونيو .) من 41، 5 0200يخ الاسترداد ،https://alzira3a.com./ 

 http://lampress.net/index.html، من 0200، 5 01(. الرابطة اللبنانية لإلعالم. تاريخ الاسترداد 0242، 6 40عباس خفيف. ) (40

خبارية: ، من موقع صحيفة الوطن إلا 0200، 5 01(. الوطن. تاريخ الاسترداد 0240نوفمبر،  42أحمد عز الدين. ) (40

https://www.elwatannews.com/news/details/78026# 

، من شبكة امليادين إلاعالمية: 0200، 5 01(. امليادين. تاريخ الاسترداد 0244شباط،  05محمد فرج. ) (41

https://www.almayadeen.net/ 

 /https://www.almayadeen.net، من 0200، 5 01(. امليادين. تاريخ الاسترداد 0244شباط،  05محمد فرج. ) (45

، من موقع ويكيبيديا على مويب: 0200، 5 05(. الزراعة في مصر. تاريخ الاسترداد 0204ديسمبر،  2ويكيبيديا. ) (46

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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Le droit comme instrument de la sécurité alimentaire mondiale : une réflexion sur le droit 

international public 

Law as an instrument of world food security : A reflection on public international law 

Dr. Aziz Razoki / Moulay Ismail University Meknes/ Morocco 

Résumé :  

Cette contribution propose une réflexion sur le rôle essentiel du droit dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et son 

importance comme un moyen d’encadrer les attitudes des pays et de rendre exécutoires les actions et les stratégies internationales. 

La complexité du système juridique international nécessite la focalisation sur les dispositions y afférentes au commerce international 

en l’occurrence l’accord de l’agriculture. 

  Mots clés : sécurité alimentaire, droit commercial international, accord sur l’agriculture, droit à l’alimentation 

Abstract: 

The contribution proposes a reflection on the essential role of the law in the fight against food insecurity and its importance 

as a means of framing the attitudes of countries and making international actions and strategies enforceable. The complexity of the 

international legal system case those affecting agriculture. 

Keywords: Food security, international trade Law, agreement on agriculture, right to food. 

Introduction : 

 La sécurité alimentaire est l’un des plus vieux enjeux du monde. Dans plusieurs régions du globe, 

l’insécurité alimentaire se présente de manière quasi permanente, et d’autres connaissent une résurgence 

intermittente de celle-ci, parfois dans ses expressions extrêmes – les crises alimentaires, voire les famines.  

A partir du milieu des années 1990, les conditions de la sécurité alimentaire ont été ainsi redéfinies. Selon 

l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), il y aurait sécurité alimentaire « lorsque 

toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation 

suffisante, sure et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur 

permettre de mener une vie active et saine »11. Ce même objectif est repris par l’organisation des Nations Unies 

(ONU)  à l’issue du Sommet sur les objectifs du millénaire pour le développement tenu en 2010 et sa reconduction 

lors du Sommet du développement durable tenu en 2015 à New-York. 

La notion de la sécurité alimentaire revêt plusieurs aspects, selon Ahmed.Mahiou, elle désigne les mesures 

et les actions capables de faire face aux problèmes alimentaires sous leurs différents aspects et qui présentent un 

danger pour la société à savoir : la famine, la sous-alimentation et la malnutrition (Mahiou, 2006, pp.11-12). 

Dans cette optique, la sécurité alimentaire est conçue comme l’ensemble des éléments quantitatifs 

                                                           
ndiale lors du Sommet mondial de l’alimentation tenu du 13 au 17 Novembre 1996Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mo 11 
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nécessaires à la survie de l’homme et l’aspect qualitatif qui porte sur les problèmes de l’innocuité des denrées 

alimentaires connu sous le nom de la « sécurité sanitaire des aliments ». 

Cependant et depuis, le début de la guerre en Ukraine, le 24 février, la sécurité alimentaire préoccupe à 

nouveau la communauté internationale. De nombreux indicateurs confirment la gravité de la situation. Selon FAO, 

l’indice des prix des produits alimentaires a grimpé en flèche et atteint, au mois avril 2022, son plus haut niveau 

depuis sa création en 1990 en raison de l’inflation concernant les céréales et les huiles végétales12. 

Cette nouvelle crise mondiale, d’ordre politique, va compromettre sans doute, le droit à l’alimentation et 

s’ajoute aux conséquences sanitaires et socio-économiques de la crise de la Covid-19 qui vont détériorer la 

situation des groupes les plus vulnérables. La FAO estime que, en 2020, 720 à 811 millions de personnes sont en 

état d’insécurité alimentaire grave et deux milliards individus qui n’ont pas eu, régulièrement, accès à une 

alimentation sure, nutritive et suffisante (FAO, 2021, p.16). 

La question de la sécurité alimentaire n’est pas d’emblée un problème dont les traits sont seulement 

scientifiques, économiques et sociales. Or, elle existe une autre dimension proprement juridique de la sécurité 

alimentaire. Comme toute autre discipline, le droit n’échappe pas à cette mise à l’épreuve de l’insécurité 

alimentaire. La saisine par le droit des problèmes alimentaires s’apprécie à l’aune d’une importante épreuve : celle 

de la capacité de l’ordre juridique de s’adonner avec les enjeux de la sécurité alimentaire. D’où la fonction sociale 

du droit qui intervient pour répondre aux exigences de la société dans un univers instable et menaçant (Coppens, 

P.2012, pp.269-294), il en résulte que le droit est un facteur de sécurisation des individus dans une société de plus 

en plus conflictuelle (Gustav, 1938). 

