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 العربي بين عامي مغربإنتاج الغذاء في دول ال مشكلة
(0222-0222) 

 
 د. كفاح عباس رمضان الحمداني

 والثقافية/ مركز الدراسات اإلقليمية خية/ قسم الدراسات التاريمدرس
 

 البحث  مستخلص
غذذايي وذومي  أمذنالمغذرب العربذي تسذت دح تحويذ   ودولثالثذة عوذود مضذ   منذذ

ذا المغاربيذةمذن يذحيا للشذعوب عربي وتوفير الغذاء اآل العربذي  مغذربال الذدولكانذ   وا 
وذذد حووذذ  بعذذا النفاحذذا  فذذي مفذذال رفذذء معذذدي  ايكتفذذاء الذذذاتي مذذن بعذذا السذذلء 

والسذكر فذان فذودذ  ذذس السذلء فذي  واألسذما الغذايية الرييسة كالومح واللحوم الحمذراء 
بذذأمس  فأن ذذا ذلذذ  مذذن وبذذالرغم ،فانذذب من ذذا  ذذو دون الموايذذفا  الوياسذذية العالميذذة

بفذودذ  مغاربيذاغذذاييا  أمناتحو   وطريةمدعومة بسياسا   دوليةسياسا   إلىالحافة 
تنسذي   ومذااال  ذذا ال ذدح لذم يتحوذ  ويذعب المنذال بذدون ،مناسذبة وبأسعارمناسبة 

  لحل  ذس المشكلة.  وفاعلحويوي  عربيدول المغرب ال بين
 المودمة
اني مززززك مشززززكلة نقززززا السززززل  الغذا يززززة المغززززرع ال رعززززي ت زززز دولتزززززال  ال

مززك  تزز الززر م ممززا  قق وعلزز الر يسززة مثززل ال عززوع والزيززوت النعاتيززة والسززكر  
قليمية داخليةانجازات  المقاعل  فيو  اإلستراتيجية لتوفير هذه السل  الغذا ية  وا 

والخضززراوات والكاك.ززة. فززي  األسززمافمثززل  األخززر هنززاف فززوا   فززي السززل  
المغزرع ال رعزي وعخا زة  دولفي  المزوارد البعي يزة فزي الوقت الذي تت ر  

االقت ززززادي فززززي ع زززز   الغيززززر االسززززتغ ل إلزززز والما يززززة   األرضززززيةالمززززوارد 
فزي التوسز  الزراعزي والز ز   والمتمثزلال االت و يزر الرشزيد فزي كثيزر من.زا 

ال شوا ي عل   ساع العي ات البعي ية التي تشزكل المراعزي  األفقيال مراني 
والشجيرات والرعي الجا ر وتكثي  استغ ل  األشجاروقب  واقت ع  والغاعات

الترعززة وسززرعة اسززتنزا  المززوارد الما يززة  إن.ززاف إلزز المززوارد العي يززة عمززا يزز دي 
 األراضزززززيوالمزززززاء عالكيماويززززات الزراعيززززة وال زززززناعية و راثززززة   ززززةوتلززززوب العي

 ملوثزززةال األراضزززيخاب زززة وعزززدم م الجزززة  عأسزززاليع األر ال.امشزززية وخدمزززة 
 أخزر عمخلكات الت ديك و ناعة العترول لتست يد الغباء النعاتي ومك نا ية 

تسزززود الن زززر   إذفزززاك المن زززور التكزززاملي السزززتخدام هزززذه المزززوارد مزززازال  ا عزززا 
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القبريززة فززي اسززتخدام.ا ر ززم الج.ززود المعذولززة لتك يززل وت زيززز ال مززل الزراعززي 
 ال رعي المشترف.

الغززذا ي فززي دول المغززرع ال رعززي هززو  األمززكومززا زال هززد  ت قيزز   كززاك
المك.زززوم  وكزززاك الزززدول هزززذهال.زززد  الزززذي تم زززورت  ولززز  ج.زززود التنميزززة فزززي 

 أعلززز علززز  ت قيززز   األسزززاسالغزززذا ي المغزززارعي يرتكزززز فزززي  لألمزززك األساسزززي
من زور قبزري دوك مراعزا  لتعزايك  إبزاردرجة ممكنة مك االكتكاء الذاتي فزي 

سزززل   ذا يزززة  إنتزززاجم تعزززايك قزززدرت.ا علززز  ومزززك ثززز مغارعيزززةال اعيزززةالعي زززات الزر 
اهتمزام  إعزداءم دد  كما اقت ر هذا المك.وم عل  مجرد االكتكاء الذاتي دوك 

الغذا ي خا ة المت لقة من.ا عجود  وس مة الغذاء  األمكخاا لعاقي روافد 
فززي  األساسززيةعمززد  اسززتقرار الم ززرو  مززك السززل   أو األسززوا المتززداول فززي 

الكقيززر  فززي ال  ززول  البعقززاتجانززع زيززاد  قززدر   إلزز هززذا  ةمغارعيززال األسززوا 
هززذه السياسززات  أسززكرتوقززد   يززةالضززرورية مززك السززل  الغذا ا تياجززات.معلزز  

 المغرع ال رعي. دولعالمخزوك الموردي في  أضرتعك توج.ات تنموية 
دول المغززرع ال رعززي  فززيالغززذاء  إنتززاجهززذه الدراسززة ت ليززل عمليززة  ت.ززد 
 كية ون م التوزي  ودور ال ناعة في هذا ال دد مزك اجزل االست. والكجوات

تززوفير ال نا ززر ال زمززة لت سززيك الوضزز  الغززذا ي خ و ززا عالنسززعة للك ززات 
المغززرع  دولفززي  أفضززل ززذا ي  ألمززكالم رومززة ول كززز التغييززرات المبلوعززة 

 ال رعي.
الم شززززرات  األول المع ززززبخمززززس معا ززززب تنززززاول  إلزززز  الع ززززب هززززذا قسززززم

أمزززززا المع زززززب الثزززززاني فتنزززززاول الم شزززززرات المروديزززززة  جتماعيزززززة واالالسزززززكانية 
األرضزززية والما يزززة  وتنزززاول المع زززب الثالزززب الم شزززرات العي يزززة  أمزززا المع زززب 
الراعززز  فتنزززاول م شزززرات نقزززا التغذيزززة  وتنزززاول المع زززب الخزززامس سياسزززات 

 اإل  ح االقت ادي والت دي ت ال.يكلية الزراعية. 
 

 السكانية وايفتماعية المؤشرا األول:  المبحث
المغرع ال رعي ومزا تنبزوي عليز  مزك  دولفي  و رافيةالتبورات الديم ت د

علزز   تأثيرهزالزيس فقزب مزك جانزع  األهميزة ان كاسزات علز  درجزة كعيزر  مزك 
ع ضززز.ا ذات بزززاع  اقت زززادي  أخزززر مزززك جوانزززع  أيضزززاالمزززوارد العشزززرية عزززل 

لنمزززززو السزززززنوي م زززززدل ا إكذات بزززززاع  اجتمزززززاعي. يوضززززز  الجزززززدول  وأخزززززر 
وعلزز  المسززتو  القبززري زاد عززدد  %(3,2) المغززرع ال رعززي دولالسززكاني فززي 
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عم ززدل يقززل عززك م ززدل النمززو  األكعززرالسززكاك فززي الززدول ذات الثقززل السززكاني 
  .(1)(والمغرع وتونس وليعيا الجزا ر) ال ام وهذه الدول تشمل

  (1) روم فدول
  عامي بين يالعرب المغربنمو السكاني السنوي في دول  معدل

(1692-0222) 

 )%( نمو عدد السكان السنوي معدل الدولة
1692-1622 1622-1691 1692-0222 

 3,2 3,2 3,2 تونس

 2,3 2,2 3,2 الجزا ر

 2,3 2,1 2,3 ليعيا

 2,3 2,1 3,3 المغرع

 3,3 3,2 3,2 موريتانيا

، مركذذا دراسذذا  الوحذذدذ الطبيعيذذة والبشذذرية ةعلذذو : الذذوطن العربذذي: الفغرافيذذ نذذافي: الميذذدر
 . 96-91(، ص ص 5896، )بيرو : 5العربية، ط 

