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 من منظور تاريخي وفكري. التعاريف والعوامل المؤثرة –النص: األمن الغذائي 

 )تم ترجمة هذا النص من اللغة الفرنسية إلى العربية من قبل: زينه العبادله(

 

 

 

 المؤثرةالتعاريف والعوامل  –األمن الغذائي 

 

بعض التعاريف األساسية المتعلقة باألمن الغذائي. ١  

.األمن الغذائي, االحتياجات واالستهالك الغذائي, الفقر واألمن الغذائي, االكتفاء الذاتي من الغذاء, السيادة الغذائية  

 

ما هو األمن الغذائي؟         ١.١  

تم تعريفه عدة مرات من قبل المجتمع الدولي. ففي  ن حيثالزم مرور بشكل كبير مع األمن الغذائيلقد تطور مفهوم 

واحد من في الحقيقة, إن الغذاء يعد اليوم  .األساس, كان مفهوم األمن الغذائي مبنياً على أساس الوفرة العارمة  للغذاء

ة القائمة بين عناصر سياق اجتماعي معقد يحدد سبل المعيشة. يُعد هذا السياق االجتماعي باإلضافة إلى عالقات القو

 جماعات المصالح عاملين أساسيين في تحديد حالة األمن الغذائي١.

ي حول األمن الغذائي على ما يلي:لقد استند اإلجماع الذي نشأ على مستوى عالم   

يتحقق األمن الغذائي على مستوى فردي, عائلي, وطني, إقليمي وعالمي عندما يتسنى لجميع البشر في أي وقت 

احتياجاتهم من الطاقة ويناسب أذواقهم الغذائية  يمكنهم من تلبية مغذٍ غذاء كاٍف وصحي والوصول مادياً واقتصادياً إلى 

 لكي يعيشوا حياة مفعمة بالصحة والنشاط٢.

  :يشمل مفهوم األمن الغذائي أربعة أبعاد رئيسية 

لنظر :  توافر الغذاء الطبيعي والسليم بكميات كافية في جميع أنحاء المنطقة اإلقليمية بصرف االتوافر •  

 عن مصدر هذا الطعام, سواء أكان إنتاج محلي أم غذاء مستورد أم على شكل مساعدات غذائية( ;

 

 

١   E.Carr, , Postmodern conceptualization, modernist applications: Rethinking the role of society in food security 

 Food Policy 31 (2006) 14-29 

 ٢   منظمة األغذية والزراعة, 

Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et Plan d'action du SMA. 

  . روما١٩٩٦تشرين الثاني  ١٧-١٣العالمي مؤتمر القمة 
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● إمكانية الوصول: إمكانية وصول جميع األشخاص إلى الموارد التي تسمح لهم بالحصول على األغذية الالزمة للتمتع 

 مكانية إنتاجبنظام غذائي كامل. ال تقتصر هذه الموارد على الموارد المالية فحسب, بل تشمل أيضا الحقوق الالزمة إل

                                   ; األغذية

● االستقرار: استقرار سبل الحصول على الغذاء. بمعنى أن ال تؤثر أي كارثة طبيعية أو اقتصادية على إمكانية حصول 

; السكان على الغذاء  

● االستخدام: االستخدام المناسب للغذاء )من خالل الطهي الجيد وتحضير األغذية المتنوعة( حيث يسمح ذلك بتعزيز 

كمية كافية من المغذيات والطاقة. كما ويجب التأكد من وجود بيئة مالئمة تتوافر فيها الشروط التالية: النظافة, المياه 

لكي ال يشكل استهالك هذه األغذية أي خطر على الصحة.منشآت طبية الصالحة للشرب, مرافق الرعاية الصحية و  

 

يستطيع الفرد أن يتمتع بحالة األمن الغذائي. لكي  الشروطيجب مراعاة جميع هذه   

 

 

 

 

 

 

 

التي  بها من خالل االستعانة بالقياسات البشرية )األنثروبومترية( التنبؤ أما بالنسبة لحالة انعدام األمن الغذائي, فيمكن

 تسمح بالكشف عن سوء التغذية والتمييز بين سوء التغذية المزمن والمؤقت٣.  

أيضا أهدافاً اخرى  . يُعد هذا المفهوم مكمالً لمفهوم األمن الغذائي, حيث يشملاألمن التغذويسنتطرق اآلن إلى مفهوم 

محددة مثل توافر الخدمات الصحية وإلمام السكان بالتدابير الضرورية التي تضمن صحة جيدة ال غنى عنها لتنمية 

القضاء على النقص الشديد في المعادن قدرات أفراد األسرة المعيشية بشكل كامل. يمكن تحقيق األمن التغذوي عندما يتم 

ما تزداد حدتهما من جراء تأثر بعضهما ببعض(. والفيتامينات )اللذان غالبا   

أما فيما يتعلق بمفهوم األمن الغذائي, فيمكن تعريفه على مستويات مختلفة: مستوى فردي, عائلي, اجتماعي, إقليمي, 

وطني وكذلك على مستوى المجتمعات المحلية أو بلدان اخرى. تحقيق األمن الغذائي على إحدى هذه المستويات ال يعني 

فعلى سبيل المثال,الضرورة أنه تم تحقيقه على مستويات أخرى. ب  

 

 
اضطلع على المثال التالي الذي وضعته المساعدة الفنية للغذاء والتغذية التابعة لوكالة التنمية   ٣

 الدولية للواليات المتحدة 

https://www.fantaproject.org/tools/anthropometry-pocket-

reference 

 

https://www.fantaproject.org/tools/anthropometry-pocket-reference
https://www.fantaproject.org/tools/anthropometry-pocket-reference
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يمكن لبلد ما أن يواجه حالة انعدام األمن الغذائي ولكن االحتياجات الغذائية لشعبه المحلي مستوفاة. والعكس أيضا  

عدم  تضم مجموعات سكانية تعاني منمحتمل, حيث تتمتع بعض البلدان بحالة أمن غذائي على مستوى محلي ولكن 

كميات غذاء كافية. من الممكن أيضاً ان نجد منزالً يعاني من حالة انعدام األمن الغذائي ولكن االحتياجات الغذائية وجود 

 لبعض أفراد هذا المنزل مستوفاة٤. 

 تحذير: يجب عدم الخلط بين مفهوم األمن الغذائي ومفهوم سالمة األغذية.

 

االحتياجات الغذائية واالستهالك الغذائي    ٢.١  

 

كمية الطاقة والمواد الغذائية الضرورية للفرد لكي ينمو ويعيش حياة طبيعية وصحية. يتم االحتياجات الغذائية تمثل 

أي النمو,  –تحديد هذه االحتياجات بشكل يومي وتختلف حسب فئة الناس من حيث )العمر, الوزن, الحالة الفسيولوجية 

ومستوى النشاط البدني(.  –الحمل, المرض أو الرضاعة   

 

فهو يمثل كمية الغذاء المستهلكة من قبل الفرد. تختلف كمية الغذاء المستهلكة االستهالك الغذائي  أما بالنسبة لمفهوم

الريف أو ومكونات الغذاء بشكل عام وفقاً لدخل الفرد )والمنزل الذي يسكن فيه( ووفقاً لفئة السكان التي ينتمي إليها )

ما نالحظ بأن دخل الفرد يزيد يعة الغذاء الذي يستهلكه. كالمدينة(, باإلضافة إلى عناصر اجتماعية وثقافية تحدد طب

تدريجياً ويتجاوز حداً ُمعيناً, فيقل استهالك المنتجات مثل الحبوب والنباتات الوعائية والدرنات بينما تميل نسبة استهالك 

في الصين يتكون بشكل  اللحوم والسمك والخضار والفواكه إلى التزايد. فعلى سبيل المثال, كان نظام الغذاء التقليدي

أساسي من حبوب وخضار وكمية صغيرة من اللحوم. ولكن ارتفع استهالك اللحوم والسمك مع ارتفاع دخل األسرة 

 والزحف العمراني ونمو اقتصاد السوق٥.

بينما تتحدد االحتياجات الغذائية وفقاً لعوامل فيسيولوجية, فإن استهالك الغذاء يعتمد على عوامل اقتصادية واجتماعية 

وثقافية. من المرجح أن يتأثر هذا النوع من االستهالك )الذي ندعوه في بعض األحيان بالطلب على الغذاء( بالمواقف 

يلة من إجمالي الميزانية كلما ارتفع الدخل. فنرى بأن الفئات األشد حرمانا في بشكل عام, يحتل الغذاء نسبة قلالسياسية. 

بالمئة من إجمالي ميزانيتها على الغذاء. أما بالنسبة للفئات األكثر غنى, فمن الممكن أن تنخفض هذه  ٨٠بلد فقير تنفق 

خالل عرض حصة اإلنفاق على األغذية  بالمئة. سيوضح الرسم البياني التالي هذه المعلومة من ١٠أقل من  إلى النسبة

)السنة التي سجل فيها أكبر قدر من  ١٩٩٠من ميزانية األسرة وفقا إلجمالي الناتج المحلي للفرد في بعض البلدان لعام 

 البيانات(.

  

A. Thomson et M. Metz, ٤ 

 Implications of Economic Policy for Food Security Training Manual, 

 مواد تدريبية للتخطيط الزراعي , رقم ٤٠, منظمة األغذية والزراعة,٢٠٠٠

 

J. Huang et H. Bouis, Structural changes in demand for food in Asia ٥ 

 المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية, الغذاء, الزراعة والبيئة, السلسلة الحادية عشر من ورقات العمل لعام ٢٠٢٠, المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

١٩٩٦ ,(IFPRI)  
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الفقر واألمن الغذائي    ٣.١  

ألمن الغذائي.نظراً ألهمية الدخل في تحديد االستهالك الغذائي, يُعد الفقر من أحد األسباب الرئيسية النعدام ا  

 

 أ. أبعاد الفقر

غالباً ما يتم تعريف الفقر من خالل خط الفقر الذي يرتكز على مستوى الدخل. فبحسب )البنك الدولي٦(, يمكن وصف 

األشخاص الذين يعيشون تحت هذا الخط بأنهم يعيشون في حالة فقر. مقابل هذا التعريف المبسط, يعرف أمارتيا كومار 

ل عدم اكتمال الحقوق األساسية التي تشمل حقوق الحصول على الحاصل على جائزة نوبل الفقر على أنه مفهوم يمث سن

 سلع الغذاء األساسية. 