Intérêt du sujet : 

La sécurité alimentaire constitue l’un des enjeux de la communauté internationale, elle est la préoccupation 

essentielle pour les gouvernements comme pour les ménages dans le monde. De ce fait, les menaces liées à 

l’insécurité alimentaire appellent bien d’autres mesures pour pouvoir assurer aux individus l’accès à la nourriture 

de la façon la plus durable. Dans cette perspective, toute action favorable à l’accès à un approvisionnement 

alimentaire bien soit salutaire, doit prendre en compte des mesures concrètes - dont les mesures juridiques-

nécessaires à la réalisation du droit de chacun à l’alimentation. 

La problématique : 

La croissance économique sans frein et le développement démographique ont ravagé l’écosystème naturel 

de telle sorte qu’elle plonge l’humanité dans une crise écologique sans précèdent. S’ajoute à cette réalité, les 

                                                           
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/ 12 
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conflits politiques internationaux et l’absence d’une souveraineté alimentaire pour plusieurs pays de répondre aux 

besoins alimentaires de la population qui ne cessent d’augmenter. La présente contribution s’interroge soit-elle de 

certaines des fonctions essentielles du droit dans la lutte contre l’insécurité alimentaire. Mais encore faut-il 

connaitre dans quelle mesure le droit constitue-t-il un instrument de la sécurité alimentaire en l’occurrence le droit 

de l’Organisation mondiale de commerce et son accord de l’Agriculture. 

L’objectif de l’étude : 

L’objectif de ce travail est de mettre en évidence le droit à l’alimentation et à la sécurité alimentaire comme 

un droit humain et en tant que responsabilité publique et sociale de la communauté internationale. Encore l’entrée 

retenue, de cette contribution, est la capacité de certaines dispositions juridiques internationales notamment les 

accords de l’agriculture dans la réalisation de la sécurité alimentaire. 

Hypothèses : 

Pour essayer d’approcher le sujet, nous partons des hypothèses suivantes : 

 Le droit à l’alimentation constitue-t-il un fondement de la sécurité alimentaire ; 

 Les règles de l’OMC et son accord de l’Agriculture sont-elles porteuses d’une culture de la sécurité 

alimentaire,   

La méthode d’analyse : 

La déconstruction des axes de ce travail nous oblige d’adopter l’approche juridique dans la mesure où le 

rôle de droit est d’encadrer l’action de la communauté internationale. En fait, la participation des normes juridiques 

à la réalisation de la sécurité alimentaire permet de mettre en évidence la fonction instrumentale du droit. 

Pour contourner notre sujet, tout en essayant d’affirmer ou d’infirmer nos hypothèses formulées ci-dessus, 

nous approchons cette analyse à travers deux axes : le premier est consacré au droit à l’alimentation comme un 

droit fondamental du citoyen du monde (I). Tandis que le deuxième axe traitera le droit en tant instrument à la 

réalisation de la sécurité alimentaire avec un regard particulier le droit de commerce international et son accord 

de l’agriculture (II). 

I-Le droit à l'alimentation et la sécurité alimentaire : Quelle synergie ? 

Le droit à l’alimentation est un droit humain reconnu par le droit international, il constitue un élément 

essentiel pour la réalisation de la sécurité alimentaire. Cette dernière relève d’un bien commun et donc d’une 

responsabilité publique nationale et internationale. C’est par l’approche juridique fondée sur le droit à 

l’alimentation que la sécurité alimentaire est désormais une obligation juridiquement contraignante (1). Le 
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concept de la sécurité alimentaire permet de mettre en évidence les instruments juridiques nécessaires à la 

réalisation du droit à l’alimentation (2)     

1.Le droit à l’alimentation : un fondement pour la sécurité alimentaire : 

L’intérêt des Etats pour les questions liées à l’enjeu alimentaire s’est manifesté depuis les années 1940, la 

communauté internationale a reconnu que la libération des êtres humains du besoin constitue un fondement 

impératif de la paix et de la sécurité dans le monde (Bensalah, 1989, p.29) 

 La relation entre  paix, sécurité  et l’autosuffisance alimentaire sera confirmé lors de la création de 

l’organisation des Nations Unies(ONU) en 1945, qui  a fixé ,dans son préambule , comme but la « réalisation de  la 

coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou 

humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 

pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion13 ».  

En plus, la coopération économique et sociale internationale est reconnue comme une valeur vitale à la 

construction d’une société mondiale solidaire. A cet effet, Marie Claude Smouts estime que « La finalité de cette 

coopération n’est plus de réguler des rapports internationaux horizontaux et bilatéraux mais de favoriser l’action 

collective pour la réalisation des buts communs» (Smouts, 1998, pp.135-160).  Cette constatation trouve son 

fondement dans les termes de l’article 55 de la Charte des Nations Unies, qui invite les États parties de s’engager 

activement à « la résolution des problèmes internationaux dans les domaines économique social, de la santé 

publique et autres problèmes connexes» (ONU, 1945).   