 السكان إفمالي إلىالسكان الريفيين  نسبة -5
التبزززورات االقت زززادية واالجتماعيزززة علززز  التركيعزززة السزززكانية عزززيك  تزززن كس

نسزعة سزكاك الريز  مزك  جز تت  يزب ال رعزي المغرع دولال ضر والري  في 
هذه التركيعة السكانية فيما  وتتعايكالتدريجي.  االنخكا  إل السكاك  إجمالي

 إجمزززالي إلززز  يزززب تتزززراوح نسزززعة سزززكاك الريززز    رعزززيال مغزززرععزززيك الزززدول ال
 إلزز  وتززنخك فززي المغززرع وموريتانيززا والجزا ززر   %(35-22) السززكاك مززا عززيك

 .(3)فاقل في عاقي الدول المغرع ال رعي %(23) والي 
  

 (2) روم فدول
 السكان إفمالي إلىن السكان الريفيو نسبة

 0222 0222 0222 1662 الدولة

 23,1 23,1 23,1 22,3 تونس

 23,3 23,5 21,1 32,3 الجزا ر

 13,3 13,3 12,2 12,3 ليعيا

 22,3 22,3 22,3 31,3 المغرع

 32,2 32,3 33,2 33,2 موريتانيا
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اراعيذة فذي الذوطن العربية للتنمية الاراعيذة، التوريذر السذنوي للتنميذة ال المنظمة: الميدر
 .88ص ،الساب  يدرالدول العربية، الم فامعة: الميدر ؛21، ص 2001 لعامالعربي 

 
 الووى العاملة إفمالي إلىالووى العاملة الاراعية  نسبة -2

الر يسزززة فززي التنميزززة  اإلنتززاجالقززو  ال املزززة الزراعيززة ا زززد عنا ززر  ت تعززر
نسززعة القززو  ال املززة  إكويوضزز  الجززدول   المغززرع ال رعززي دورالزراعيززة فززي 

مسزتو  الزدول  وعلز القو  ال املة مستمر في التراجز .  إجمالي إل الزراعية 
 %(32-22) ن ززو إلزز   ززلهززذه النسززعة ت إكيوضزز  الجززدول   رعززيال مغززرعال

فزي عزاقي  %(32)مزك  ألقزلفي المغزرع وموريتانيزا  عينمزا تتراجز  هزذه النسزعة 
 . (2)في ليعيا %(12) مك وعأقل أدناها إل الدول لت ل 

 
 (3) روم فدول

 الووى العاملة إفمالي إلىالووى العاملة الاراعية  نسبة
 0222 0222 0222 الدولة

 13,2 13,2 13,3 تونس

 12,3 32,3 22,3 الجزا ر

 2,2 2,3 2,3 ليعيا

 22,5 23,5 22,3 المغرع

 31,2 31,3 33,1 موريتانيا

ية، التورير السنوي للتنمية الاراعية في الوطن العربي العربية للتنمية الاراع المنظمة: الميدر
 .21، ص 2001عام 

 
 الفرد من الناتج الاراعي نييب -3

 إلزز  9002النزات  الم لززي الزراعزي ال رعزي عزام  إجمزاليارتكزاع قيمزة  أد 
 313) دوالر( مقارنة عن زو 333)  والي إل ارتكاع متوسب ن يع الكرد من  

عزيك هزذيك ال زاميك. عينمزا  %(3,3) اد  تقدر عن زوعزي أي. 3222دوالر( عام 
 يزززب ارتكززز  متوسزززب  %(3,3) قزززدرت هزززذه الزيزززاد  علززز  مسزززتو  ال زززالم عن زززو

 3223دوالر( عزام  972) ن زو إلز ن يع الكزرد مزك النزات  الزراعزي ال زالمي 
3222دوالر( عام  333) مقارنة عن و

(2)
. 
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النززات  الم لززي  إجمززاليمتوسززب ن ززيع الكززرد مززك  إكمززك الجززدول  ويتعززيك
والجزا ززر  تززونسعاسززتثناء  رعززيال  المغززرعالزراعززي قززد ارتكزز  فززي م  ززم دول 

. 9002الزراعززززي عززززام  لإلنتززززاج   مززززةواج.ززززت عوامززززل بعي يززززة  يززززر م التززززي
النزززات  الم لزززي  إجمزززاليويوضززز  الجزززدول ارتكزززاع متوسزززب ن زززيع الكزززرد مزززك 

  المتوسززززب ( وهززززو مززززا يزيززززد علززززللكززززرددوالر/  972) مززززك أكثززززر إلزززز الزراعزززي 
دوالر فزززي الجزا زززر(  937) ن زززو إلززز )تزززونس والمغزززرع( وي زززل  ال زززالمي فزززي

 000) اقزززل مزززك إلززز دوالر فزززي ليعيزززا( ويتراجززز   900-000عينمزززا يتزززراوح عزززيك )
 . (2)موريتانيادوالر للكرد( في 
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 لنسبي في ويمة الناتج الاراعيالتغير ا معدل -2

فززززي  ال رعززززيدول المغززززرع  فززززيالنززززات  الزراعززززي  إجمززززاليقيمززززة  اسززززتمرت
 عارتكزززاع نسزززعي يقزززدر عن زززو مقارنزززة  (3223-3222) االرتكزززاع خززز ل ال زززاميك

الزراعززززي  اإلنتززززاج إجمززززاليكمززززا شزززز.د  .(3222-3222) عززززيك عززززامي %(2,3)
 (3222-3222)عيك عامي  %(2,3) ال المي ارتكاعا نسعيا في قيمت  مك ن و

 (9) ويوضزززز  جززززدول رقززززم  (3223-3222) عززززيك عززززامي %(5,3)  ززززوالي إلزززز 
 .(6)ذلف

 (6) فدول
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 التغير النسبي في ويمة الناتج الاراعي معدل
 (0222-0222) (0222-0222) الدولة

 5,52- 12,32 تونس

 3,23- 31,32 الجزا ر

 3,12 2,53 ليعيا

 3,33 1,23- المغرع

 32,31 3,53 موريتانيا

العربية للتنمية الاراعية، التورير السنوي للتنمية الاراعية في  المنظمة: الميدر
 .2 ص ،0222 لعامالوطن العربي 

 
 العامل الاراعي إنتافية -1

لل امززل  اإلنتاجيززةال امززل الزراعززي الككززاء   إنتاجيززةم شززر متوسززب  ي كززس
لزراعززي ع ززكة خا ززة. الزراعززي ع ززكة عامززة والككززاء  التكنولوجيززة للقبززاع ا

 فزيال امزل الزراعزي  إنتاجيةاالرتكاع المستمر في  (12) ويوض  الجدول رقم
دول المغرع ال رعي وذلف كنتيجزة معاشزر  ل رتكزاع المسزتمر فزي قيمزة النزات  

(3)دول المغرع ال رعي فيالزراعي ال رعي 
.   

 ال امزززل الزراعزززي يتزززراوح عزززيك  زززوالي إنتاجيزززة إكالجزززدول ايضزززا  ويوضززز 
-2) ال امل لتتراوح عزيك  زوالي إنتاجيةدوالر( في ليعيا  وترتك   أل  12-32)

والجزا زززر.  تزززونسمزززك  كزززلمزززك المتوسزززب ال رعزززي فزززي  وعزززأكثردوالر(  أال  5
ال امززل الزراعززي عززك المتوسززب ال رعززي فززي عززاقي دول  إنتاجيززةتززنخك   عينمززا

(5)انيادوالر( في موريت 222) مك وعأقل ألدناهاالمغرع ال رعي لت ل 
.  