 

 تتمثل حقوق الحصول على السلع األساسية باألشكال التالية:

 

حق في الحصول على كل ما يتم إنتاجه من الغذاء.ال  ● 

بما فيها السلع الحق في الحصول على السلع الغذائية والخدمات المكتسبة من خالل عمليات التبادل في األسواق ) ●

  المباعة من عمل التاجر الخاص(.

السلع العامة( التي يمكن تبادلها من قبل  المنح,الحقوق واسعة النطاق القائمة على )شرعية العالقات االجتماعية,  ●

 الفرد. 

 

 

 

(١٩٩٩عام  مصاريف الغذاء بحسب حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد لحواليأهمية )  

.والدواء, البنك الدولي األغذيةر: منظمة دالمص  

https://www.albankaldawli.org/ :٦  اضطلع على 

https://www.albankaldawli.org/
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الجوانب إلى حد ما. ينتج الفقر عن ضعف )أو تفاوت( في قدرة االختيار الفردي. كما ويُعد الفقر مفهوماً معقداً ومتعدد 

 يصنف الدخل واحداً من هذه الجوانب باإلضافة للبعد االجتماعي والمؤسسي وحتى الثقافي٧.   

أساس تقرير  لقد شكل مفهوم التنمية متعدد األوجه, الذي يبين بأن الفقر ال يمكن أن يقتصر على نمو الدخل النقدي فقط,

.١٩٩٠التنمية البشرية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي, والذي يصدر في كل عام منذ سنة   

 

   ب. الفقر وانعدام األمن الغذائي : حلقة مفرغة

 

يؤدي إلى انعدام األمن الغذائي. فمثالً, لن يتبقى لألسر الفقيرة بعد من المؤكد بأن الفقر 

در خصم سداد النفقات األساسية, مثل )الطاقة, المالبس, وغيرها( المزيد من المصا

.خرىالكافية لتلبية احتياجاتهم األ  

 

  ً لسوء التغذية الناجم عن انعدام  والعكس أيضاَ صحيح: أي يعد الفقر في حد ذاته سببا

 األمن الغذائي المزمن٨.  

على النمو لقد أثبتت عدة دراسات بأن سوء التغذية المزمن كان أحد عوامل حاالت الفقر المتكررة. حيث يؤثر سلبياً 

. يصبح هذا الشخص عرضة قدرته على العمل للشخص الذي يواجه سوء في التغذية ويؤثر أيضاً على العقلي والجسدي

على اإلطالق.لإلصابة باألمراض وبالتالي, لن يستطيع مزاولة مهنته   

 

ن نقص المدخول الغذائي أثناء فترة الحمل ينجبن للفقر, ألن النساء االتي يعانين م أداة ناقلةيُعد سوء التغذية أيضا  

. سيعاني هؤالء األطفال بالتالي من إعاقة جسدية أو حتى عقلية منذ الوالدة. على نفس أطفاالً ذوي بنية هشة وضعيفة

زمالئه في المدرسة,  ليس فقط النحو, سيحصل الطفل الذي يعاني من سوء في التغذية على تحصيل علمي أقل من 

لديه. ريضعف النمو الفكبسبب قلة التركيز الناتج عن الجوع, بل أيضاً في أغلب الحاالت بسبب   

حيث سيخشى الفقير من االنخراط في النشاطات االقتصادية بالغة التحدي والتي من  عدواً للمجازفةوغالباً ما يُعد الفقر  

 الممكن أن تكون أكثر فعالية من ناحية األرباح.

 

 

 

 الفقر

 الجوع

 الجوع

" يمكن لتكلفة السلع المتوفرة للفرد" )"تبادل صرف مستحقات"( 

 أن تتغير إما عن طريق االستحقاقات الفردية المختلفة أو  

 الجوع

٧ A. Sen, Poverty and Famines: an Essay on Entitlement and Deprivation, Clarendon 

Press/Oxford University  Press, 1981 

٨ S. Broca, Food Insecurity, Poverty and Agriculture: A Concept Paper, ESA Working 

Paper No. 02-15, FAO, 8 2002. 

http://www.fao.org/righttofood/kc/downloads/vl/docs/Broca%20twin_track%20ap

proach.pdf (en anglais).  
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األمن الغذائي, االكتفاء الذاتي الغذائي, السيادة الغذائية وسالمة الغذاء.     .٤١  

بعض . ولهذا السبب يجب إيضاح "سالمة الغذاء"أو  "سيادة الغذاء" و "االكتفاء الذاتي الغذائي"كثيراً ما يتم الخلط بين 

  أوجه التمييز المفيدة.

 

 االكتفاء الذاتي الغذائي: .أ

ط. لقد ثبت فق محلياج الاإلنتيُعرف االكتفاء الذاتي الغذائي على أنه القدرة على تلبية جميع احتياجات السكان الغذائية من 

ا كان تحت ماذا  بأنه يمكن لالكتفاء الذاتي الغذائي أن يتحول إلى ممارسة ضارة بطريقة أو بأخرى لبلد معين باألخص

ً أطيح بمحاصيله الزراعية. يعد االكتفاء الذاتي الغذائي عنصراً رحمة الظروف المناخية أو سبب آخر ي   في تحقيقساسيا

 ت المتحدة.والياحسبما طلب االتحاد السوفيتي على سبيل المثال خالل نزاعه مع ال االستقالل السياسي واالقتصادي

 يختلف األمن الغذائي عن االكتفاء الذاتي الغذائي كما يلي:

األمن الغذائي هو توفير جميع احتياجات السكان الغذائية في أفضل ظروف اإلنتاج الممكنة. في هدف الرئيسي من ال( ١

هذه النقطة بالتالي أهمية سياسية  االستقاللية. تضفي حين أن االكتفاء الذاتي الغذائي يقوم على خطة تسعى للبحث عن

 كبيرة لمفهوم االكتفاء الذاتي الغذائي. 

التحكم بقدرات االستيراد لبلد ما نه يشتمل ألذائي مفهوماً أكثر عمقاً واتساعاً من االكتفاء الذاتي ( يُعد مفهوم األمن الغ٢

 وليس فقط باإلنتاج المحلي.

على التجارة الدولية, أي بمعنى: يبيع بلد معين ما ينتجه ر( على عكس االكتفاء الذاتي, يعتمد األمن الغذائي بشكل كبي٣

بشكل فعال ويشتري ما ال يستطيع إنتاجه )وفقاً لمفهوم الميزة النسبية المستخدمة التي تظهر أن كل بلد يمكن أن يستفيد 

ائي من خالل وجود المال من التجارة الدولية(. إذا يمكن للبلد الذي ال يتمتع باالكتفاء الذاتي الغذائي تحقيق األمن الغذ

الكافي ومن خالل عائدات تصدير منتجات أخرى لشراء الغذاء المتاح في السوق العالمي. )يمكن لألمن الغذائي في 

بعض األحيان االعتماد بقوة على معدالت التبادل التجاري بين البضائع المصدرة, الغذاء وشروط سوق الغذاء العالمي. 

وغالء أسعار الغذاء(. ٢٠٠٨-٢٠٠٧بشكل كبير منذ األزمة الغذائية ما بين عامي سوق لوحظ هذا االعتماد على ال  
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 السيادة الغذائية  .ب

تم طرح وتطوير مفهوم السيادة الغذائية ألول مرة من قبل حركة المزارعين )فيا كمبسينا( خالل مؤتمر قمة الغذاء الذي 

. على عكس األمن الغذائي, تعد السيادة الغذائية ذات محتوى ١٩٩٦نظمته منظمة األغذية والزراعة في روما عام 

 سياسي مليء بالمطالب وتشمل باألخص جوانب معينة من جوانب الحق في الغذاء. 

 

 

 

 

 

 

يلي:يشمل مفهوم السيادة الغذائية ما   

منح األولوية لإلنتاج الزراعي المحلي إلطعام السكان, إمكانية حصول الفالحين والفالحات على أرض للزراعة, على ● 

, وعلى البذور والقروض. ومن هنا تأتي ضرورة اإلصالحات الزراعية, ومحاربة التعديل الوراثي من أجل الماء

عة عامة على نحو مستدام. الحصول مجاناً على البذور والحفاظ على الماء كمنف  

حق الفالحين في إنتاج الغذاء وحق المستهلكين في أن يقرروا ما يريدون استهالكه من الغذاء, كيف سينتج ومن  ●

 سينتجه.

حق الدول في حماية الواردات الزراعية والغذائية التي تتجاوز التكلفة المنخفضة للغاية. ●  

ربط أسعار الزراعة بأسعار اإلنتاج الزراعي. يصبح هذا ممكناً في حال كان لدى الدول أو النقابات الحق في فرض  ●

الضرائب على المنتجات المستوردة التي تتجاوز التكلفة المنخفضة للغاية, أن يلتزمون بإنتاج زراعي مستدام, ويتقنون 

لي. اإلنتاج في السوق المحلية لتفادي الفائض الهيك  

مشاركة الشعب في القرارات السياسية الزراعية. ●  

 ● االعتراف بحقوق الفالحين الذين يساهمون بشكل كبير في اإلنتاج الزراعي والغذائي.٩

 

 

 

, الزراعية, تحديد سياستهم الغذائية فين احق المجتمعات وحق البلد, حق الشعوب"السيادة الغذائية هي 
, سياسة العمل والصيد بأنفسهم على أن تتناسب مع الخصائص البيئية تحديد لىإباإلضافة , قليميةاإل

. االقتصادية والثقافية, االجتماعية  
الحصول على ن لديهم الحق في امما يعني أن جميع السك, نتاج الغذاءإالسيادة الغذائية الحق في الغذاء و تشمل

ن بقائهم انتاج الغذاء والقدرة على ضمإلى موارد إضافة باإلوثقافية  غذائيةمن ناحية  مناسب, غذاء صحي

."على قيد الحياة وحياة مجتمعهم   

 المصدر: منتدى المنظمات غير الحكومية, السيادة الغذائية, حق للجميع, روما ٢٠٠١

٩  La Via Campesina, Qu’est-ce que la souveraineté 

alimentaire?, (2003) 
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 أصل مفهوم السيادة الغذائية

 .١٩٩٦حركة المزارعين )فيا كمبسينا( في عام تم تأسيس ودعم مفهوم السيادة الغذائية من قبل 

االتهم. ال رسمنذ ذلك الحين, اعتمدت مختلف المنظمات المناهضة للعولمة هذا المفهوم حيث يستخدمونه كوسيلة إليص

ات في المؤسس لي أوالغذائية في القانون الدو ولكن مع ذلك, لم يتم االعتراف رسميا بالحقوق التي تقوم عليها السيادة

 الدولية. 