L’affirmation par les Etats des droits économiques et sociaux, comprenant le droit à l’alimentation, se 

manifestera ultérieurement dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, qui prévoit, à son 

article 25, le droit de toute personne « à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de 

sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les 

services sociaux nécessaires14 ». Cette disposition sera reprise à l’article 11 du Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels(PIRDESC)15, qui comprend l’énoncé le plus complet du droit à l’alimentation en 

droit positif. 

                                                           
13 Charte des Nations Unies du 26 Juin 1945 En ligne https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text consulté le 08 Mai 2022  
14 Déclaration universelles des droits de l’homme adopté par l’assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 dans sa résolution 217 

A (III) tenue à Paris  
15 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 

1966 dans sa résolution 2200 A(XXI) 

https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text
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 Le second paragraphe de l’article 11 dispose que le « droit fondamental qu’à toute personne d’être à l’abri 

de la faim », en insistant sur la coopération internationale comme moyen de protection de ce droit.  Depuis lors, le 

droit à l’alimentation a été reconnu dans de nombreux instruments internationaux et régionaux, possédant ou non 

une valeur juridique, à vocation universelle ou particulière (Bensallah. 1989, p.29). 

Ainsi, à l’origine, les problèmes liés à l’alimentation étaient compris sous l’angle des droits humains et non 

en termes de sécurité ou d’insécurité alimentaire. La consécration du droit à l’alimentation, dans le cadre des 

actions opérationnelles, n’a pu empêcher la grave crise alimentaire qui a marqué une partie importante du tiers-

monde en 1972- 1973, crise largement attribuée à une baisse vertigineuse de la production mondiale de céréales 

ainsi qu’à une flambée des prix.  

A cette occasion, les États se sont entendus alors pour déclencher une réflexion systémique sur les causes 

des crises alimentaires et sur les moyens d’en faire face (Ziegler, 2011, p.9). La Conférence mondiale de 

l’alimentation, convoquée par l’Assemblée générale des Nations Unies, a été chargée « de définir les moyens par 

lesquels la communauté internationale, dans son ensemble, pourrait entreprendre une action spécifique pour 

résoudre le problème alimentaire mondial dans le cadre plus général du développement et de la coopération 

économique internationale16 ». La réponse de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

a été l’affirmation de la nécessité d’établir un « système de sécurité alimentaire mondiale qui assure à tout moment 

des disponibilités alimentaires adéquates à des prix raisonnables ». 

Le concept de sécurité alimentaire a été consacré lors de la Conférence mondiale de l’alimentation tenue à 

Rome en 1974, qui le définira comme la « disponibilité à tout moment des approvisionnements mondiaux en 

denrées alimentaires adéquates [...] pour faire face à une augmentation de la consommation alimentaire [...] et 

pour répondre aux fluctuations de la production et des prix17 ». Cette définition limitait le concept de sécurité 

alimentaire à la disponibilité, sur les marchés internationaux et nationaux, de la nourriture d’une manière 

suffisante pour satisfaire les besoins toujours croissants de la population mondiale. Depuis lors, le concept s’est 

considérablement développé en faveur d’une connaissance plus approfondie des facteurs de nature à influer sur 

la situation alimentaire des collectivités de même que des individus (Benbouzid., Delpeuch., Maire., 1995, 

pp37-50). 

                                                           
16 Déclaration universelle pour l’élimination définitive de la faim et de la malnutrition, adoptée lors de la Conférence mondiale de l’alimentation, 

Rome, 16 novembre 1974.L’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé ce document dans sa résolution 3348 (XXIX) du 17 décembre 

1974. Voir : [En ligne], 1974, [http : //www.unhchr.ch/html/ menu3/b/69.htm] (05/05/20022). 
17 Le préambule de la déclaration universelle pour l’élimination définitive de la faim et de la malnutrition paragraphe g. 

https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/universal-declaration-eradication-hunger-and-malnutrition 
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D’une part, plus sont les organisations internationales qui reconnaissent maintenant que l’accès effectif à la 

nourriture est une condition de la sécurité alimentaire au même titre que sa disponibilité (Daviron.B, 2012, pp.91-

109). Ainsi, en 1983, la FAO affirme que « la sécurité alimentaire consiste à assurer à toute personne, et à tout 

moment, un accès physique et économique aux denrées alimentaires dont elle a besoin ». De même, la Banque 

mondiale estime en 1986 qu’une alimentation sécurisée passe par l’« accès pour toute personne et à tout moment 

à une alimentation suffisante pour mener une vie active et en pleine santé ». En somme, les acteurs dans le domaine 

reconnaissent que l’accroissement des stocks mondiaux de nourriture ne favorisera guère la sécurité alimentaire 

si tous les individus ne disposent pas dans les faits des denrées dont ils ont besoin (Rastoin.J.L, Ghersi.G, 2010, 

p.13). L’accessibilité de la nourriture est « liée à la dynamique de la production et des échanges, ou le mode de 

gouvernance au sein du territoire considéré et les rapports entre les différentes institutions où s’opère la circulation 

des aliments » (Fournier. et Touzard. ,2014). Il faut donc tenir compte de la circulation de la nourriture non 

seulement sur les marchés internationaux et nationaux, mais aussi sur les marchés régionaux et locaux, jusqu’à ce 

que chaque individu puisse se nourrir suffisamment et sainement.  