 (1) روم فدول
 )بالدوير( اراعيالعامل ال إنتافية

 0222 0222 0222 الدولة

 3333 3351 3233 تونس

 3333 2333 2113 الفااير

 12222 11552 12332 ليبيا

 1322 1322 1333 المغرب
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 223 223 233 موريتانيا

نمية الاراعية في العربية للتنمية الاراعية، التورير السنوي للت المنظمة: الميدر
 .12، ص 0222 لعامالوطن العربي 

 
 الاراعية: ننةاستخدام المك معدل -9

الزراعزززة  اعالزراعيزززة الككزززاء  التقنيزززة لقبززز نزززةم شزززر اسزززتخدام المكن ي كزززس
(  ويوضز  الجزدول م زدل هكتزار ألز ) الجزرارات المسزتخدمة لكزل ددم عرا ع ز

هكتزار(  وعمزا يزيزد عزك   ألزجرار لكل  13-11عيك  والي ) ننةاستخدام المك
عزك المتوسزب ال رعزي  ويزنخك المتوسب ال رعزي فزي كزل مزك ليعيزا والجزا زر  

 مزك ألقزلتزونس والمغزرع  ويتراجز   فزيهكتزار(  أل لكل  جرار 3-2) عيكما 
 . (3)عاقي دول المغرع ال رعي فيهكتار(  أل جرار لكل  2)

 (9) روم فدول
  كتار( ما بين عامي)فرار/ ألح  الاراعية ننةالمك استخدام

(0222-0222) 

 0222 0222 0222 الدولة

 3,35 3,52 3,33 تونس

 11,35 11,53 11,23 الجزا ر

 13,22 13,22 13,22 ليعيا

 3,23 3,23 3,33 المغرع

 1,23 1,23 1,23 موريتانيا

الاراعية في  ميةالعربية للتنمية الاراعية، التورير السنوي للتن المنظمة: الميدر
 .11 ، ص0222طن العربي عام الو 
 

 والمايية األرضيةالموردية  المؤشرا الثاني:  المبحث
-3222) عززامي عززيكهنززاف اسززتقرار نسززعي  إكالتززالي  الجززدولمززك  يتضزز 

 عرعيا عنزد  زوالي األرضيةالمسا ة  إل الزراعية  األراضيفي نسعة  (3223
يزة والعي يزة خا زة وتت دد المسا ة الزراعية وفقا ل عتعارات الجغراف %(3,2)

 دولتوفر المياه ال زمة للزراعة لذلف ي    تعايك هذه النسعة فيما عزيك  عك
فزي الدولزة الوا زد . ويوضز  الجزدول  آلخزرمزك عزام  وأ يانا  المغرع ال رعي
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 مززك وعززأكثر أق ززاهاالمسززا ة الكليززة ت ززل  إلزز الزراعيززة  األراضززينسززعة  إك
 فزي المغزرع وتزونس %(13,2) ن زو إلز  وت زلفي كزل مزك تزونس.  %(33)
  .(12)في الجزا ر %(2) اقل مك إل عينما ت ل  %(3,3)

 
 

 (6) روم فدول
 عامي بيندول المغرب العربي  فيالاراعية  لألراضيالميوية  النسبة

(0222-0222) 
 0222 0222 0222 الدولة

 21,33 21,53 21,35 تونس

 2,33 2,22 2,33 الجزا ر

 1,32 1,32 1,32 ليعيا

 13,32 13,33 12,12 لمغرعا

 2,33 2,33 2,33 موريتانيا

العربية للتنمية الاراعية، التورير السنوي للتنمية الاراعية في  المنظمة: الميدر
 . 53 ص ،2001الوطن العربي عام 

 

 الاراعية: األراضيالفرد من  نييب -5
درجزززززة الخلزززززل عزززززيك  إلززززز الزراعيزززززة  األراضزززززين زززززيع الكزززززرد مزززززك  يشزززززير

الزراعيززززززززة المتا ززززززززة فززززززززي أي الدولززززززززة.  األراضززززززززيكاك ومسززززززززا ة عززززززززدد السزززززززز
 األراضززززززيويوضزززززز  الجززززززدول اسززززززتقرار نسززززززعيا لمتوسززززززب ن ززززززيع الكززززززرد مززززززك 

هكتززززززززار للكززززززززرد(. ومزززززززز  ذلززززززززف فززززززززاك  2,32) الزراعيززززززززة عرعيززززززززا عنززززززززد  ززززززززوالي
 إذ ال رعززززززي المغززززززرعهنززززززاف تكززززززاوت عززززززيك دول  إكالجززززززدول التززززززالي يوضزززززز  

 د فزززززي تزززززونس ويتزززززراوح عزززززيكيزيزززززد هزززززذا المتوسزززززب علززززز  ن ززززز  هكتزززززار للكزززززر 
هكتزززززار للكزززززرد( فزززززي كزززززل مزززززك ليعيزززززا والمغزززززرع والجزا زززززر علززززز   2,33-2,22)

(11)هكتار للكرد( في موريتانيا 2,3-2,1) الترتيع ويتراوح عيك
 . 
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 (12) روم فدول

 الاراعية بال كتار ما بين عامي األراضيالفرد من  نييب
(0222-0222) 

 2001 2001 2003 الدولة
 2,33 2,33 2,33 تونس

 2,33 2,33 2,33 الجزا ر

 2,22 2,23 2,23 ليعيا

 2,22 2,22 2,21 المغرع

 2,12 2,12 2,12 موريتانيا

الاراعية، التورير السنوي للتنمية الاراعية في  يةالعربية للتنم المنظمة: الميدر
 .12ص  ،0222 لعامالوطن العربي 

 
مة وفقزا لل وامزل المناخيزة مسا ات الم ا يل الموسزمية والمسزتدي وتتعايك

هنزاف  إكوالعي يزة والبلزع علز  تلزف الم ا زيل  يزب يوضز  الجزدول التزالي 
المسزا ات المزروعزة  إل ع   الدول ترتك  في.ا نسعة المسا ات المستديمة 

 وهزززززززززززي تزززززززززززونس وليعيزززززززززززا  ويتزززززززززززراوح مزززززززززززا عزززززززززززيك %(32) مزززززززززززك أكثزززززززززززر إلززززززززززز 
 .(13)في المغرع والجزا ر وموريتانيا عل  الترتيع %(33-32)

 
 
 
 
 
 
 
 

 (11) روم فدول
 الماروعة األراضيوالموسمية من  مةمساحة المحاييل المستدي نسبة
مساحة المحاييل الموسمية  نسبةمساحة المحاييل  نسبة الدولة
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 األراضيالمستديمة من 
 الماروعة

 الماروعة األراضيمن 

0222 0222 0222 0222 0222 0222 

 23,22 25,53 23,33 32,33 31,12 33,23 تونس

 51,32 53,25 53,22 15,22 12,33 12,33 الجزا ر

 25,33 25,33 25,33 31,32 31,32 31,32 ليعيا

 53,53 55,32 53,33 13,13 11,23 12,35 المغرع

 33,32 33,32 33,32 32,52 32,52 32,52 موريتانيا

الاراعيذذة فذذذي  العربيذذة للتنميذذة الاراعيذذذة، التوريذذر السذذنوي للتنميذذة المنظمذذة: الميذذدر
 .06، ص 2001 لعامالوطن العربي 

 
 الغذاء )الحبوب( إنتاج -0

 واألرزكزالقم   لإلنسزاك  غزذاءل يهو أساسز ماال عوع من.ا  م ا يل أك
)الززززذر  الرفي ززززة(  والززززدخك.  والززززذر  ال ززززكراء )الززززذر  الشززززامية( والززززذر  العيضززززاء

عمززا ينمززو  التززأثر شززديد  مغززارعياالسززت. ف الغززذا ي ال أنمززابويمكزك القززول إك 
فززي العي ززة الم ليززة مززك  عززوع  ذا يززة. وهززذه عززدورها تتززأثر عالمنززا   خا ززة 

وكميات.زززا وتزززوفر أو عزززدم  األمبزززارعززدرجات ال زززرار  السزززا د  ومواعيزززد هبززول 
وميزاه السزدود. ويختلز   األن.زارتوفر إمكانية الري مك المياه الجوفية أو مزك 

كما يختل  عاخت   أقزاليم  آخر   إلنمب االست. ف الغذا ي مك علد عرعي 
(12)العلد الوا د وعاخت   الزمك

. 
 