 معنى مفهوم السيادة الغذائية واالثار المترتبة عليه

تعد السيادة الغذائية في جوهرها ذات طابع سياسي حيث أنها تعني, وفقاً لمؤسسيها, أنه من حق البلد أن يقوم بوضع 

مفهوم السيادة الغذائية بحسب مؤسسيه إلى تشجيع العودة إلى السياسات الزراعية األنسب الحتياجات شعبه. يهدف 

الزراعة المحلية التي تهدف في المقام األول إلى تغذية األسواق المحلية, اإلقليمية والقومية. عالوةً على ذلك, تساهم 

لبيئية, باإلضافة للزراعة بزيادة الكفاءة االقتصادية, االجتماعية وا العودة إلى الزراعة وفقاً للحركة المناهضة للعولمة

 الصناعية والتشجير على نطاق واسع.

 ج. سالمة الغذاء

بالنهاية, من المهم مالحظة وجود خلط بين "األمن الغذائي" و "سالمة الغذاء" ال سيما خالل عملية الترجمة. تهتم سالمة 

انقر ] .الملوثة أو الميكروبات الضارةالغذاء بعدم وجود أي خطر على صحة المستهلكين التي يمكن أن تتأثر بالمواد 

 لمعرفة المزيد عن جودة وسالمة الغذاء[
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العوامل المؤثرة على األمن الغذائي     . ٢  

من منظور تاريخي وفكري.   

    

١٩٩٥إلى  ١٩٧٠من عام العوامل التاريخية    .١٢  

ازدياد عدد األشخاص الذين يعانون من نقص في التغذية موضع مع مرور الوقت, كانت األسباب التي يمكن أن توضح 

, أشارت منظمة األمم المتحدة ٢٠٠٠العديد من التحليالت والتقارير على مر العقود. فبحسب تقرير نشر في عام 

سيا خالل آ للزراعة والغذاء إلى أهمية النمو االقتصادي في مسألة الحد من الجوع, مقدرة بأن التقدم الذي تم إحرازه  في

السبعينات كان يعزى في األساس إلى النمو السريع في الناتج المحلي اإلجمالي. لتأكيد هذا البيان, استشهدت المنظمة 

% ستسمح بتحقيق تحسن ملموس في مستوى ٣بتقديرات خبراء تفيد بأن زيادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفرد بمقدار 

المعيشة والحد من الفقر الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض في حالة انعدام األمن الغذائي١٠. في نفس التقرير, سلطت منظمة 

سيا, حيث أنها أحدثت زيادة كبيرة في اإلنتاج الغذائي الذي حققته آاألمم المتحدة الضوء على أثر الثورة الخضراء في 

 باإلضافة إلى نتائج توفير فرص العمل وازدياد االستهالك المحلي.

 

يوضح خبير التنمية الزراعية بيتر تيمر١١ كيفية تنافي االستراتيجيات المتبعة لتحقيق األمن الغذائي في آسيا مع سياسة 

وكيف ساعد فرض القيود التجارية وحماية السوق الليبرالية االقتصادية التي تدعو إليها المؤسسات المالية الدولية. 

سيما سعر األرز )الغذاء الرئيسي في آسيا(, دول آسيا بزيادة إنتاجهم  المحلي التي كانت تهدف إلى تثبيت األسعار ال

معدل االدخار المرتفع, باإلضافة الى إنتاجية رأس المال المرتفعة كان وتحسين حالة األمن الغذائي لدى شعوبهم. و

واالستثمارات المهمة في تشكيل الموارد البشرية من مقومات النمو االقتصادي السريع في آسيا١٢. أما في حالة الصين – 

  دور حاسم. )انظر لحالة الصين في المربع(.فقد كان للتحوالت المؤسسية  –والحقا الفيتنام 

 

  

 منظمة األغذية والزراعة, ١٠

http://www.fao.org/3/x4400f/x4400f08.htm#P1_7 

٢٠٠٠ 

 
١١ P. Timmer, Food Security and Economic Growth: an Asian perspective, Heinz W. 

Arndt Memorial Lecture, 11 Canberra, November 22, 2004 (باإلنجليزية). 

١٢ World Bank, The East Asian Miracle: economic growth and public policy, Oxford 

University Press for the World Bank, 1993 (باإلنجليزية). 

http://www.fao.org/3/x4400f/x4400f08.htm#P1_7
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في  سيا المنطقة التي يتواجد فيها أكبر عدد من األشخاص ممن يعانون من نقصآعلى الرغم من هذه التقدمات, تبقى 

التغذية. أما بالنسبة للثورة الخضراء ]للقراءة[ التي ترتكز على استخدام الري المواد الكيميائية, فقد قامت باستثناء معظم 

صغار المزارعين ]للقراءة[, ولم يستفد إال األقلية من المزارعين الكبار, بل ساهمت في جعل الزراعة هشة وفي نشر 

 الممارسات الزراعية الضارة للبيئة ]للقراءة[..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تزايد في عدد األشخاص الذين يعانون من الجوع خالل السبعينات. لقد اتسمت هذه الفترة  أما بالنسبة الفريقيا, فقد شهدت
بقدر من عدم االستقرار و واجهت المستعمرات القديمة صعوبات في  إدارة شؤونهم بسبب نقص قدرات السكان وقلة 

المقترحة من الدولة إلى وضع سعر محدد وثابت للمنتجات الزراعية األساسية تهدف سياسات التسعير السنوية الموارد. 
بحيث يكون مالئماً بشكل موحد بغض النظر عن المنطقة, وأن يكون معتمداً من قبل العديد من البلدان بغية ضمان أكبر 

يزانيات الوطنية وأنها غير قادرة مكلفة مقارنة بالمهذه السياسات تعد  قدر من المساواة بين المنتجين. اتضح بأن اعتماد
على منح الحوافز المالئمة لإلنتاج. كما وتبين بأن األسعار الثابتة منخفضة جداً وأن القطاع الزراعي يخضع لضرائب 

مرتفعة مقارنة مع أنشطة اقتصادية اخرى. نتيجة لذلك, انخفض إنتاج الحبوب باألخص في الدول المتضررة خالل 
ويعد ذلك أبطأ من % في أغلب دول القارة اإلفريقية, ٣كان يبلغ متوسط النمو الزراعي أقل من  يثمعظم تلك الفترة, ح

 نمو السكان وغير كاف لجعل الزراعة قوة دافعة للتنمية١٣.

 مثال الصين

. للنجاح في مكافحة الفقر وانعدام األمن الغذائي استثنائيمثال الصين هي   

سعرة  ٢٥٧٠الى  ١٩٦٠سعرة حرارية في عام   ١٧٠٠, ارتفعت إمدادات الغذاء من أقل من بفضل ارتفاع اإلنتاج الغذائي على وجه الخصوص

, اإلصالح المؤسسي, وإلى جانب  الحوافز المالية, تُظهر التجربة الصينية بأن أهمية التطور التكنولوجي. ١٩٩٥حرارية لليوم الواحد في عام 

مستوى الدورات الزراعية لقد ساهمت إضافة األصناف السريعة النمو بزيادة . تنمية االقتصاد الريفي وسياسات أخرى تزيد من توافر الغذاءو

في ازدياد معدل العائدات بعد أن , الذي اكتشفه العلماء الصينيون خالل فترة السبعينات, م األرز الهجينساه, على سبيل المثال. وإنتاج األرض

. ١٩٩٠انتشر في حوالي نصف مساحة المناطق التي يُزرع فيها األرز منذ عام   

فكان يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي ما بعد اإلصالح ضعف الناتج  الزراعة إلى تحقيق قفزة هائلة الى األمام.قامت اإلصالحات االقتصادية والمؤسسية بدفع 

سبوق في المرصود قبل اإلصالح, وقد ساهمت مشاركة السكان الواسعة في تنشيط النمو االقتصادي في المناطق الريفية مما أدى ذلك إلى انخفاض غير م

  .١٩٨٥و  ١٩٧٨ نسبة الفقر المطلق في الصين بين 

 )مستوحى من: منظمة األمم المتحدة للغذاء والزراعة,  البرنامج المعني بتخفيف حدة الفقر واألمن الغذائي في آسيا : الدروس و التحديات, 

(. ١٩٩٩, لمنطقة المحيط الهادي و بانكوك, مكتب األمم المتحدة للغذاء والزراعة االقليمي التابع آلسيا  

  

, استمرت الصين بدعم قطاعها الزراعي بقوة )بحسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية, حيث قُدر إجمالي دعم الصين لقطاعها ٣٢٠١مالحظة: في عام 

مليار دوالر من المبلغ الكامل المخصص لدعم المنتجين(. ١١٨ -ما يساوي إجمالي دعم الواليات المتحدة لقطاعها الزراعي-مليار دوالر٤٣١الزراعي ب 

هكتار, أما في \كلغم 217استهالك الحبوب في الصين مصنف كأحد أعلى المعدالت في العالم )فوفقا لمنظمة الدواء والغذاء, بلغ االستهالك  كان معدل

هكتار(. لقد تسبب استهالك المواد الكيماوية وازدهار المنتجات الحيوانية بخلق مضاعفات بيئية وصحية قوية. \كلغم 102فرنسا فقد بلغ   
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أدى في نهاية المطاف إلى وضع السياسة االقتصادية في  بالنسبة لتدهور الوضع االقتصادي خالل الثمانينات, فقدأما 

 كثير من الدول تحت وصاية المؤسسات المصرفية الدولية.