La définition la plus récente de la sécurité alimentaire a été adoptée par la FAO en 1996 lors du Sommet 

mondial de l’alimentation. Ce dernier a eu des résultats bien différents de ceux de la conférence mondiale de 1974 

sur le même sujet où il intègre d’autres éléments objectifs et subjectifs (Mahler., 1997, pp.585-601). A cet effet le 

FAO définit la sécurité alimentaire comme suit : « La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, 

à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de 

satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.»(FAO, 

1996) 

L’évolution des connaissances scientifiques relatives à la sécurité alimentaire a contribué à la définition du 

droit à l’alimentation comme un droit économique et social. Grâce à une meilleure compréhension des multiples 

facteurs dont est tributaire une alimentation sécurisée, les gouvernements et les institutions internationales 

accordent une attention particulière à l’exécution et à la réalisation pleine et progressive de ce droit à 

l’alimentation.  

Cette nouvelle conception appelle à la formulation des objectifs bien précis et en établissant les seuils en 

deçà desquels une population bascule dans une situation de précarité alimentaire. Le concept de sécurité 

alimentaire fournit aux États un cadre conceptuel à la mise en place de programmes qui permettront la réalisation 

du droit de chacun à l’alimentation. 
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Ce droit, faut-il le souligner, est le seul droit lié à la nourriture qui soit qualifié de « fondamental ». Il est par 

ailleurs susceptible de réalisation immédiate, c’est-à-dire que les États sont tenus d’entreprendre immédiatement 

tous les efforts requis, au maximum de leurs ressources disponibles, pour assurer la réalisation de ce droit18. 

Toutefois il est bien et bel connu maintenant que le droit à l’alimentation dépasse la satisfaction des besoins 

physiologiques minimaux.  

Dans la perspective onusienne, le droit à l’alimentation s’étend au droit à une nourriture suffisante 

,culturellement adaptée et durablement accessible , le comité des droits économiques, sociaux et culturels insiste 

sur  « la disponibilité de nourriture exempte de substances nocives et acceptable dans une culture déterminée, en 

quantité suffisante et d'une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de l’individu ; l'accessibilité ou 

possibilité d'obtenir cette nourriture d'une manière durable et qui n'entrave pas la jouissance des autres droits de 

l'homme »19. 

 De même, M. Jean Ziegler ,rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur le droit à 

l’alimentation, , écrivait que : « Le droit à l’alimentation est le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit 

directement, soit au moyen d’achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate 

et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une 

vie physique et psychique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne ». Cette nouvelle 

perception correspond substantiellement à la complémentarité entre sécurité alimentaire et la pleine réalisation 

du droit à l’alimentation. 

L’ordre juridique international approche ainsi une réalisation de sécurité alimentaire en consacrant un droit 

individuel à l’alimentation. Il considère que le droit à l’alimentation est indissociable du droit à la vie et à la dignité 

humaine ainsi que des droits économiques, politiques et sociaux, le droit à l’alimentation est de l’ordre des droits 

fondamentaux de la personne. Cependant, le rapport du droit à la sécurité alimentaire n’est pas seulement 

fondamental ; il est aussi instrumental. Plus technique, la relation instrumentale du droit à la sécurité alimentaire 

                                                           
18 Voir l’observation générale n° 12 du 21° session du comité des droits économiques, sociaux et culturels qui stipule que « Si un État partie fait 

valoir que des contraintes en matière de ressources le mettent dans l'impossibilité d'assurer l'accès à l'alimentation à ceux qui ne peuvent le faire 

par eux-mêmes, il doit démontrer qu'aucun effort n'a été épargné pour utiliser toutes les ressources qui sont à sa disposition en vue de remplir, à 

titre prioritaire, ces obligations minimum. Ceci découle du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, en vertu duquel chacun des États parties est tenu 

de faire le nécessaire "au maximum de ses ressources disponibles", comme le Comité l'a précédemment souligné au paragraphe 10 de son 

Observation générale 3. Il incombe donc à l'État qui affirme ne pas pouvoir s'acquitter de son obligation pour des raisons indépendantes de sa 

volonté, de prouver que tel est bien le cas et qu'il s'est efforcé, sans succès, d'obtenir un soutien international pour assurer la disponibilité et 

l'accessibilité de la nourriture nécessaire ». 
19 Ibid 
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se manifeste dans la nécessaire mise en place des institutions et le déploiement des divers mécanismes normatifs 

favorisant la disponibilité, l’accessibilité et la consommation sécuritaire de la nourriture. 