 

 (10) روم فدول
 عاميالعربي بين  مغربفي مساحة الحبوب في ال التغيير

(1662-0222)
 

 

 الدولة
5880 2001 

 ( كتار ألح)  كتار( ألح) التغيير)%( معدل
 3,5 1335,3 133152 تونس

 33,5 2222,3 3233,2 الجزا ر

 3,3 253,5 222,2 ليعيا
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 1,3 3333,3 3332,2 المغرع

 33,1 325,5 115,3 موريتانيا

 .96ص  ،الساب  يدرالدول العربية، الم فامعة: الميدر
  

 ال عززوع  يززب علغززت إنتززاجفززي  النمززوم ززدالت  أق زز  ققززت الجزا ززر  لقززد
 سنويا  كمزا %(2,12) عينما تونس علغ في.ا الم دل التناق ي ن و %(3,31)

 .  (12)األتيهو معيك عالجدول 
 (12) روم فدول

 بين عامي اإلنتاجالحبوب وتطور  إنتاجالرييسية في  لعربيالمغرب ا دول
(1662-0222) 

 الدولة
1662 0222 

النمو السنوي  معدل
(1662-0222) 

 % % طن ألح % طن ألح
 2,12 2,2 3233 12,3 2333 تونس

 3,31 3,3 2222 2,2 1333 الجزا ر

 3,35 13,1 5353 13,3 3333 مغرعال

 .92ص  ،الساب  يدرالدول العربية، الم فامعة: الميدر

 المساحة الماروعة: إلىمساحة محاييل الحبوب  نسبة -2
 دمجموعة ال عوع ت ز أك إل في دول المغرع ال رعي   ينمب الغذا يشير

عززة وتضززم مجمو  مغززارعي الغذا يززة الر يسززة للمسززت.لف ال المجموعززات أهززممززك 
والزذر   واألرز والشز يرالشزامية  والزذر  القمز ال رعي  مغرعال عوع في دول ال

(13)الرفي ة
.   
مزززا تتعزززايك المسزززا ات الم  ززززود  عزززك المسزززا ات المزروعزززة مززززك   العزززا

م ا ززيل ال عززوع وذلززف وفقززا لتززوفر ال وامززل المناخيززة الم  مززة وتززوفر ميززاه 
 الري ال زمة لري هذه الم ا يل.

 األمبززززارعلزززز  ميززززاه  م تمززززدا المغززززرعوليعيززززا و  تززززونسفززززي القمزززز   ويزززززرع
. وفززززي الجزا ززززر يززززززرع عززززالريعشززززكل كعيززززر وتزززززرع مسززززا ة م زززززدود  عززززالقم  

عزززززززدأت  1353عزززززززام  فزززززززيفقزززززززب. و  األمبزززززززارالقمززززززز  اعتمزززززززادا علززززززز  ميزززززززاه 
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 اآلعزززززارع كزززززر  ا  فزززززي  ززززز راء الجزا زززززر فعزززززدء سزززززقيام زززززاوالت لزراعزززززة القمززززز  
 .(13)في ال  راء لري القم 

المسزا ة  إلز نسزعة مسزا ة م ا زيل ال عزوع  إكالجدول التزالي  ويوض 
-33) عزيك ما  وتتراوح %(33,2) في المغرع  والي أق اهاالمزروعة ت ل 

-32) عزيك مزافي موريتانيا والجزا ر عل  الترتيع. وتتراوح هذه النسعة  %(33

 .(13)في تونس وليعيا %(22
 
 
 
 
 
 
  

 (12) روم فدول
 المساحة الماروعة ما بين عامي إلىبوب مساحة محاييل الح نسبة

(0222-0222) 

 2001 2001 2003 الدولة
 22,35 23,32 23,23 تونس

 35,33 33,23 33,13 الجزا ر

 31,22 31,22 31,22 ليعيا

 35,23 33,35 33,32 المغرع

 33,52 33,21 25,35 موريتانيا

نوي للتنميذذة الاراعيذذة فذذذي السذذ وريذذرالعربيذذة للتنميذذة الاراعيذذذة، الت المنظمذذة: الميذذدر
 .51، ص 2001 لعامالوطن العربي 

 
 العربي المغربالمياس داخل دول  تدفوا  -1

ال رعزززززي ع زززززور  عامزززززة عالنزززززدر   المغزززززرع دولالمزززززوارد الما يزززززة فزززززي  تتسزززززم
 يززززززب يتززززززدن  ن ززززززيع  المعال زززززز األخززززززر النسززززززعية مقارنززززززة عم  ززززززم المنززززززاب  

ة ل ززززدم انت ام.ززززا وسززززوء و ززززد  المسززززا ة ون ززززيع الكززززرد مززززك الميززززاه ال زمزززز
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توزي .ززززززززا و زززززززز وعة اسززززززززتغ ل المتززززززززاح من.ززززززززا فززززززززي كثيززززززززر مززززززززك المنززززززززاب . 
المغزززززززرع  دولويوضززززززز  الجزززززززدول التزززززززالي اعتمزززززززاد عزززززززدد  يزززززززر قليزززززززل مزززززززك 
مزززززززك دول  إلي.زززززززاال رعزززززززي اعتمزززززززادا جوهريزززززززا علززززززز  تزززززززدفقات الميزززززززاه الزززززززوارد  

فززززي موريتانيززززا. ثززززم تتراجزززز   %(122) ن ززززو إلزززز وت ززززل هززززذه النسززززعة  أخززززر 
 6 3فززززززززززي  %() فززززززززززي تززززززززززونس ون ززززززززززو %(12) لنسززززززززززعة كثيززززززززززرا إلزززززززززز هززززززززززذه ا
   .(15)الجزا ر
 
 
 

 الفرد من المياس المتاحة نييب -2
المغرع ال رعي م  الثعات  دولالسنوية في عدد السكاك في  د الزيا ت دي

اسززتمرار تراجززز  ن ززيع الكزززرد مززك الميزززاه  إلزز النسززعي فززي المتزززاح مززك الميزززاه 
 ال رعزززي مزززك الميزززاه المتا زززة مزززك  زززواليالكزززرد  يعالمتا زززة  يزززب تراجززز  ن ززز

2م1253)
م1223)  ززززززوالي إلزززززز  9002عززززززام  (

2
 ي ززززززادل  ززززززوالي 3223عززززززام  (

فقزززب مزززك ن زززيع الكزززرد مزززك الميزززاه علززز  المسزززتو  ال زززالم والمقزززدر  %(13,3)
م5152) عن زززو

2
انخكزززا  متوسزززب ن زززيع  إلززز ويشزززير الجزززدول  3223عزززام  (

م 223)  زوالي إلز  الداخليزة اهالكرد ال رعي مك كمية تدفقات الميز
2

عزام  فقزب (
م 3313) مقارنة عن و 9002

2
  .(13)عل  مستو  ال الم (
  

 (12) روم فدول
 المغرب العربي من الميادر المختلفة دولالمياس المتدفوة داخل  مفموع

تدف  المياس  كمية الدولة
 (2)مليار م الداخلية

التدف  من دول  كمية
 (2)مليار م أخرى

 اسيالفرد من الم نييب
 (2)مليار م الداخلية

 233 2,2 2,2 تونس

 225 2,2 11,2 الفااير

 123 - 1,2 ليبيا

 333 2,2 33,2 المغرب

 122 11,2 2,2 موريتانيا
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العربيذذة للتنميذذة الاراعيذذذة، التوريذذر السذذنوي للتنميذذة الاراعيذذة فذذذي  المنظمذذة: الميذذدر
 .01ص  ،0222 لعامالوطن العربي 

 
متوسززززب السززززنوي لن ززززيع الكززززرد مززززك الميززززاه  إكالجززززدول السززززاع   يوضزززز 