أما في حالة أمريكا الالتينية, فقد شهدت نمواً قوياً إلى حد ما في السبعينات. على عكس الثمانينات التي كانت فترة صعبة 

 ( فقد شهدت هذه السنوات العشر١٩٩١-١٩٨٩-١٩٨٣-١٩٨١للفرد )حيث اتسمت بتراجع الناتج المحلي اإلجمالي 

ارتفاعاً في نسبة فقر السكان حيث ارتفعت النسبة من  ٥,٤٠% إلى ٣, ٤٨%١٤ وشهدت أيضا زيادة حادة في عدد 

 األشخاص الذين يعانون من نقص في التغذية. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ٢٠٠٧واألزمة الغذائية لعام ١٩٩٥بين عام 

المطاف إلى % في السنة في البلدان غير الصناعية في نهاية ٣هبط النمو القوي الملحوظ الغذائي الذي كان يصل إلى 

١% في التسعينات١٥. تعود األسباب إلى تراجع إنفاق الحكومات خاصة في )ما يتعلق باألبحاث( واالستثمارات في 

فرضها الزراعة باإلضافة النسحاب مؤسسة الدولة نتيجة لإلصالحات المتعلقة ببرامج تحقيق االستقرار والهيكلة التي ت

 المؤسسات المالية الدولية

 بالماليين( عدد األشخاص الذين يعانون من نقص في التغذية )النسبة مطروحة

ية ي والتغذلغذائبحسب التقرير الرئيسي السنوي التابع لمنظمة األغذية والدواء فيما يخص حالة األمن ا

 في العالم.

 

 

١٣ W. Kidane, M. Maetz et P. Dardel, 

 األمن الغذائي والتطور الزراعي في بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى,

 منظمة األغذية والزراعة, ٢٠٠٦

١٤ J. Graziano Da Silva, Políticas de Seguridad Alimentaria: Panorama General en América Latina y 

Caribe,  Tercer Encuentro de Ex-Presidentes, FAO, 2008 )باإلسبانية(  

 منظمة األغذية والزراعة,٢٠٠٠  ١٥

http://www.fao.org/3/x4400f/x4400f08.htm#P1_7 

http://www.fao.org/3/x4400f/x4400f08.htm#P1_7
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تزامنت هذه اإلصالحات مع التخلي عن بعض المنتجات الزراعية بسبب انخفاض طويل األجل في األسعار مما أدى وقد 

ذلك إلى ارتفاع كلفة اإلعانات الزراعية التي وضعتها دول منظمة التعاون االقتصادي. شجعت هذه اإلصالحات أيضا 

بب مغالطة في التركيب النخفاض في أسعارها العالمية البلدان غير االقتصادية على تطوير الصادرات التي تعرضت بس

  إضافة إلى اكتظاظ السوق المحلي.

عانت بسبب هبوط األسعار الناتج عن التطبيق الصارم  وجه الخصوص ال بد من القول أن الدول االفريقية على

على الرغم من حوافز اإلنتاج, لم إليرادات المؤسسات المالية الدولية واعتمادها المفرط على عدد محدود من الصادرات. 

 يشهد النمو الزراعي إال انتعاشاً منخفضاً نسبياً, والذي بالكاد ازداد عن نسبة النمو السكاني. 

وإلى جانب ارتفاع كلفة اإلعانات الزراعية, كان بطء الثورة الخضراء يعد سبباً آخر خاصة في آسيا. على الرغم من أنه 

خصوبة, ظهرت آفات بيولوجية, وأصبح هنالك نقص في المياه, كما وبدأت المغذيات  تم استغالل األراضي األكثر

الدقيقة النباتية بالتأثير على المحاصيل. من جهة أخرى, تمكنت الصين من حد عدد األشخاص الذين يعانون من نقص 

بنفس النسبة, مما تعكس . بقيت الهند محتفظة ٢٠٠٦-٢٠٠٤و  ١٩٩٢-١٩٩٠% ما بين ٣٠األغذية بنسبة تبلغ أكثر من 

 هذه النقطة اختالف واضح في النمو االقتصادي بين هذين البلدين.  

 

من المثير لالهتمام مالحظة وجود زيادة كبيرة في عدد األشخاص الذين يعانون من نقص في التغذية في افريقيا, يمكن 

% من ٦٠ن, كان حوالي القرن الواحد والعشروأن يكون السبب مرتبطاً بالصراعات التي اشتعلت في القارة. ففي بداية 

مليون افريقي يعانون من  نقص في التغذية في دول ذات موارد معدنية مهمة كانت أو ما زالت تعاني حديثاً من  ٢٠٠

.الحروب  

 وتوضح العوامل التالية هذا الوضع:

التفكك االقتصادي, صعوبات في االتصال والمواصالت, نزوح الالجئين, والمشاكل االقتصادية الناتجة عن استغالل  

% في عدد ١٧من جهة أخرى, شهدت أمريكا الالتينية انخفاضاً بلغ أكثر من الموارد المعدنية )المرض الهولندي(. 

التسعينات وأواسط العقد األول من القرن الحالي. يمكن أن  األشخاص الذين يعانون من نقص في التغذية ما بين أوائل

حيث تعدى  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٤ب هذا االنخفاض إلى فترة مواتية من وجهة نظر اقتصادية خاصة ما بين  يرجع سب

  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ٣%١٩.

١٦ K. Anderson and W. Masters, Distortions to Agricultural Incentives in Africa, World Bank 2009 

   ١٧يفيد تقرير منظمة األغذية والزراعة لعام ٢٠١٠ حول "حالة انعدام األمن الغذائي في العالم" بوجود ٢٢ دولة مصنفة على  

التغذية. أي ما يقارب   في يعانون من سوءممن مليون شخص  ١٦٦أنها في حالة أزمة متطاولة )أو تضم مناطق تواجه أزمة متطاولة( حيث أنها تحوي 

% من مجوع حاالت سوء التغذية في العالم.٢٠عادلوما ي  همسكان% من مجموع ٤٠  

 ١٨ Kidane et al. 2006, Ibid. 

 

١٩ J. Graziano Da Silva, 2008, Ibid. 
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لقد أثار الوعي بعدم إحراز أي تقدم فيما يتعلق باألمن الغذائي على مستوى عالمي سلسلة من ردود األفعال بدءاً من 

منتصف التسعينات. واختلفت ردود األفعال انطالقاً من تنظيم العديد من القمم العالمية حول الغذاء وزيادة المساعدة 

ي مروراً بتغييرات ملحوظة في السياسات الزراعية مثل إعادة اإلعانات, وظهور نهج اإلنمائية الزراعية واألمن الغذائ

)مزدوج المسار( يجمع بين مبادرات التنمية وبرامج اجتماعية تمنح للفئة األكثر ضعفاً طرق االستفادة من الفرص 

ه خطب كبيرة والتزامات رسمية لم االقتصادية التي تنشئها هذه المبادرات. لألسف, يجب اإلقرار بأن هذا اإلدراك صاحب

تطبق على أرض الواقع. فاستمرت نفقات الحكومة المخصصة للزراعة باالنخفاض, ربما باستثناء السنوات األخيرة 

الماضية من هذه الفترة. أما فيما يتعلق بالمساعدة الدولية للتنمية الزراعية والريفية, فبقيت في أدنى مستوياتها في حين 

 ٩ايدة من تدفقات المساعدة الدولية ذهبت إلى اجراءات الطوارئ. تراجع الدعم المقدم للتنمية الزراعية ب أن نسبة متز

 مليارات دوالر سنويا في عام ١٩٨٧ و أقل من ٤ مليارات دوالر في عام ٢٠٠٢. ]اقرأ المزيد عن الدعم الزراعي[

 

 

 

 

 

 

( ١٩٩٦=١٠٠تطور اإلنتاج الزراعي الكلي )مؤشرات 

(٢٠١٣-١٩٦١)  
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ليصل إجمالي ١٩٧٩% في عام ١٣في حالة أفريقيا, فقد ارتفعت المساعدة المقدمة للقطاعات االجتماعية من أما 

 المساعدة إلى ٤٤% في عام ٢٠٢٠٠٧.

و ما بعد األزمة.٢٠٠٨ -٢٠٠٧األزمة الغذائية لعامي   

بشكل عام ما  التفسيرات التي قُدمتاقب. شملت ثمة منشورات هائلة حول األزمة الغذائية, العوامل التي أثرت بها, والعو

 يلي٢١:

 

; يسية المصدرة مثل أستراليا وكندانقص في اإلنتاج بسبب عدم استقرار المناخ الذي شهدته بعض الدول الرئ●   

% في السنة منذ أواسط التسعينات السيما في حالة الحبوب. ٣شهدت مستويات التخزين تراجعاً تدريجيا بأكثر من ● 

مرتبط جزئيا بتغيير سياسي فرضته المؤسسات المالية الدولية التي بدورها طلبت من الدول تقليل  هذا االنخفاض

; مرتفعة لتخزين المنتجات الغذائيةالمخزون الفعلي للغذاء نظراً للتكلفة ال  

مدة النيتروجينية(. ساهم ارتفاع سعر النفط بازدياد أسعار اإلنتاج بسبب أسعار الوقود واألسمدة المرتفعة )ال سيما األس ●

(. كما وأثرت أيضا الزيادة الحادة في ٢٠٠٢% عن عام ١٥)أكثر ب  ٢٠٠٣بدأت أسعار الطاقة باالرتفاع في عام  

 ٢٠٠٧في عام  %٤٣, ٢٠٠٦% في عام ٢٠, ٢٠٠٤% في عام ٣٧أسعار الطاقة على تكلفة نقل البضائع حيث بلغت )

; (٢٠٠٨% في عام ٦٠و   

● كنتيجة الرتفاع سعر النفط, ازداد الطلب على الوقود الحيوي المصنع من الذرة, البذور الزيتية, زيت النخيل٢٢, ومن 