2.L’instrumentalisation du droit en faveur de la sécurité alimentaire : 

Les problèmes posés par la sécurité alimentaire n’ont pas seulement des solutions techniques (Dufumier, 

2017, p.45-52). En effet, l’encadrement juridique de la production et de l’échange de denrées alimentaires est aussi 

déterminant dans l’accomplissement ou non de la sécurité alimentaire (Dutilleul., 2015, pp.237-256, Cuq, 2016, 

p.10). Cependant, Comme toute autre discipline, le droit n’échappe pas à la mise à l’épreuve de la sécurité 

alimentaire. Parmi les principaux défis auxquels s’expose le droit figure celui de la complexité du phénomène 

alimentaire, de ses manifestations spatio-temporelles diversifiées, de ses éléments quantitatifs et qualitatifs et de 

ses impacts sanitaires. La saisine du droit est indispensable à la conception du cadre conceptuel favorable à la 

réalisation de la sécurité alimentaire. 

La réalisation effective de la sécurité alimentaire, passe obligatoirement par l’adoption de nombreuses 

règles juridiques afin d’assurer, à chaque individu, un accès à une alimentation suffisante et culturellement 

acceptable. Ces mesures relèveront de divers domaines et prendront différentes formes, dont la forme législative. 

L’article 2 du PIDESC reconnaît par ailleurs l’importance de l’action législative dans la réalisation des droits 

économiques, sociaux et culturels (Golay., 2011, p.35). Celle-ci contribuera, notamment, à définir la portée des 

droits, à assurer leur financement, à créer un cadre institutionnel au sein duquel les droits seront garantis et mis en 

œuvre de même qu’à prévenir et à remédier à la violation des droits tant par l’État que par les particuliers 

(Thériault et Otis, 2003, pp.537-596). 

Afin de comprendre les règles éparses du régime alimentaire, François Collart Dutilleul et Jean-Philippe 

Bugnicourt ont élaboré un modèle d’analyse substantielle. Ce modèle permet de mettre en évidence le rôle du 

droit dans la réalisation de la sécurité alimentaire (Dutilleul.C, Bugnicourt., 2013). Il ressort de ce modèle que le 

droit, qui concrétise et rend exécutoires les décisions politiques, peut favoriser la disponibilité, l’accessibilité et la 

consommation de la nourriture. En revanche, il est possible que le droit se révèle nuisible à la sécurité alimentaire 

en servant des intérêts qui lui sont antagonistes ou encore en méconnaissant ses exigences (Riem, 2019). 

A ce niveau, les États parties au PIDESC reconnaissent la responsabilité qui leur est dévolue pour la mise en 

œuvre du droit fondamental d’être à l’abri de la faim et du droit à une nourriture suffisante. Aux termes de l’article 

2 du PIDESC, les gouvernements « s’engagent à maximiser leurs ressources disponibles en vue d’assurer 

progressivement le plein exercice des droits qui y sont reconnus ». De plus, l’article 11 du PIDESC prévoit « que les 

États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation du droit à un niveau de vie suffisant, y 
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compris le droit à une nourriture suffisante ». A cet effet, les Etats se trouvent, afin de réaliser le droit de chacun 

d’être à l’abri de la faim, devant une obligation de résultat et non pas une obligation de moyen20 : 

Il faut signaler que la sécurité alimentaire intéresse également d’autres champs disciplinaires en entre autre 

le droit de l’environnement. Celui-ci joue un rôle significatif quant à la disponibilité de la nourriture et quant à son 

innocuité (Séroussi.R, 2012, PNUD, 2001). La pollution engendrée par l’activité humaine, dont les activités 

industrielles et l’exploitation excessive des ressources naturelles non renouvelables, le dépérissement de la 

biodiversité et les changements climatiques ne représentent que certaines des menaces sur la sécurité alimentaire 

(Laramée de Tannenberg., 2017, pp-29-34). L’existence d’un régime environnemental garant de la préservation 

à long terme des ressources naturelles et des écosystèmes constitue une condition juridique impérative de l’accès 

pérenne à la nourriture. 

Sur un autre registre, la contribution du droit à la lutte contre l’insécurité alimentaire reste plus primordiale. 

Ainsi, outre l’intérêt que porte l’approche juridique  aux aspects fondamentaux du droit à l’alimentation, 

particulièrement en droit international, plusieurs spécialistes du droit international économique se préoccupent 

de sécurité alimentaire, notamment des questions concernant la prévisibilité et la stabilité de l’accès aux marchés 

agricoles, les mesures sanitaires et phytosanitaires, sans oublier les règles encadrant la production et le commerce 

des aliments. 

II-la sécurité alimentaire dans le régime juridique commercial international : 

Le commerce international est devenu l’un des éléments importants dans la lutte contre l’insécurité 

alimentaire à l’échelle mondiale. Les enjeux alimentaires sont devenus au centre des préoccupations du régime 

commercial international(1). C’est à travers les dispositions de l’accord de l’Agriculture que la sécurité alimentaire 

est intégrée dans le droit de l’OMC(2). 

1.les principes du commerce international au service de la sécurité alimentaire 

Plusieurs sont les théoriciens qui ont développé une thèse selon laquelle le commerce international est une 

composante centrale de la sécurité alimentaire. La circulation des biens et des marchandises permet aux pays, qui 

s’engagent dans la voie du commerce international, un gain d’échange réciproque. De ce fait, la contribution du 

commerce international à la sécurité alimentaire concerne trois aspects : la disponibilité, la stabilité et 

l’accessibilité (Rastion et al, p.312). 