م1222-332) عيك ماويتراوح  مغارعيالمتدفقة داخليا يتجاوز المتوسب ال
2

في  (
 عزززززززززيك مزززززززززاعمزززززززززا يتزززززززززراوح  مغزززززززززارعيالمغزززززززززرع ويزززززززززنخك  عزززززززززك المتوسزززززززززب ال

م222-22)
2

2م 322-122) عززيكللكززرد فززي تززونس والجزا ززر  عينمززا يتززراوح مززا  (
) 

 .(32)للكرد في ليعيا وموريتانيا
 
 السكان الحايلين على مياس نوية: نسبة -6

النسزعة الم ويزة للسزكاك الزذيك لزدي.م  عأنز العنف الزدولي هزذا الم شزر  ي ر 
التزززززي تككزززززي  اآلمنزززززةفر زززززة ال  زززززول علززززز    زززززا م قولزززززة مزززززك الميزززززاه 

ال تياجزززات.م فزززي مسزززاكن.م وتكزززوك علززز  مسزززافة مناسزززعة مزززك مسزززكن.م وتقزززدر 
 .(31)(لترا للكرد يوميا 32) عكميات المياه المناسعة ع والي

 نسعة ال ا ليك عل  مياه نقية تتراوح نسعت.م عزيك إكالجدول التالي  يعيك
فاقل فزي %( 79) ن و إل في الجزا ر وتونس والمغرع  وتتراج   %(52-32)

%(33) في موريتانيا عن و أدناهاالمغرع ال رعي لت ل  دولعاقي 
(33) . 

لر م مزك انخكزا  نسزعة ال ا زليك وعل  ا مغارعيمستو  الري  ال وعل 
فزززي الجزا زززر  %( 52-32) علززز  ميزززاه نقيزززة فزززي الريززز  عال ضزززر وتتزززراوح عزززيك

 .(32) رعيال مغرعفي عاقي دول ال %(33) ن و إل وليعيا وت ل 
 

 (19) روم فدول

   السكان الحايلين على مياس نوية نسبة
 2001 2002 2000 الدولة

 المتوسط الحضر الريح المتوسط الحضر الريح المتوسط الحضر الريح
 53 32 32 53 32 32 32 122 52 تونس

 53 33 52 53 33 52 32 35 55 الفااير

 33 33 35 33 33 35 33 33 35 ليبيا

 52 33 33 52 33 33 53 122 35 المغرب

 33 32 23 33 32 23 31 33 22 موريتانيا
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ر السذذنوي للتنميذذة الاراعيذذة فذذذي العربيذذة للتنميذذة الاراعيذذذة، التوريذذ المنظمذذة: الميذذدر
 .22ص  ،0222 لعامالوطن العربي 

 البييية: المؤشرا الثالث:  المبحث
عي ية تت   عالتدهور المستمر نتيجة  عأوضاعالمغرع ال رعي  دول تتسم

مك مسا ت  الكلية في  %( 53,3) ن و إل وقوع مسا ات شاس ة من  ت ل 
سزززا ات يزززنخك  في.زززا م زززدالت  ززززام المنزززاب  الجافزززة وشزززع  الجافزززة وهزززي م

لم.ززززددات  لت رضزززز.ا إضززززافة سززززنوياملززززم(  222) مززززك ألقززززلال.بززززول المبززززري 
التزززدهور والت ززز ر والممارسزززات التزززي تتنزززاقا مززز  االعتعزززارات العي يزززة مثزززل 

الزراعيززززة والت ززززدي علزززز  الغاعززززات  األراضززززيالز زززز  ال مرانززززي علزززز   سززززاع 
 .(32)ياهوالمراعي البعي ية واالستخدام المكرب لموارد الم

  
 التيحر والاحح اليحراوي: -5

ودرجات.ززا ا ززد  أشززكال.ا ززاهر  الت زز ر والز زز  ال ز راوي عمختلزز   ت زد
وتنميت.ززا  األرضززيةالمشززاكل التززي تواجزز  تنميززة و ززيانة اسززتخدام المززوارد  أهززم

فزززي  ززززام  أراضزززي.االمغزززرع ال رعزززي وذلزززف لوقزززوع م  زززم  دولو زززيانت.ا فزززي 
لموجززززات  األ يززززاكوت رضزززز.ا فززززي كثيززززر مززززك  المنززززاب  الجافززززة وشززززع  الجافززززة

المسزززا ات  وتقزززدر  ع.زززا األمبزززارمتكزززرر  مزززك الجكزززا  وعزززدم انت زززام هبزززول 
 ( وتمثزل  زوالي9مليزوك كزم 3,5) المغزرع ال رعزي ع زوالي دولالمت  ر  فزي 

هززذه المشزززكلة  كمزز ال رعزززي المغززرع دول ت ززانيمززك مسززا ت  الكليزززة و  %(35)
المسا ات المت ز ر  هنزاف  . فض   عك(33)مك مسا ت  %(3,3) عنسعة تعلغ
( 9مليززوك كززم 3,53) م.ززدد  عالت زز ر مسززتقع  تقززدر ع ززوالي أخززر مسززا ات 

مززك مسززا ة  %(13,3) ال رعززي تقزدر هززذه المسززا ات عن زو المغززرع دولوفزي 
 إلزز . وعلزز  مسززتو  القبززري تتكززاوت  ززد  مشززكلة الت زز ر مززك دولززة اإلقلززيم
المغزززرع  دولعلززز  مسزززتو   األقزززاليم الوا زززد وفيمزززا عزززيك اإلقلزززيمداخزززل  أخزززر 

المغزرع  إقلزيممت  ر  فزي ليعيزا ضزمك  سا اتال رعي. وعموما توجد اكعر م
 .(33)توجد اقل المسا ات ت  را في تونس أخر ال رعي. ومك نا ية 

 السكان تح  خط الفور: نسبة -0 
م ززدل الكقززر عالنسززعة الم ويززة للسززكاك الززذيك ي يشززوك ت ززت خززب  إلزز  يشززار
فززي  األسززر ل ضززري وت تمززد تقديراتزز  علزز  الدراسززات الخا ززة عميزانيززة الكقززر ا
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الدولززة وتوضزز  العيانززات المتززوفر  فززي م شززرات التنميززة الدوليززة التززي ي ززدرها 
 أن.زززاهزززذا الم شزززر  .زززر فزززي ثمزززاني دول عرعيزززة فقزززب. كمزززا  إك الزززدوليالعنزززف 

د كمزززا هزززو معزززيك فزززي موريتانيزززا عينمزززا ت زززو  3222عيانزززات لزززم ت زززدب ع زززد عزززام 
نسزززعة  إكالجزززدول  ويوضززز . (33)سزززنوات التسززز ينات إلززز عزززاقي الزززدول  اتعيانززز

فززي التراجزز  فززي الجزا ززر وموريتانيززا.  آخززذ السززكاك ت ززت خززب الكقززر القززومي 
عينما ارتك ت هذه النسعة في تزونس والمغزرع. وترتكز  م زدالت السزكاك ت زت 

فززي  (%13) ن ززو إلزز فززي موريتانيززا. وتتراجزز   %(22) مززك ألكثززرخززب الكقززر 
فزززززي تزززززونس عن زززززو  أدناهزززززافزززززي الجزا زززززر وت زززززل  %(13,3) ون زززززوالمغزززززرع 

(3,3)%
(35)  . 