قصب السكر. دعمت بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إنتاج الوقود الزراعي بشكل كبير حيث أنفقت 

إلنتاج اإليثانول الحيوي باإلضافة إلى اإلعانات المساهمة في إنتاج  ٠٦٢٠مليار دوالر أمريكي في عام  ١٢إلى   ١١من

  ; تي تدخل في تصنيع الوقود الحيويالمنتجات الزراعية, ال

تغيير النمط ومستوى الطلب على الغذاء )الناجمين عن التطور االقتصادي وارتفاع الدخل في الدول غير الصناعية  ●

; العمراني(والناشئة, باإلضافة إلى النمو السكاني والتوسع   

 

 

 

 

 

 

 ٢٠M. Brown, Rapid Assessment of Aid Flows for Agricultural Development in Sub-Saharan Africa, Investment  Centre 

Division Discussion Paper, FAO, 2009 

 ٢١ استنادا إلى منظمة الغذاء والزراعة, 

La flambée des prix des denrées alimentaires: faits, perspectives, effets et actions requises 

٢٠٠٨المناخ والطاقة الحيوية,مؤتمر رفيع المستوى بشأن األمن الغذائي العالمي: تحديات تغير   

 ٢٢ بحسب المصادر, أهمية تأثير هذا العامل على ارتفاع األسعار كان موضع تقديرات مختلفة جدا وجدل كبير باألخص ما بين المدير العام

شهر حزيران عام  لمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ووزير الزراعة األمريكي خالل اجتماع المائدة المستديرة أثناء مؤتمر رفيع المستوى في روما منل 

٢٠٠٢   
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 أدت المضاربة في األسواق المالية إلى تقلب األسعار الزراعية على المدى القصير وأسفرت عن ارتفاع في األسعار● 

في أوج األزمة. ولكن كانت خاصية المضاربة قائمة على تحقيق األرباح بأسرع طريقة ممكنة. ومع أن هذه األسعار 

 زعزعت استقرار السوق بشكل كبير, إال أنها لم تدم طويال.

 ٢٠٠٧األمريكي المرصود ما بين أغسطس عام عدم استقرار معدل أسعار الصرف, وخاصة انخفاض قيمة الدوالر  ●

.٢٠٠٨أغسطس عام و   

ارت القرارات التي اتخذتها بعض الدول المصدرة لتقييد صادراتها بهدف حماية مستهلكيها حالة من الذعر في أث● 

 األسواق اإلقليمية والعالمية.

 

بعض هذه فمع أن  الطلب على الغذاء., باستثناء ثورة ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧لقد كانت أغلب األسباب المذكورة مؤقتة في عام 

تحدد شكل مستقبل قطاع الزراعة واألمن إال أنه يقف وراءها عوامل أساسية  األسباب تعد مظاهر ثقافية مترابطة,

 الغذائي العالمي, وذلك على النحو التالي:  

  (أ)مستوى االستثمار في التنمية الزراعية والريفية. 

والتوجه المستمر لزيادة أسعار الوقود األحفوري.)ب( التغيرات المناخية  )ج(   

روف( بسهولة وأنه من خالل المساعدات على هذه األزمة )الناجمة عن عدة ظبالتغلب  ٢٠٠٨كان هنالك أمٌل في عام  

الموجهة للشعوب األكثر تضرراً, تعزيز االستثمار ودعم الزراعة, يمكن أن يصبح الوضع طبيعيا بالرغم قصيرة األجل 

: "وفقاً ٢٠١٧من وجود ارتفاع في أسعار بعض المنتجات الغذائية. حيث قدرت وزارة الغذاء والزراعة أنه بحلول عام 

بالمئة,  ١لقمح الحقيقي )سيزيد( اثنين بالمئة, الرز , كان سعر ا٢٠٠٧و  ٢٠٠٥لمتوسط األسعار المرتفعة ما بين عامي 

الذرة ١٥بالمئة,  البذور الزيتية ٣٣ بالمئة, الزيت النباتي ٥١ بالمئة والسكر١١ بالمئة(٢٣.

 المصدر: منظمة األغذية والزراعة

 ٢٣ منظمة األغذية والزراعة, ٢٠٠٨, 

ibid 
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ن جميع الجهود التي بذلتها بعض الدول وبعض المؤسسات الدولية )خاصة جهود أب ٢٠١٠و لكن تبين في نهاية عام 

استجابة االتحاد االوروبي  –للزراعة واألمن الغذائي الذي يديره البنك العالمي ومرافق األمن الغذائي البرنامج العالمي 

السريعة( لم تكن كافية. بقي سوق األغذية العالمي ضعيفاً جداً واألسعار مرتفعة للغاية على الرغم من تأثير أزمة الكساد 

العظيم )أزمة مالية( لعام ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩على الطلب العالمي للغذاء٢٤. تم تأكيد جميع هذه األحداث  في عام 

٢٠١١عندما شهدت أسعار الغذاء العالمية قفزة جديدة]اقرأ المزيد عن األزمات الغذائية[, لم تنخفض األسعار إال في عام 

%  من األسعار المرصودة قبل األزمة.٢٠إلى  ١٥بشكل دائم مع بقائها أعلى  ب  ٢٠١٣  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شَكل تصاعد األسعار موضع خالف حول تأثيره الحقيقي على األمن الغذائي. فحالما ثبت ارتفاع األسعار واندلعت  

دولة معنية(, بدأت المنظمات الدولية بالتنافس على تقييم أثر  ٢٥أعمال الشغب في بعض الدول غير الصناعية )حوالي 

مليون شخص ممن يعانون  ١٠٠رئيس البنك الدولي بوجود زيادة  تصاعد األسعار على األمن الغذائي والفقر. وقد أعلن

من الفقر في الدول المنخفضة الدخل٢٥. كما وأعلن المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة بدوره عن وجود زيادة ٥٠ 

مليون من األشخاص الذين يعانون من الجوع٢٦,  باإلضافة إلى ٩٦٣ مليون شخص إضافي يعانون من نقص في التغذية 

 مقارنة ب ٩٢٣ مليون كما قدر في ٢٧٢٠٠٧. 

 أصبح الغذاء والزراعة في اآلونة األخيرة محط الكثير من اهتمام الحكومات والقطاع الخاص٢٨ حيث أنهم أطلقوا عدة 

 مبادرات

 

 

 

 

http://www.fao.org/3/al969e/al969e00.pdf ,٢٤ منظمة األغذية والزراعة 

٢٠١٠روما, تشرين الثاني,   
 

 ٢٥ موقع البنك الدولي, الرابع عشر من نيسان, ٢٠٠٨
 

 ٢٦ موقع منظمة األغذية والزراعة, الثالث من تموز, ٢٠٠٨

http://www.fao.org/newsroom/ar/news/2008/1000866/index.html  
 

 ٢٧ موقع منظمة األغذية والزراعة, التاسع من كانون األول, ٢٠٠٨ 

http://www.fao.org/news/story/ar/item/8876/icode/ 
 

 ٢٨ M Demeke et al., Country responses to the food security crisis.                                                
     ٢٠٠٩منظمة األغذية والزراعة,                                                                                                                   

     
 

http://www.fao.org/3/al969e/al969e00.pdf
http://www.fao.org/newsroom/ar/news/2008/1000866/index.html
http://www.fao.org/news/story/ar/item/8876/icode/
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بهدف زيادة اإلنتاج الزراعي والغذائي وتقليل االعتماد على اإلمدادات الوطنية في السوق التي أثبتت أنها غير مستقرة  

وال يمكن االعتماد عليها. أطلقت عدة دول أيضا برامج تهدف إلى االكتفاء الذاتي لبعض السلع الغذائية األساسية٢٩ 

 وزادت االستثمارات الزراعية بشكل ملحوظ ولكن غالبا ما تكون بدورها مصحوبة بآثار سلبية على األمن الغذائي٣٠.

بعد هذه اللمحة التاريخية السريعة, البد من وجود وجهة نظر تكميلية بغية فهم العوامل التي تحدد األمن الغذائي. سنرى 

من عدد األشخاص الذين في الجزء القادم ما هي أدوات السياسة التي يمكن ان تؤثر على هذه العوامل بهدف الحد 

 يعانون من نقص في التغذية في بلد ما بشكل دائم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٩على سبيل المثال: سياسات االكتفاء الذاتي من الرز في أفريقيا الغربية : ما هي اإلنجازات, ما هي القيود وما هي 

كة,  ٢٣الحوارات؟ نشرة ملخص السيادة الغذائية رقم.      ٢٠١٦, شبكة التنمية الريفية المشتر

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bds23_riz.pdf 

 

ي تتعلق ب "التحالف الجديد من أجل األمن 
 ٣٠ لمعرفة المزيد من المعلومات, اضطلع عىل المقاالت التر

 “Investissement” في خانة    lafaimexpliquee.org ي أفريقيا" و "الرؤيا الجديد" المتاحة عىل موقع
ي ف 
 الغذائ 

http://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Nouvelles_Investissements.html 

:  (٥٢٠١باإلضافة إلى "بيانات وحقائق عن الجوع حول العالم " ) 

http://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Faits_et_chiffres.html 

(: ٢٠١٣فوائده موزعة بشكل متفاوت ) و "األرض: مورد أساسي مهدد بالخطر و  

http://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/La_terre.html 

  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bds23_riz.pdf
http://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Nouvelles_Investissements.html
http://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Faits_et_chiffres.html
http://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Faits_et_chiffres.html
http://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/La_terre.html
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  العوامل المؤثرة من وجهة نظر تكميلية ٢.٢ 

   الوفرة; االستخدام ;االستقرار ;إمكانية الوصول 

الوفرة ١.٢.٢  

المنتجات الغذائية شرطاً الزماً لتحقيق األمن الغذائي. مما يعني توافر المنتجات الغذائية بكميات كافية لضمان  وفرةتعد 

األمن الغذائي للشعوب في أي بلد, أو منطقة أو مجتمع محلي. يمكن بأن يكون مصدر هذه األغذية محلياً أو مستورداً من 

ط المنتجين )المحليين, العالميين, ومنتجين من باقي أنحاء العالم( مع الخارج. هذا يعني إذاً أن النظام تجاري يرب

 المستهلكين المحليين. 