                                                           
20 Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 3 : La nature des obligations des États parties 

(article 2, par. 1, du Pacte), 1990. https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-

attachments/Comite_DESC_Observation_Generale_3_1990_FR.pdf 
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Au premier aspect, Le libre-échange et l’élimination des barrières aux échanges internationaux ont un 

impact bénéfique sur la sécurité alimentaire en augmentant les disponibilités alimentaires. L’augmentation 

considérable de l’offre alimentaire, grâce à la libre circulation des marchandises, permet à la population d’accéder 

à la nourriture tout en comblant l’écart entre le déficit lié à la production nationale et la consommation 

continuellement croissante.   

Au deuxième aspect, la stabilité de l’offre alimentaire constitue un objectif primordial de la sécurité 

alimentaire mondiale (Fumey., 1997, p.199). Cependant, la production des produits alimentaires est influencée, 

dans plusieurs cas, par les aspects environnementaux tels que les dérèglements climatiques ou les problèmes 

sanitaires comme les maladies et encore les ravages des animaux. Pour faire face à ces situations, le commerce 

international pourrait absorber les fluctuations des approvisionnements alimentaires en permettant la circulation 

des excédents et en compensant le déficit alimentaire notamment pour les pays en développement importateurs 

(Charvet, 1987, p.40). 

Néanmoins, le commerce international comme un outil de la sécurité alimentaire (la stabilisation des 

approvisionnements)   se heurte à une autre problématique majeure lorsqu’un pays se contente à la production 

des produits alimentaires destinés à l’exportation et s’oriente vers l’importation pour combler les déficits 

alimentaires enregistrés dans la production locale (FAO, 2002, pp.248-270, Vincent, 2013, p.24). S’ajoute à ce 

problème les restrictions imposées par les pays développés exportateurs des produits alimentaires ayant un effet 

sur la circulation des marchandises sur le marché mondial tels que les droits de douane. 

Enfin, au troisième aspect, le commerce international est considéré comme la seule réponse possible au 

besoin de la sécurité alimentaire. Dès lors, la seule finalité du commerce international serait de multiplier à l’infini 

la circulation des marchandises sur les marchés mondiaux. De ce fait, le commerce international permettrait à une 

frange de la population mondiale d’accéder à des denrées alimentaires dont elle a besoin ; la contribution du 

commerce international à la sécurité alimentaire tient à la disponibilité des denrées alimentaires sur le marché 

mondial et par conséquent de répondre, par l’importation, à la demande intérieure. A ce niveau, le système 

commercial international permettrait aux pays produisant moins d’avoir la possibilité d’accéder aux excédents des 

autres pays sauf en cas où ces pays sont confrontés à des situations critiques tels que les situations de guerre par 

exemple (David, 2003, p.177). 

En dehors des aspects discutés ci-dessus, l’ordre juridique international contemporain ignore littéralement 

la sécurité alimentaire parmi ses principes fondamentaux qui encadrent les échanges économiques 

internationaux. Néanmoins, les règles de l’OMC intègre quelques principes sur lesquels reposent le régime 
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commercial international, il s’agit du principe de tarification et de réduction réciproque des droits de douane et du 

principe d’élimination substantielle des obstacles de commerce.  

Conformément au premier principe, les pays membres de l’OMC assurent l’accès des produits alimentaires 

agricoles sur leur marché local et que toute limitation ne peut se faire que par l’intermédiaire des droits de douane 

(Adam, 2012, p.91). En outre, et en vertu du deuxième principe, les parties contractantes sont dans la mesure de 

mener des négociations tarifaires visant à «sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction 

substantielle du niveau général des droits de douane et des autres impositions perçues à l'importation et à 

l'exportation21 ».  

On note encore un autre principe cardinal, formant le système commercial multilatéral, celui de la non-

discrimination. Ce dernier englobe la clause de la nation la plus favorisé(NPF) et le traitement national. La 

clause de la nation la plus favorisée requiert qu’un État membre de l’OMC accorde les mêmes avantages sans 

distinction à tous les États membres de l’OMC. Selon le régime commercial international tel que celui du GATT de 

1947, les parties membres de l’OMC acceptent, en vertu de la NPF, « de s’octroyer les avantages commerciaux et 

les privilèges supplémentaires qu’ils accordent un Etat à un autre pays contractant seront, immédiatement et sans 

condition, étendus à toutes les autres parties tierces » (Carreau, 2013, p.215). 

En tant qu’une clause complémentaire de la NPF, la clause du traitement national a pour but d’interdire la 

discrimination de traitement à raison de l’origine des produits et l’assimilation quant au régime juridique 

applicable aux produits importés par rapport aux produits nationaux. Il est interdit aux pays membres, de manière 

explicite et générale, la mise en place des restrictions quantitatives dans le cadre de la politique du 

protectionnisme.  A cet effet l’article III du GATT D de 1947 dispose que «Les produits du territoire de toute partie 

contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis à un traitement 

moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale». 

Il est important de souligner que la sécurité alimentaire n’est pas au cœur du « droit commun de l’OMC », 

nous faisons allusion par-là de l’Accord du GATT sur le commerce international des marchandises. En revanche, 

elle est au centre d’un accord sectoriel, l’Accord sur l’Agriculture, texte spécial qui déroge au général en cas de 

conflit. 