 (12) روم فدول
  (0222 -1662) بين عامي ماالسكان تح  خط الفور  نسبة
 المتوسط الحضر الريح التودير سنة الدولة
 3,2 2,32 12,12 1332 تونس

1333 12,32 2,32 3,3 

 33,3 12,32 22,22 1333 الفااير

1335 13,32 3,22 13,3 

 12,1 3,32 15,22 1331-1332 المغرب

1335-1333 33,32 13,22 13,2 

 32,2 22,12 33,32 1333 موريتانيا

3222 31,32 33,22 23,2 

العربية للتنمية الاراعية، التورير السنوي للتنمية الاراعية في  المنظمة: الميدر
 .06، ص 0222 لعامالوطن العربي 

 
 
 

 التغذية: نوص -2
ال رعززززززززي فززززززززي الم تززززززززاد عززززززززأدن  مسززززززززتويات نقززززززززا  المغززززززززرعدول  تتسززززززززم

مززززززك  %(2) التقززززززديرات إلزززززز  أك زهززززززاء فتشززززززيرالتغذيززززززة فززززززي ال ززززززالم النززززززامي. 
 6 2) (3223-3222)إجمززززززالي السززززززكاك  لززززززوا ي ززززززانوك الجززززززوع المزززززززمك فززززززي 

-1332) م يزززززيك شزززززخا( فزززززي 2) مليزززززوك شزززززخا( مقاعزززززل مزززززا يزيزززززد علززززز 

ك م ززززززززززدالت انتشززززززززززار نقززززززززززا التغذيززززززززززة منخكضززززززززززة فززززززززززي  ززززززززززيك إ .(1333
ال رعزززززززي عأكملززززززز  مزززززززك  للمغزززززززرعال رعزززززززي و  لمشزززززززر عمومزززززززا  إال انززززززز  العزززززززد ل
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مليزززززوك  22ال مزززززل علززززز  تخكزززززي  عزززززدد مزززززك ي زززززانوك الجزززززوع المززززززمك مزززززك )
م يزززززززززيك شزززززززززخا(  12) إلززززززززز  اقزززززززززل مزززززززززك (9002-9003) شزززززززززخا( فزززززززززي

 .(33)ت قيقا ل.د  م تمر القمة ال المي لأل ذية 3213ع لول عام 
المغززرع هنزاف ال ديززد مزك المنززاب  الم رضزة للززنقا الغزذا ي نتيجززة  وفزي

 اإلجززراءاتت اقززع  ززاالت الجكززا  و ززاالت الكقززر فززي ع زز  المنززاب . ومززك 
المتخذ  تجاه تلف المناب  توزي  القرو  ال زغر  عزرام  م سسزة  األساسية

 واإلق اءالكقر  أوج م ارعة جمي   إل م مد الخامس للتضامك التي تس   
االجتمزززاعي عزززك بريززز  انجزززاز مشزززاري  تضزززامنية وتقزززديم مسزززاعدات  ذا يزززة 

 اإلعتمزاداتوذلزف ععزر تن زيم  مز ت وبنيزة للتضزامك لجمز   وأدوية وألعسة
الك ات المسزت.دفة المعزادر  الوبنيزة للتنميزة  أوضاعالمالية الضرورية لت سيك 

ال جززز  تقلززيا إلزز السززكاك وترمززي  إشززرافعلزز   أساسززاالعشززرية التززي ترتكززز 
الشززمولية التززي ت.ززم القباعززات االقت ززادية  اإل زز  اتاالجتمززاعي وعززرام  

 . (22)واالجتماعية والمالية لضماك ت قي  تنمية مستدامة
ت رضززا لززنقا الغززذاء  األكثززرموريتانيززا ت تعززر المنززاب  الريكيززة هززي  وفززي

ع ززز  المزززواد الغذا يزززة وعجانزززع عزززرام  المن مزززة  أسززز ار عزززدعموتقزززوم الدولزززة 
 رعيزززة للتنميزززة الزراعيزززة التزززي تنكزززذها فزززي مجزززال ال زززد مزززك الكقزززر وت سزززيك ال

تم تقديم كميات مك الم ونات ال ينية لتلزف المنزاب  مزك قعزل  التغذية أوضاع
 واألرزالغزذا ي وعرنزام  الغزذاء ال زالمي اشزتملت علز  القمز   األمزكمكوضية 

(3223-3223) والعقوليات والزيوت النعاتية خ ل عامي
(21).  

 
 نوص التغذية: مؤشرا الرابء:  المبحث 

فززي هززذا المع ززب إلزز  نسززعة السززكاك الم رضززيك لسززوء التغذيززة   سززنتبر 
وم زززدالت اسزززت. ف الكزززرد مزززك مكونزززات الباقزززة والعزززروتيك والزززدهوك  وارتكزززاع 
أسز ار المززواد الغذا يزة التززي أثزرت علزز  بلزع السززل  الغذا يزة ممززا أثزرت علزز  

 ي.ا.إمكانية   ول المست.لف عل
 

 السكان المعرضين لسوء التغذية: نسبة -1
فززي نسززعة السززكاك الم رضززيك لسززوء التغذيززة  التغيززر التززاليالجززدول  يوضزز 
هذه  إكيتض   إذ (3222-1332) المغرع ال رعي خ ل الكتر  دولفي ع   

 تراج زززت علززز  مسزززتو  ال زززالم مزززك اذالنسزززعة تتراجززز  م زززدالت عبي زززة نسزززعيا 
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الثالثة.  األلكيةعداية  م  %(13) ن و إل ات لت ل في عداية التس ين %(32)
المغزززرع ال رعزززي واتسزززمت عاالسزززتقرار  دولتعاينزززت كثيزززرا فيمزززا عزززيك  أن.زززاكمزززا 
 .(23)أخر  أ ياناعالتراج  العبيء  أو أ يانا

 (59) روم فدول
   الميوية للسكان المعرضين لسوء التغذية نسبة

 0222-0221 0221-1666 0222-1669 1669-1669 1660-1662 الدولة

 0 3مك  اقل 0 3مك  اقل . مغ . مغ 0 3مك  اقل تونس
 0 2 0 6 0 6 0 2 0 2 الجزا ر
 0 3مك  اقل 0 3مك  اقل . مغ . مغ 0 3مك  اقل ليعيا

 0 6 0 7 0 7 0 2 0 6 المغرع
 0 00 0 00 0 09 0 03 0 02 موريتانيا
ريذذر السذذنوي للتنميذذة الاراعيذذة فذذذي العربيذذة للتنميذذة الاراعيذذذة، التو المنظمذذة: الميذذدر

 .35ص  ،2001 لعامالوطن العربي 
 است ال  الفرد من مكونا  الطاوة والبروتين والد ون: معدي  -2

مزززززززك السززززززز رات  مغزززززززارعيمتوسزززززززب اليزززززززومي لن زززززززيع الكزززززززرد ال إك الواقززززززز 
 55) ( ون زززززززززوة راريززززززززز سززززززززز ره 3322) ال راريزززززززززة والعزززززززززروتيك يقزززززززززدر عن زززززززززو

 .زززززززا علززززززز  المسزززززززتو  ال زززززززالمي المقزززززززدر  عن زززززززوجرامزززززززا(  وهزززززززي تكزززززززو  ن يرات
عالنسززززززعة  أمزززززامزززززك العزززززروتيك.  (ا  جرامززززز 52) و زززززوالي( ة راريززززز هسززززز ر  3512)

( يقززززززل عززززززك جرامززززززا   33) المقززززززدر عن ززززززو مغززززززارعيللززززززدهوك فززززززاك المتوسززززززب ال
(22)(جراما   33) ن يره ال المي العالغ ن و

. 
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 :األسعار ارتفاع -2
السززززززززل   أسزززززززز ارمسززززززززتمرا فززززززززي  ارتكاعززززززززا عامززززززززة ع ززززززززور ال ززززززززالم  يشزززززززز.د

 الغززززززذاء ارتكاعززززززا  ززززززادا عززززززيك عززززززامي أسزززززز ارارتك ززززززت  إذالغذا يززززززة الر يسززززززة 
  3223مززززززززك عززززززززام  األولخزززززززز  الرعزززززززز    ززززززززده وأكثززززززززر  عززززززززل (3223-3223)

 األ ذيزززززززةقياسزززززززية. ووفقزززززززا لمن مزززززززة  أرقزززززززام إلززززززز  األسززززززز ارو زززززززلت   يزززززززب
الغزززززذاء ارتكززززز  فزززززي  ألسززززز ار  فزززززاك الزززززرقم القياسزززززي المت زززززد لألمزززززموالزراعزززززة 

عزززززززيك  %(32) وعن زززززززو (%5) عن زززززززو (3223-3223) المتوسزززززززب عزززززززيك عزززززززامي
خزززززز ل  األسزززززز ار  وقززززززد قززززززدرت نسززززززع الزيززززززاد  فززززززي (9007-9006) عززززززامي
 %(53) للزيزززززززوت النعاتيزززززززة  و %(33) عن زززززززو 9009مزززززززك عزززززززام  األولالرعززززززز  

الل زززززززوم  أسززززززز اررت . كمزززززززا اسزززززززتمومنتجات.زززززززا لأللعزززززززاك %(35) و لل عزززززززوع 
المغززززرع ال رعززززي تشززززير  دول وفززززيوالسززززكر فززززي الزيززززاد  ولكززززك عنسززززع اقززززل. 