 

 اإلنتاج

يعتمد اإلنتاج على المناخ, الجودة, مدى توافر األراضي والقوى العاملة التي تعمل في األراضي )عددهم, خبرتهم التقنية 

والحيوانات(, المستلزمات )البذور, المواد الوراثية, الماء, معدات إدارة وإدارتهم(, على رأس المال )المعدات المستخدمة 

خصوبة األرض وصحة النباتات والحيوانات, غذاء للحيوانات, طاقة, الخ( يتم جمع كل ما ذكر بتقنيات انتاجية تحدد 

اسم اإليرادات الُمحّصلة من مستوى إنتاج األرض و القوى العاملة: يعد كالهما متغيرين ثابتين ذوي أهمية اقتصادية لتق

 إنتاج األرض, رأس المال والعمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفرةمن ناحية ال العوامل المؤثر على اإلنتاج الغذائي  
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من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية, يعتمد مستوى اإلنتاج الغذائي أيضا على شروط منافسة أو متكاملة مع أنشطة 

إلنتاج محاصيل غير غذائية أو ألغراض غير زراعية, ارتباط القوى العاملة   اقتصادية أخرى مثل: )استغالل األرض

.بنشاطات غير زراعية,  استخدام المستلزمات والمعدات ألغراض اقتصادية غير زراعية, الخ.(  

تعتمد الموازنة بين اإلنتاج الغذائي ونشاطات أخرى على أرباح مكتسبة من الموازنة والنشاطات االخرى,  المخاطر  

الناجمة, العالقات االجتماعية, مستوى السلطة أو ايجابيات أخرى التي ممكن أن ترتبط معهم. تعتمد أيضا على درجة 

يعتمد ى على المنتجات الغذائية )معالجة حرفية او صناعية, وسياحية(. التنمية التي يمكن ان تدخلها هذه النشاطات االخر

كذلك مستوى اإلنتاج الغذائي على الجودة, األهمية وإمكانية الحصول على الخدمات المتاحة لتسخير التكنولوجيا األنسب 

.()التدريب, اإلرشاد, البحث, التمويل واالستشارات االدارية, الخ.  

سياسة التنمية مة عند صياغة سياسة معينة في مجال األمن الغذائي التي ال يجب أن تقتصر فقط على تُعد هذه األبعاد مه

.الزراعية  

 

 التسويق و التحويل

يرتبط المنتجون والمستهلكون ببعضهم البعض من خالل شبكات قيمة )أو مسارات( تضمن توافر المنتجات بشكل فعلي 

 للمستهلكين. تتفاوت هذه الشبكات بشكل كبير, حيث تعد قصيرة جدا في حالة االستهالك الذاتي, المبيعات المباشرة,  

سكسونية بجمعيات النظام الزراعية, وفي اليابان-ي الدول األنجلووفي حالة رابطات الزراعة الفرنسية , والتي تُعرف ف  

 (Teiki)بنظام تيكي 

 

 يمكن لهذه الشبكات بأن تصبح كبيرة عندما تشمل عمليات التحويل والنقل لمسافات طويلة.

 تشمل عوامل التوفر عدد كبير من العناصر المختلفة مثل:

ب عقد(طريقة تنظيم المنتجين )أفراد, تعاونيات, مجموعات, بموجتجار الجملة والتجزئة(, أنواع التجار )●   

البنية التحتية للتبادل )أسواق حقيقية او افتراضية,  حاضرة أو مستقبلية(, النقل )الطريق, السكك الحديدة و المركبات(  ●

 و التخزين.

لومات.شبكة المع ●تكنولوجيات التحويل )عائدات, التكاليف, االثار المترتبة على الخدمات اللوجستية( و  ●  

طرق التوزيع )صغار التجار, مراكز التسوق ومراكز التسوق الكبرى( ●  

سة في مختلف مراحل التصنيع, الخ.مستوى المناف ●  

التجار, أصحاب الصناعات والمستهلكين أيضا أساسي. حيث يقوم بتعزيز عد التنظيم المؤسسي للعالقات بين المنتجين, يُ 

 إمكانية التنبؤ بالسلوكيات مما يسمح بتفادي حدوث أي بلبلة وانعدام في الثقة.

. 
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كفاءة هذه القطاعات الفرق بين السعر للمستهلك ودخل المبيعات للمنتج. تتراوح هذه الفروقات بشكل كبير وفقا تحدد 

للمنتج والدول, وقد تتأثر بقوة بالسياسات )النظم الرقابية, الضرائب, اإلعانات مالية(. لذلك, كل ما قلت الفروقات, كل ما 

الذي يكتسبه المنتجون )الذي يعتبر حافزاً لإلنتاج( وثمن عادل يستطيع  زادت إمكانية التوصل إلى حل وسط بين الربح

 المستهلك تحمله )كل ما زادت القوة الشرائية, كل ما زاد تحقق األمن الغذائي(.

خصائص القطاعات وطريقة أدائها في مراحل مختلفة مستوى نقل مؤشرات معينة عن طريق السياسات تحدد أيضا 

كل ما قلت كفاءة أداء األسواق وشفافيتها, كلما زاد استيعاب القطاعات للمؤشرات المرسلة لهم.واألسواق العالمية.   

  

 

  

 تفاوت األسعار بين المنتجين والمستهلكين

.عالية جداً التفاوت بين األسعار المدفوعة للمنتج وتلك المدفوعة من المستهلك يمكن أن تكون   

يرتبط هذا التفاوت بتكاليف النقل, التكييف, التخزين, المعالجة )إن وجدت( والهوامش التي يتخذها الوكالء 

الذين يعملون في مختلف مراحل الشبكة. يمكن لتكلفة النقل أن تكون مرتفعة كثيراً في الدول االقتصاديون 

الذي يدفعه المستهلك. % من السعر٣٠غير الصناعية, فيمكن أن تمثل أكثر من   

أما في أوروبا, فتتفاوت األسعار أيضاً بين المستهلك والمنتج حسب المنتج والبلد. يتباين هذا االختالف 

الى  ٢٨,  فعلى سبيل المثال, تتراوح النسبة من ٢٠٠٧بحسب دراسة تابعة للبرلمان األوروبي في عام 

بالنسبة للحوم, فتعتمد النسبة على القطع, حيث يمكن %. ٨٢% الى ٤٢% للحليب السائل, أما الزبدة من ٦٢

%. أما الفواكه, فتراوحت ٧٤% إلى ٧% للحم الخنزير, ولحم البقر من ٩٢% إلى ١٢للفارق أن يصل من 

%. ٨٢% إلى ١٤% والخضروات من ٧٤% إلى ٢٦نسبتها من   

 

 ترجع أسباب التفاوت إلى ما يلي: 

بالتجزئة.درجة التركيز على مستوى البيع  -  

أهمية مدى تنظيم المنتجين. -  

درجة التالعب, المعالجة, التخزين التمييز بين المنتجات خاصة من خالل العالمات التجارية. -  

اإلطار التشريعي والتنظيمي. -  

  

. 2007وروبي, الفجوة التي تفصل بين أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين, البرلمان األالمصدر:   
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 التجارة الخارجية

في حال كانت التجارة المحلية غير كافية, يصبح االستيراد مصدراً آخر لإلمدادات. و تحدد تدابير الحدود شروط 

اإلمدادات, سعرها وحجمها, مثل: )التعريفات, الضرائب, تكاليف الشحن, هوامش الربح من المستوردين, معايير الصحة 

الدائرة التي تربط المستوردين في سوق الجملة باإلجمال ( تعد والجودة, إمكانية الحصول على العملة األجنبية, الخ.

  قصيرة.

إمكانية الوصول ٢.٢.٢  

تعتمد إمكانية الوصول للغذاء من قبل السكان على سوق المنتجات الغذائية ودخل السكان. أما  بالنسبة للفئات األشد فقراً, 

من الغذاء على حقوق األفراد واسعة النطاق وعلى شبكات األمان  نوعيات جيدةفتعتمد إمكانية وصولهم لكميات كافية و

 القائمة على مساعدتهم. 

 الشروط السائدة في السوق 

الشروط السائدة في السوق لها تأثير على إمكانية حصول السكان على الغذاء. تعتمد هذه الشروط باألخص على 

ن تؤثر فعلياً على مستوى السعر الغذائي.  مدى الحرية المخولة السياسات الضريبية وسياسات الدعم القائمة التي يمكن أ

تعاونيات, باإلضافة إلى إجراءات أخرى ذات طابع مؤسسي )وجود المحالت للمستهلكين بتنظيم أنفسهم في جمعيات أو 

  التجارية ونقاط البيع الخاصة (, التي من الممكن ان تلعب دوراً مهما أيضا.

 الدخل

الشرائية وما يترتب عليهما كعوامل محددة لألمن الغذائي. من المهم هنا المالحظة بأن جميع مصادر  يعد الدخل والقوة

الدخل قد تؤثر على األمن الغذائي. من المهم أيضاً التمييز بين المنطقة الريفية والمنطقة الحضرية  من حيث أن عدد 

 سكان المناطق الحضرية يزداد بسرعة أكبر من عدد سكان المنطقة الريفية وبأن الظروف المعيشية مختلفة جدا٣١. 

ويعتمد الدخل القادم  ففي المنطقة الريفية, تعتمد اإليرادات بشكل كبير, سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة.

مبيدات مباشرة من الزراعة على قيمة اإلنتاج )إذا على سعر بيع المنتجات(,  وأسعار المنتجات )البذور, األسمدة, ال

الحشرية, الوقود, المعدات المستخدمة والمصاريف المالية(. يرتبط دخل الفرد بشكل مباشر بإنتاجية العمل وبالتالي 

بالتكنولوجيا المستخدمة. أما بالنسبة لصغار المنتجين, يتم استهالك جزء من اإلنتاج متفاوت األهمية بشكل ذاتي, ويتم 

بة للعمال الزراعين, فتكون اإليرادات على شكل راتب مدفوع نقداً و̸ أو على شكل بيع الجزء اآلخر أو تبادله. وبالنس

 حصة من المحصول.