  

                                                           
21 Article XXVIII bis, paragraphe 1 de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce GATT de1947 

https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47.pdf 
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2. la sécurité alimentaire au prisme de l’accord de l’Agriculture: 

L’accord de l’Agriculture apporte un changement profond à l’ordre juridique international des échanges 

commerciaux ; il pose les règles spéciales de la circulation des produits agricoles en tenant compte, explicitement, 

les enjeux de la sécurité alimentaire. En effet, l’accord de l’Agriculture insiste que « les engagements des Etats 

membres de l’OMC doivent être pris d’une manière équitable eu égard aux considérations autres que commercial, 

y compris la sécurité alimentaire et la nécessité de protéger l’environnement22 ». 

Parmi les apports de l’accord de l’agriculture, il faut signaler l’homogénéisation des restrictions aux 

importations pour un accès transparent aux marchés et l’élimination des obstacles au commerce agricole 

mondial au nom de la politique protectionniste. A ce niveau l’accord sur l’Agriculture a réglementé les barrières 

tarifaires et interdit aux Etats membres le maintien et le recours à des mesures23 concernant la protection du 

marché national au-delà de l’application stricte « des droits de douane »24. L’accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce 1947 ,auquel faire référence l’accord de l’agriculture, prévoit dans son article XI de son  

premier paragraphe qu’ « aucune partie contractante n’instituera ou ne maintiendra à l’importation d’un produit 

originaire du territoire d’une autre partie contractante, à l’exportation ou à la vente pour l’exportation d’un produit 

destiné au territoire d’une autre partie contractante, de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de 

douane, taxes ou autres impositions ». Cette interdiction vise toutes les formes de mesures aux frontières non 

tarifaires susceptibles d’entraver la circulation transfrontière des marchandises.  

A la suite du programme de tarification, engagé lors des négociations du cycle d’Uruguay, et pour  protéger 

la production agricole nationale et la préservation de la sécurité alimentaire, les pays importateurs se trouvent 

autoriser à l’application des droits de douanes comme seules barrières aux échanges et par conséquent la 

limitation des importations des produits étrangers sur leur territoire. Cependant, les Etats membres désirant limiter 

les importations des produits agricoles peuvent faire recours à un autre instrument juridique qui est la 

                                                           
22 Préambule de l’accord de l’agriculture https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/14-ag_01_f.htm#articleI. 
23 Ces mesures concernent : «les restrictions quantitatives à l'importation, les prélèvements variables à l'importation, les prix minimaux à 

l'importation,  les régimes d'importation discrétionnaires,  les mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales 

d'Etat, es autolimitations des exportations, - les mesures à la frontière similaires autres que les droits de douane proprement dits, que ces mesures 

soient ou non appliquées au titre de dérogations aux dispositions du GATT de 1947 dont bénéficient certains pays, mais non les mesures 

appliquées au titre de dispositions relatives à la balance des paiements ou au titre d'autres dispositions générales ne concernant pas 

spécifiquement l'agriculture du GATT de 1994 ou des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC ». 
24 Article 4.2 de l’Accord sur l’Agriculture qui dispose que « Les Membres ne maintiendront pas de mesures du type de celles qui ont dû être 

converties en droits de douane proprement dits, ni ne recourront ,ni ne reviendront à de telles mesures, exception faite de ce qui est prévu à 

l'article 5 et à l'Annexe 5 ». Toute barrière non tarifaire étant ainsi interdite, toute limitation des échanges de produits agricoles, par l’institution 

de mesures de quotas par exemple, est désormais proscrite avec les exceptions instaurées au nom de la sécurité alimentaire. 
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« consolidation du tarif » ou les « les droits de douane dits consolidés »25. De ce fait, chaque liste fixe le tarif 

maximum pouvant être appliqués aux importations agricoles et qui ne doit pas être dépassé sauf dans le cas de la 

modification des listes conformément aux dispositions de l’article XXVIII du GATT de 1994. 

L’encadrement de commerce agricole international, via l’accord de l’agriculture, ne se limite pas à l’abolition 

des barrières non tarifaires, ni à la consolidation tarifaire des droits de douane. Il a introduit également une série 

réformes tarifaires ayant pour objet la réduction des droits de douane permettant l’élargissement de l’accès au 

marché mondial des produits agricoles. Aux termes de l’article 4 paragraphe1, l’accord prévoit que  « les 

concessions en matière d'accès aux marchés contenues dans les Listes se rapportent aux consolidations et aux 

réductions des tarifs, et aux autres engagements en matière d'accès aux marchés qui y sont spécifiés ».  

Ainsi, le groupe de négociation pour la mise en œuvre de l’article II du GATT de 1994, a adopté une décision 

selon laquelle les engagements des Etats doivent être établis conformément aux descriptions contenues dans « les 

modalités de l’établissement d’engagements contraignants et spécifiques s’inscrivant dans le cadre du programme 

de réforme 26», ces engagements seront ensuite enregistrés dans les listes de concessions tarifaires de chaque Etat 

membre. Ici, il faut signaler que la réduction des droits de douane laisse une importante marge de manœuvre, aux 

Etats membres, liée à des considérations alimentaires en l’occurrence sur des produits qui sont nécessaires à la 

sécurité alimentaire de la population interne (Parent , 2003, pp.471-517). 