ال ديزززززد مزززززك السزززززل   أسززززز اراسزززززتمرار ارتكزززززاع مسزززززتويات  إلززززز  اإل  زززززاءات
مقارنززززززززززززة عالسززززززززززززنوات  أو (,3225-3223)الغذا يززززززززززززة سززززززززززززواء عززززززززززززيك عززززززززززززامي 

(22)الماضية
.   

ينزززت نسزززع المغزززرع ال رعزززي فقزززد تعا دولعلززز  المسزززتو  القبزززري فزززي  أمزززا
 يززب ارتك ززت  (3223-3223) السززل  الغذا يززة عززيك عززامي أسزز ارالزيززاد  فززي 

الكثيززر مززك السززل  عم ززدالت تكززو  المتوسززب ال ززام لم ززدل الزيززاد  فززي  أسزز ار
ال رعي عيك هذيك ال زاميك فزي ع ز  الزدول كمزا هزو فزي تزونس  عالمغر  دول

السززل  ع زز   أسزز ارالجزا ززر شزز.دت  وفززي  (%33) ارتكزز  سزز ر السززكر عن ززو
  .(23)انخكاضا عيك ال اميك أواستقرارا 
السززل  الغذا يززة عالميززا  أسزز ارالغززذاء نتيجززة الرتكززاع  أسزز ارارتكززاع  يرجزز 

عاعتعارهززا مسززتورد   ززافية للغززذاء  عجانززع عززد  عوامززل سززاعدت فززي ع زز  
 انخكزززززا الغززززذاء من.ززززا   أسززززز ارزيززززاد   علزززز المغززززرع ال رعزززززي  دول ززززاالت 

 زززيل الغذا يزززة نتيجزززة ال زززرو  البعي يزززة  يزززر الكميزززات المنتجزززة مزززك الم ا
 .(23)كما في الجزا ر وموريتانيا 3225الم  مة خ ل الموسم الزراعي عام 
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 ايسعار: مستويا  -2
النسززززعية لتلززززف السززززل   واألسزززز ار  السززززل  الغذا يززززة أسزززز ارمسززززتويات  ت ززززد

ل  مزك ال وامزل الر يسزة التزي تز ثر علز  بلزع سز األخزر عالمقارنة م  السزل  
وقزد عملزت الزدول جاهزد      ول المست.لف علي.ا إمكانيةوت د مك   الغذاء

والتززززي ت تعززززر مززززك المزززز ثرات الر يسززززية علزززز    علزززز  تقليززززل م ززززدالت التضززززخم
وعخا زززة السزززل  ذات مرونزززات   مسزززتويات االسززز ار عالنسزززعة للسزززل  الغذا يزززة

 ققزة فزي مزك النجا زات المت وعالر م. (23)البلع الس رية والدخلية المنخكضة
السززز ي لت جزززيم م زززدالت التضزززخم فزززي دول المغزززرع ال رعزززي عكضزززل مختلززز  

ونكقات الم يشة  لألس ارالقياسية  األرقام أك إالالسياسات المالية واال تمانية 
ال ديد مك السل  الغذا ية سواء عزيك عزامي  أس ارارتكاع مستويات  إل تشير 

س كانزززت هنزززاف ثعزززات فكزززي تزززون األسزززاس مقارنزززة عسزززنوات  أو (3222-3223)
 أسز ارها انخكضزتالتزي  األسزمافم  م السل  الغذا ية عدا  أس ارنسعي في 

%( 2,2) عن و أس ارهاوالل وم ال مراء التي ارتك ت  %(3,3) عن و
(25)

.  
 السززززكر عن ززززو أسزززز ار (3223-3222) الجزا ززززر ازدادت عززززيك عززززامي وفززززي

 أسز اريك انخكضزت في   %(3) والعقوليات والل وم ال مراء عن و %(13,3)
 .%(33) الل وم العيضاء عن و أس ارالدرنات قلي  وانخكضت 

 عن زو (3223-3222) ال عوع عيك عزامي أس ارالمغرع فقد ازدادت  وفي
%(23-13) العقوليات عن و وأس ار %(13-23)

(23)
. 

 
 
  

 (02) روم فدول
 فترذالسلء الغذايية خالل ال ألسعارالوياسية  واألروامالنسبي  التغير

(0222-0222) 

 سنة الدولة
 األساس

 السلء
 الغذايية

التغير في  نسبة
ايسعار بين عامي 

(2006-2001 )
)%( 

 الروم
الوياسي 

 2001عام 

 الروم
الوياسي 

 2006عام 

 الروم
الوياسي 
عام 
2001 

 135,3 112 112 3,1 الومح 3223 تونس
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 135,3 112 112 3,1 األرا

 113,2 113 113 33 السكر

 الايو 
 النباتية

3,3 123 122 133,2 

 132,1 133 115 12,3 األلبان

 - - - 2 الومح 3222 الفااير

 - - - 3 األرا

 122,22 133,33 111,11 11,1 السكر

 الايو 
 النباتية

13 123,55 113,33 133,21 

 - - - 2 األلبان

 123,3 123,3 123 2 الومح 1353 موريتانيا

 123,3 123,3 123 3 األرا

 333 332 323 13,2 السكر

 الايو 
 النباتية

2,3 133 133 133 

 122,1 115,1 113,5 3,2 األلبان

، 2001العربية للتنمية الاراعية، تورير أوضاع األمن الغذذايي العربذي لعذام  المنظمة: الميدر
 .35-30صص 

 (25) روم فدول
 السلء الغذايية في دول المغرب العربي بين عامي إنتاجتكاليح  تطور

 لل كتار( دوير) (0222-0222)
 السلء الدولة

 الغذايية
 التغييذذذذذذذذر بذذذذذذذذين عذذذذذذذذامي معذذذذذذذذدل 2001 2006 2001

(2006-2001) 
 2,22 2332 2333 2233 الع ل تونس

 - 3122 - - التمور

 2,53 2522 2332,3 2332,2 البمابم

 13,22 232 235,333 233,33 القم  الجزا ر

 12,23 221 332,53 332,33 الش ير

533,33 العبابس

3 

3353,3

5 

2331,2

3 
23,23 

1133,2 الزيتوك

3 

1225,2

3 

1213,5

3 
3,53 



 
   

598] د. كفاح عباس الحمداني                                             مشكلة انتاج الغذاء في دول ... 
] 

 

 2,22 1233,3 1233,3 1233,5 القم  المغرع

 2,22 3123,1 3123,1 2331,2 العبابس

 2,22 235,3 235,3 221,3 الزيتوك

 2,35 1222 1232 1222 األرز موريتانيا

 2,22 332 332 332 الع ل

 3,33 323,5 353,3 332,3 القم 

العربية للتنمية الاراعية، تورير أوضاع األمن الغذايي العربي لعام  المنظمة: الميدر
 .36-31، ص ص 2001

 
 
 
 
 
 
 

 ةايوتيذذذادي والتعذذذديال  ال يكليذذذ اإليذذذالح سياسذذذا الخذذذامس:  المبحذذذث
 الاراعية: ٍ                    