تكون اإليرادات الغير مباشرة متعددة وتأتي من أنشطة أجريت في اطار تنمية الزراعات, مثل: )التسويق, التخزين, 

اريع. المعالجة, الخ.( التي تولد أجور الموظفين و أرباحاً ألصحاب المش  

 

 

 

 

 

 

ي عام 
ية ٧٠% من مجموع سكان العالم ف  ي  عىل نحو متسارع  حيث ستضم  المناطق الحض 

٣١ من المتوقع أن يستمر  الزحف العمرائ 

ي عام  %٤٩)بالمقابل, بلغت النسبة  ٢٠٥٠
ي العقد الحالي ٢٠٠٩ف 

منظمة . )٢٠٢٠-٢٠١٠(,  و انخفضت النسبة بعدما بلغت ذروتها ف 

 األغذية والزراعة

 /http://www.fao.org/home/ar , منتدى الخبراء الرفيع المستوى حول "سبل توفير الغذاء للعالم في عام ٢٠٥٠ "

(٢٠٠٩)  

٢٠٣٠م من السكان لعا %٣٠وحتى في المناطق التي تعتبر ريفية جدا مثل أفريقيا الغربية, ستمثل المناطق الحضرية نسبة   

مركز ونادي من السهل وغرب أفريقيا  /  )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

http://www.oecd.org/fr/csao/publications/41281211.pdf 

(٢٠٠٨)  

 

 

 

  

http://www.fao.org/home/ar/
http://www.fao.org/home/ar/
http://www.oecd.org/fr/csao/publications/41281211.pdf
http://www.oecd.org/fr/csao/publications/41281211.pdf
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يجب أيضاً إضافة االيرادات العائدة من األنشطة غير الزراعية مثل الخدمات, اإلدارة, القطاعات الرئيسية غير الزراعية 

والقطاع الصناعي. هذه األنشطة مرتبطة جزئياً بالمدخالت الزراعية )الخدمات, اإلنتاج, تجارة المستلزمات, إنتاج 

 وصيانة المعدات الزراعية(.  

يعتمد ذلك على استهالك الناس للزراعة  إليرادات أيضاً أن يأتي من األنشطة الناتجة عن أثر االستهالك,يمكن لمصدر ا

 التي تعتبر مصدر رزقهم. )على سبيل المثال, بيع منتج استهالكي بالتجزئة(. 

لديهم أعمالهم الخاصة بالنهاية, يمكن إليرادات المنطقة الحضرية أن تنتج أيضاً من قطاعات النشاطات لألشخاص الذين 

بهم ويعتمدون على الزراعة بشكل كبير مثل: المناجم, الصناعات الخفيفة, السياحة, الخ. كل هذه اإليرادات غير 

الزراعية, على الرغم من أنها مهمة جدا, اال أنها تهمل في كثير من األحيان من قبل المختصين في مجال األمن الغذائي 

ان اإليرادات الريفية هي أساسية وتصدر فقط من الزراعة. تظهر دراسات يعود تاريخها إلى الذين يميلون إلى اعتبار 

عدة عقود بانه حتى في افريقيا يوجد نسبة عالية من العمال الريفيين الملتزمين منذ مدة طويلة بنشاطات ال عالقة لها 

بالزراعة٣٢.  يظهر توماس ريردون, الباحث في جامعة ميتشيغان األمريكية, من خالل تحليل ٣٣ دراسة ميدانية بأن 

اإليرادات التي ال عالقة لها بالزراعة تعد مهمة جداً في شرق افريقيا وغربها, إلى جانب أستراليا. تحقق هذه اإليرادات 

من ٢٢% إلى ٩٣% من إجمالي اإليرادات الريفية٣٣. وتمثل اإليرادات اآلتية من الهجرة )سواء مؤقتة أم دائمة( كذلك 

 جزءاً مهماً وغالباً أعلى من اإليرادات غير الزراعية في بعض المناطق. 

 

 

 

 

٣٢  D. Byerlee, C. Eicher, C. Liedhold, et D. Spencer (1977), Rural Employment in 

Tropical 32 Africa: summary of findings, Working Paper No. 20, Department of 

Agricultural Economics, Michigan State University, 1977 

 
٣٣ T. Reardon, Using evidence of household income diversification to inform study of 

the rural nonfarm labor market in Africa. World Development, 25(5), 1997 
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أما مصدر اإليرادات للمنطقة الحضرية فيعد غير زراعي, على الرغم من ذلك, فإنه من الممكن للبعض االعتماد بشكل 

غير مباشر على الزراعة من خالل القطاعات الزراعية, حيث يمكن لنسبة قليلة من اإليرادات أن تأتي مباشرة من 

ن, أو من استغالل األراضي الزراعية عن بعد, أو تأجير  الزراعة, إما من خالل الزراعة الحضرية والمحيطة بالمد

 األراضي الزراعية أو نقل الموارد القادمة من األقارب الذين يقطنون في الريف٣٤. 

 

ستلعب إيرادات المنطقة الحضرية والوظائف في تلك المناطق دوراً أساسياً للغاية في مجال األمن الغذائي بالتزامن مع 

العالم. من المحتمل أيضاً بأن يعطي هذه التطور بشكل تدريجي في المستقبل أهمية كبيرة للسياسات انتشار التحضر في 

المتعلقة بالتنمية االقتصادية في المنطقة الحضرية عندما تتعلق المسألة بالتصدي النعدام األمن الغذائي. يمكن لهذا 

ين إمكانية الحصول على الغذاء وتهدف أيضا إلى الحد التطور أن يصبح جزءاً كبيراً من السياسات التي ترمي إلى تحس

 من الفقر في المنطقة الحضرية أو المناطق القريبة لها. 

 

 الحقوق واسعة النطاق

 ه(, لتحسينى دخليشير مفهوم الحقوق واسعة النطاق المدرج في هذا النص إلى جميع الفرص المتاحة للفرد )باإلضافة إل

ى دة منها علالستفااالغذائية األساسية.  سيتيح ذلك فرص المساعدة التي يمكن ألي فرد من األسرة إمكانية وصوله للسلع 

ى ائلية وأخربات عمستوى المجتمع والدولة. بالنسبة للمجتمعات, فتتيح آليات التضامن التقليدية لكل فرد حقوقاً وواج

 ل, الحق فيالعم لمعترف بها قانونياً, مثل: الحق فيتتعلق بالمجتمع. رسمياً, و بحسب البلدان, هنالك بعض الحقوق ا

ق الحصول لق بحالسكن, الحق في الحصول على الحماية االجتماعية, والحق في الحصول على الغذاء, الخ. أما فيما يتع

المبادئ "  , ويعني ذلك تنفيذ إجراءات محددة ضمن إطار٣٥على الغذاء, فهو حق معترف في عدد متزايد من البلدان

 ."لوطنيالتوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدريجي للحق في الحصول على غذاء كاف في سياق األمن الغذائي ا

 تنص هذه اإلجراءات على:

راد ح لألفبيئة تسمضمان احترام السياسات والقوانين وحماية حق الحصول على الغذاء لكل فرد والعمل على خلق ● 

 ; بتغذية أنفسهم

 

ن ة مسؤولة عالدول تنفيذ مبادئ اإلدارة الرشيدة واالهتمام بالفئات األشد حرماناً الفئات المهمشة. ويعني ذلك بأن● 

لى الغذاء حصول عتجعل من عملية الالمواقف التي تهدد حالة األمن الغذائي, مثل )تسامح الدولة مع االحتكارات التي 

 مان غياب التمييز ضد بعض الفئات السكانية. عملية باهظة الثمن( كما ويجب على الدولة ض

 

 

 

 

 

 

 

 

٣٤ يختلف  تدفق الموارد ما بين المدينة والريف بحسب الدول والفترات. ففي فترة األزمة االقتصادية, تم 

إلى المناطق الحضرية. غالبا ما يكون عيني( من المناطق الريفيةرصد تدفق كبير )  

 

٣٥ في عام ٢٠١٣, قامت ٢٤ دولة بإدراج الحق في الحصول على الغذاء في دستورهم: أفريقيا الجنوب 

بنغالديش, البرازيل, كولومبيا, كونجو, ساحل العاج, كوبا, االكوادور, اثيوبي جواتيماال, هايتي, هند, 

, باكستان, سريالنكا, أوغندا وأكرانيا. يايران, كينيا, ماال المكسيك, نيكاراغوا, نيجيريا, باراجوا  
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ائية اذا وى قضقيام الدولة باعتماد الحق في الحصول على الغذاء, أي  بمعني أنه يمكن لألفراد والجماعات رفع دعا

نفاذ حق واجب اإلائي )اتضح بأن الدولة لم تتخذ جميع التدابير الممكنة من أجل مساعدة الشعب في حالة انعدام األمن الغذ

ف لضمان يس بكاالتجربة بأن إدراج الحق في الحصول على الغذاء في دستور بلد ما لبمقتضى القانون(. مع ذلك, تبين 

 [اقرأ] استدامة حالة األمن الغذائي.

 

 شبكات األمان:

 تحت ظروف معينة. الجهات المستفيدةتتناسب شبكات األمان مع نقل الموارد إلى 

 توزيع الغذاءشبكات ليوجد ثالثة أنواع من الشبكات: أ( 

 ب( شبكات لتحويل األموال                                  

 ج( شبكات لإلعانات                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المنطقة, \ترتكز هذه الشروط على الخصائص االقتصادية واالجتماعية للمستفيدين )الفئات المستهدفة( أو على وضع البلد

إذا ما كان هنالك )ارتفاع في األسعار, جفاف, فيضان, زلزال, الخ(. قد يخضع الوصول إلى شبكات األمان لشرط 

  المشاركة في برنامج تعليمي أو صحي على سبيل المثال(. 