A l’opposé de cette clause, l’article 12 de l’accord de l’Agriculture, qui renvoie à l’article XI de l’accord de 

GATT de 1947, prévoit l’instauration d’une restriction primant l’objectif de la sécurité alimentaire lorsque cela 

s’avère nécessaire et par conséquent l’atteinte à la liberté des exportations. L’application de cette disposition 

restrictive est conditionnée par la temporalité des mesures et par l’existence d’une situation critique due à une 

pénurie de produits alimentaires essentiels. Cependant, ces prohibitions à l’exportation nécessitent la prise en 

considération des dispositions de l’article 12 de l’accord de l’agriculture qui instaure deux conditions 

supplémentaires. Ces restrictions ne doivent pas mettre en péril la sécurité alimentaire des pays importateurs et 

que le pays instituant la restriction doit informer le comité l’agriculture aussi longtemps à l’avance que cela sera 

réalisé27. 

Ces conditions additionnelles sont justifiées par le souci de la sécurité alimentaire des pays. A cet effet, toute 

restriction au commerce international peut entrainer une diminution des produits agricoles sur le marché mondial 

                                                           
25 Ces tarifs sont incorporés à la liste de concessions tarifaires des Membres de l'OMC, souvent appelées « listes concernant les marchandises » 

qui font partie intégrante de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) et de l'Accord sur l'OMC. 
26 https://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/1993_ur_modalities_w24_f.pdf 
27 Article 12 de l’accord de l’agriculture 
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et par voie de conséquence une augmentation des prix sur les cours d’échange ; en outre l’instauration de cette 

disposition (article 12 de l’accord de l’agriculture) n’est que l’application du principe de la solidarité comme un 

moyen de la gouvernance du commerce mondial (Parent, 2004, pp-23-46) 

Un autre mécanisme au service de la sécurité alimentaire est prévu par l’accord de l’Agriculture. Il s’agit de 

la fourniture d’aide alimentaire intérieure à des segments de la population et la formation de stocks publics à 

des fins de sécurité alimentaire comme traitement différencié accordé par l’OMC au profit des pays surtout les plus 

pauvres28. Il semble que cette latitude, prévue par ’accord de l’Agriculture, s’inscrit dans une approche 

conciliationniste entre les intérêts du marché et ceux de la sécurité alimentaire. 

Parmi les pratiques commerciales, pouvant apporter atteinte à la sécurité alimentaire, sont les subventions 

à l’exportation des produits agricoles. La soumission de cette pratique au régime commercial international réside 

dans la nature discriminatoire au profit des producteurs nationaux créant ainsi une concurrence déloyale sur le 

marché mondial. Considérant la sensibilité de ce phénomène, l’article XVI du GATT a encadré l’application de cet 

instrument et les obligations imposés aux parties. Il dispose que : « Si une partie contractante accorde ou maintient 

une subvention, y compris toute forme de soutien des revenus ou des prix, qui a directement ou indirectement 

pour effet d'accroître les exportations d'un produit du territoire de ladite partie contractante ou de réduire les 

importations de ce produit sur son territoire, cette partie contractante fera connaître par écrit aux parties 

contractantes l'importance et la nature de cette subvention…. » (Dumont. , 1995) 

Conclusion : 

En somme, la sécurité alimentaire comporte plusieurs aspects d’ordre économiques, politiques et juridiques. 

Placer la sécurité alimentaire au cœur du droit se fonde sur le principe que le droit à la nourriture est un droit 

fondamental de l’être humain, la sécurité alimentaire tient en fait un double rôle en étant à la fois un apport vital 

au développement et un résultat. Or, la sécurité alimentaire est complexe avec ses multiples ramifications et ses 

composantes multisectorielles ; ceci représente un obstacle de taille quand vient le moment de dégager un 

consensus sur la façon d’en définir les paramètres et de la réaliser. 

Si Le droit de l’OMC et les règles y afférentes, ne nie pas la marge de manœuvre des Etats membres en 

matière de sécurité alimentaire, il leur offre des outils pour la mise en œuvre des politiques nationales, mais ces 

dernières doivent être adoptées dans le respect des règles du commerce international. Si ces outils s’avèrent 

conséquents sur le plan de la sécurité alimentaire, ils ne sont pas suffisants au regard des enjeux majeurs du 

                                                           
28 Annexe 2 de l’accord de l’agriculture.  D’une manière plus générale, tous les accords de l’OMC admettent une application plus souple de leurs 

dispositions aux PED, et ceci afin de leur permettre de poursuivre leurs programmes de développement économique et de relever 

progressivement le niveau de vie de leurs populations (voir notamment les articles XVIII : 1 à 3, XXXVI : 1 et 3 du GATT) 
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problème alimentaire. Il nous semble que la mise en œuvre du droit de l’OMC et l’accord de l’agriculture nécessite 

une approche consensuelle de la part de la communauté internationale tout en reconstruisant, dans l’ordre 

mondial, la sécurité alimentaire et lui donner le statut de bien public global  

(Lerin. &Louafi., 2012, P.p272-286). 
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