القطاع ة باصفي الوضع الطبيعي, يمكن دعم شبكات األمان من خالل ثالثة مصادر رئيسية: المخزونات العامة أو الخ

دولة, من  ية الالخاص, الواردات أو المعونة الغذائية العينية. يمكن دعم تحويل األموال واإلعانات من خالل ميزان

 ث يمكن أنحي ة,تبرعات خاصة أو مساعدة خارجية.  يمكن للغذاء أن يكون أيضاً متاحاً من خالل برامج التوزيع الخاص

 قاط بيع محددة, أو  نقاط بيع خاصة.يعبر من خالل المحالت التجارية أو ن
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 االستقرار   ٣.٢.٢

 

قرار لتالي استفهوم با. يشمل هذا المفي جميع األوقاتيتطلب تحقيق األمن الغذائي توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه 

, اخيةات منصدماإلنتاج واستقرار إمكانية الوصول للغذاء في نفس الوقت.  قد يتعرض هذا االستقرار للخطر نتيجة 

ات والبنى لتقنيصحية أو اقتصادية ذات طابع استثنائي ولكن أيضا نتيجة لموسمية اإلنتاج واألسواق الزراعية. تعد ا

لية خدمات الماص, الالتحتية الزراعية التي من المحتمل أن تحقق االستقرار, المخزونات العامة أو الخاصة بالقطاع الخا

 العوامل الرئيسية التي من الممكن أن تساهم في تحقيق هذا االستقرار. وكذلك شبكات األمان من بين 

 استقرار اإلنتاج

 

ة لمكافحة بنى التحتيي, التشمل عوامل استقرارا اإلنتاج الغذائي البنى )مثل البنى التحتية لحفظ المياه والتربة, أنظمة الر

تكاملة من وتقنيات الزراعة )الحفاظ على المياه, الحماية الم - ١مناطق الحجر الصحي وأحواض الغَطس -األمراض

. واألمراض( لجفافالنباتات الدخيلة الزراعية( والموارد الوراثية )مثل: المحاصيل الزراعية قصيرة األجل المقاومة ل

, ر الطبيعيةألمطااعلى تُعد جميع هذه العوامل أدوات تسمح بإدارة موارد المياه بشكل أفضل,  تحد من اعتماد المحاصيل 

 تمنع األمراض وتزيد من مقاومة النباتات أو الحيوانات للصدمات الصحية أو المناخية.

 المخزون العام أو الخاص بالقطاع الخاص

الحفاظ على مخزون االحتياط أثار موضوع يلعب المخزون دوراً حيوياً في إنعاش االستقرار الموسمي والسنوي. 

, الصيانة ناحية التعويض عن هالك البضائعاالستراتيجي العام الكثير من الجدل, فعلى الرغم من أنه مكلف من 

من خالل طرح جزء من المخزونات في السوق )مما يساعد على خفض األسعار(  أنه يسمح للدولة بالتدخل والتمويل, إال

 أو من خالل استخدام هذه المخزونات لتوفير شبكات األمن.

أما بالنسبة للمخزون الخاص الذي يساهم في العادة بشكل أساسي في توزيع اإلمدادات على مدار السنة فهي ليست 

إذا كان فارق السعر ما بين موسم الحصاد وموسم الجفاف كافياً لتغطية تكاليف التخزين وتعويض تكلفة مربحة إال 

وظيفة التخزين.

١ أحواض الغَطس: أحواض تستخدم للتخلص من الحشرات والطفيليات التي تعيش على سطح 

 جلد الحيوانات.
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 الخدمات المالية

من جهة خزون وتؤدي الخدمات المالية دوراً أساسيا في تحقيق استقرار األسواق. فمن جهة, هي تسمح بتمويل تكاليف الم

ن خالل ملتخزين خدمات في مجال التمويل والتأمين في حال حدوث كارثة طبيعية أو اقتصادية. يصدر تمويل اخرى, بتوفير أ

 تمويل االستهالك الفردي لتمويل التخزين التجاري على نطاق واسع.

 

 شبكات األمان

ر أو غير ل مباشالغذاء بشكشبكات األمان هي عبارة عن أجهزة نقل الموارد عن طريق توفير بضائع أو موارد مالية لتوفير 

مراد راد المباشر للفئات السكانية المعرضة لخطر. تعتمد أنسب الطرق الممكن استخدامها على ظروف السوق, على األف

 العملية اإلدارية.مساعدتهم و

 

 االستخدام  ٢.٢.٤

ك تم استهال ما إذا الظروف التي تحددال يرتبط هذا المفهوم بالجزء الغذائي من األمن الغذائي مباشرة, فهو يتعلق بمعرفة 

اه لوصول للمياكانية الغذاء بطريقة تؤدي إلى تلبية االحتياجات الغذائية أم ال. ويتعلق أيضا بالجانب الصحي الذي يشمل إم

 ى صحتهالصالحة للشرب, توفير المرافق والخدمات الصحية. جميع هذه الشروط الزمة لكي يستطيع الفرد الحفاظ عل

صول على نظام غذائي . يتضمن أيضاً مفهوم االستخدام نوعية وسالمة األغذية للح٣٦فادة الكاملة من األغذية المستهلكةواالست

 متوازن وآمن.

 

 

 

 

 ٣٦ K. Stamoulis and A. Zezza, A Conceptual Framework for National 

Agricultural, Rural Development, and Food Security Strategies and 

Policies, ESA Working Paper No. 03-17, FAO, 2003  
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 القيمة الغذائية

ء ونات الغذاحية مكتنقسم القيمة الغذائية إلى قسمين: يشمل القسم األول التنوع والتوازن الغذائي للنظام الغذائي من نا

 .غذائيةالبروتين, الفيتامينات والمغذيات الدقيقة(, ويشمل القسم الثاني النظافة ال )الكربوهيدرات, الدهون,

ركة فحسب, لى الحيحمل توازن كمية الطعام المستهلك في طياته عواقب ال تؤثر على نمو األطفال, األمومة وقدرة السكان ع

سم على درة الجقالقلب والشرايين, ويُضعف من  السمنة, أمراض يتسبب اختالل هذه التوازن إلىبل على الصحة أيضاً, فقد 

 محاربة األمراض, الخ.(.

ض جهاز ما يعرلقد ثبت بأن نقص الفيتامينات وبشكل أعم, عدم وجود بعض المغذيات الدقيقة يمنع تطور الجسم والعقل, م

 .٣٧فكريةالجسدية وال المناعة للخطر, ويتسبب بحدوث إعاقات عند الوالدة ويشكل بالتالي عائقاً في تحقيق القدرة

ود لمقبول لوجلمستوى االتابع للفاو ومنظمة الصحة العالمية ا الدستور الغذائيتحدد المعايير الغذائية مثل تلك المعرفة في 

 بعض العناصر المضرة بالصحة مثل مخلفات المبيدات, المعادن السامة, الكائنات الحية الدقيقة, الخ. 

الستخدام ل دون ابما يتجاوز المعايير المسموح بها إلى أمراض من شأنها أن تشكل عائقاً يحوقد يؤدي وجود هذه العناصر 

ناصر ت بين العلتفاعالالصحيح لألغذية. )تتعرض هذه المعايير لالنتقاد من قبل بعض الباحثين ألنها ال تأخذ بعين االعتبار ا

.( ٨٣ر المحددةلمعايياعلى الصحة حتى عند تناول جرعات أقل من  المختلفة التي من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم اآلثار السلبية

 يشكل االمتثال لهذه المعايير آثار خطيرة على تقنيات إنتاج األغذية وتجهيزها وحفظها.

ة, ير النظاميمية وغتُعد هذه المعايير ملزمة للشركات التي توفر خدمات تقديم الطعام )المؤسسات الجماعية, الشركات النظا

 لحضرية.ناطق اعمال التجارية في الشارع أو غيرها( والتي تعد مصدر استهالك غذاء ذات أهمية متزايدة خاصة في الماأل

 

 

 

 

 

 
٣٧ P. Conceição, R. Fuentes-Nieva, L. Horn-Phathanothai and A. Ngororano, Food 

security and human development in Africa: Strategic considerations and 

directions for further research, Preliminary Draft for the 2011 African Human 

Development Report, 2010 

٣٨ M. Maetz, Alimentation, environnement et santé, lafaimexpliquee.org, 2014 
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 المياه والمرافق الصحية

المائية عالية الجودة وبنيتها األساسية باإلضافة إلى المرافق الصحية دوراً أساسياً فيما تلعب إمكانية الوصول إلى الموارد 

 .٣٩يتعلق بالصحة البيئية التي يقيم فيها الناس ال سيما في المناطق الحضرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي البحر مما يؤدي ذلك إل تلوث المياه القريبة من الشاط  ويتعرض  
و ف  ي ريو دي جانتر

 ٣٩على سبيل المثال:  تُلقى  مياه الصرف الصحي ف 

 بالتالي السباحين ألمراض وتتلوث األسماك التي يتم صيدها واستهالكها من قبل البشر. 

 
٤٠ O. Uthman and O. Aremu, Malnutrition among women in sub-Saharan Africa: rural-urban disparity, in 

Rural Remote Health, April-June, 2008 )باإلنجليزية(   
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 الدعم الصحي
 

الخدمات الصحية في تحقيق األمن الغذائي بشكل كبير من خالل إدارة طرق الوقاية من اإلصابة باألمراض والتدخل تساهم 
 ُ انعدام عد من األسباب الرئيسية التي تؤدي إلى حالة السريع في حالة المرض. لقد ثبت بأن األمراض البكتيرية والطفيلية ت

األمن الغذائي. فمثالً,  يؤثر مرض السل, وفيروس نقص المناعة البشرية )اإليدز(, والمالريا على حالة األمن الغذائي سواء 
فيما يتعلق بمعالجة األغذية أو قدرة السكان المتأثرين بأحد هذه األمراض على العمل )أي تؤثر على قدرتهم على كسب رزقهم 

على عملية إنتاج الغذاء نفسها. ى الغذاء( كما وتؤثروبالتالي على حصولهم عل  

 

 ماتيرن مايتز

(٢٠١١يار ̸ حزيران آ)  
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