المغزززرع ال رعزززي تعاينزززا واضززز ا فزززي مواردهزززا البعي يزززة ون زززم  دول تتعزززايك
اقت ززززززاديات.ا  وأداءالتجاريززززززة  اهات.ززززززاوهياكززززززل ومسززززززتويات اقت ززززززاديات.ا واتج

 اإلقليميزةوالتزامات.زا عاالتكاقيزات التجاريزة  إفرادهزاومستويات.ا الم يشزية ودخزل 
توج.ات.زززا التنمويزززة والمشزززاكل والدوليزززة. ولكزززك م  زززم هزززذه الزززدول تتشزززاع  فزززي 

سزززززلوكيات.ا  وأشزززززكالوالم وقزززززات واك اختلكزززززت درجات.زززززا ون م.زززززا االجتماعيزززززة 
تتشزززززاع   أن.زززززا. كمزززززا متكاوتزززززةواك كانزززززت عزززززدرجات  واالجتماعيزززززةاالقت زززززادية 

نسززعيا للنمززو السززكاني وال ضززري مقارنززة  ال اليززةعززدرجات مختلكززة عالم ززدالت 
 في ال الم. األخر عالمناب  
المغززززرع  دولم  ززززم  عززززدأت ن ززززرمالثمانينززززات مززززك القززززرك الم سززززبأوا منززززذ
الن زززر فزززي سياسزززت.ا االقت زززادية والزراعيزززة  إعزززاد  فزززيعامزززة  ع زززور ال رعزززي 

االقت زادي  اإل ز حفزي اعتمزاد وتنكيزذ سياسزات  الزدول تلفوعاشرت م  م 
مختلكزة خز ل ال قزديك الماضزييك  سزع  زرو   أوقزاتوالتكي  ال.يكلي في 

 .(22)كل دولة
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 الاراعي: اإلنتاجنمو  اتفا ا  -1
قبزززاع  انززز  اذال رعزززي  مغزززرعفزززي دول ال أهميتززز القبزززاع الزراعزززي  يكتسزززع

فزززي ت قيززز  االكتكزززاء الزززذاتي.  إسززز.اماتاقت زززادي را زززد وم.زززم وممزززا لززز  مزززك 
-3222) يل ام اإلجماليوتتعايك مساهمة القباع الزراعي في النات  الم لي 

ارتك ززت النسززعة فززي الجزا ززر  وانخكضززت  اذعززيك دول المغززرع ال رعززي  (3223
(3223-3222) عامي عيكفي موريتانيا 

(21). 
 
  

 (00) روم فدول
 الفاايرفي  اإلفماليالوطاع الاراعي في الناتج المحلي  مسا مة

 (0222-0222) وموريتانيا بين عامي
 طاع الاراعي)%(الو مسا مة اإلفمالي الناتج الاراعي ويمة اإلفماليالناتج المحلي  ويمة الدولة

3222 3222 3223 3222 3222 3223 3222 3222 3223 

 - 3,15 3,33 3533 5223 3353 123322 53222 35223 الجزا ر

موريتان
 يا

1132 1223 1321 313 322 353 15,51 13,25 - 

العربيذذة للتنميذذة الاراعيذذة، التوريذذر السذذنوي للتنميذذة الاراعيذذة فذذي  المنظمذذة: الميذذدر 
 .11، ص 2001عربي عام الوطن ال

 

 الغذايي في دول المغرب العربي: اإلنتاج -0
المغزززرع ال رعزززي عزززاجز عزززك سزززد االكتكزززاء  دولالغزززذاء فزززي  إنتزززاج يززززال ال

  أول.ماالذاتي للش ع ال رعي وي ود هذا ال جز لسععيك 
الثززاني ف.ززو  أمززا. األمثززل االسززتغ لعززدم اسززتغ ل األراضززي الزراعيززة  هززو

ال  زززول علززز  ال مززز ت  إلززز تسززز   ع ززز  ال كومزززات  إذال امزززل السياسزززي 
يزتم  اإلنتزاج زكو  هزذا  إلكالتجزاري.  اإلنتاجعل   التأكيدال  عة مك خ ل 

 م اشززات ززديرها ليسززتورد مكان.ززا نوعيززة ردي ززة وت تعززر الزراعززة فيمززا عززدا ذلززف 
الم ا ززيل الزراعيززة مززك  يززب  أهززمتقليديززة وسززنتناول  أوسززواء كانززت كثيكززة 

 (1333-1353) عززامي عززيكال ززام. و  واإلنتززاجالمسززتغلة والمردوديززة المسززا ات 
ع ور  عامة في هزذه الكتزر  مزك الجكزا   الزراعيةعانت م  م الع د ال رعية 

التزززدهور  إلززز  أد شزززامل وهزززو مزززا  أوسزززواء كزززاك ذلزززف علززز  نبزززا  م زززدود 
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ال عززوع علمززا عززاك تززدني مسززتويات التسززميد يل ززع دور  إنتاجيززةالواضزز  فززي 
  .(23)ي ذلف التدهوركعير ف
و يززاع وسززا ل نشززر  مغززارعيانخكززا  المسززتو  الثقززافي للمزززارع ال أك كمززا

وبززر  الت امزززل  وأثرهزززاالززوعي وخ و زززا فززي مزززا يت لزز  عزززالتغيرات المناخيززة 
 م .ا دورا كعيرا.

التغيززززرات المناخيززززة التززززي شزززز.دت.ا المنبقززززة جليززززا فززززي دول  تززززأثير وي .ززززر
مززك  ألكثززرمسززا ات المزروعززة عززال عوع المغززرع ال رعززي. عنززدما انخكضززت ال

  وأكثززرمليززوك هكتززار(  فززي المغززرع  1,3) و  مليززوك هكتززار( فززي الجزا ززر 3)
1333مقارنة ع ام  1333مليوك هكتار( في تونس في عام  2,5مك)

 (22)
. 
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 1332عزام  للغذاء م دالت نمو عالية وعلزغ تونس فيالكلي  اإلنتاج  ق 

وان كززس هززذا التقزززدم  األسززاسعززك فتزززر   %(161) عزيززاد  ن ززو أي (331) ن ززو
 أي (026) الغززذاء عالنسززعة للكززرد الززذي علززغ إلنتززاجالكعيززر علزز  الززرقم القياسززي 

 .(22)األساسعك فتر   %(33) عزياد 
الكلززي للغززذاء منخكضززا عوجزز   اإلنتززاجفقززد  ززل النمززو فززي  الجزا ززرفززي  أمززا

ينات ثم عدأ في الت سك في عقد الثمانينيات وت سزك ع زور  عام بوال السع 
 وزاد (0979-0970) مززززا عززززيك عززززامي األخيززززر فززززي السززززنوات الخمززززس  أفضززززل
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 32) فقب ومك ثم انخك  ذلف للكزرد عن زو %( 2) الكلي للغذاء عن و اإلنتاج

وت سزك  (133)الكلزي للغزذاء  لإلنتزاجعلزغ الزرقم القياسزي  0911وفي عام  %(
وفززي  (33) علززغ إذ األسززاسواك  ززل اقززل ممززا كززاك عليزز  فززي فتززر   ذلززف للكززرد

 (133) القياسزي لزرقمالكلي للغذاء كثيرا  يزب علزغ ا اإلنتاجت سك  0993عام 
اي خز ل ث ثزة وعشزريك  (33) الغزذاء عالنسزعة للكزرد إلنتزاجعينما علزغ القيزاس 
ك ثزم عدد السكاك وم أيضاتضاع   ولككالغذاء تقريعا  إنتاجعاما تضاع  
 أيالغززززززذاء عالنسززززززعة للكززززززرد الوا ززززززد علزززززز   الزززززز  دوك  إنتززززززاج ززززززل متوسززززززب 

 .(23)ت سيك
الكلزززي للغزززذاء للكثيزززر مزززك  اإلنتزززاجالنمزززو فزززي   زززر فقزززد ت المغزززرعفزززي  أمزززا

عاليزة  .زر  إنتزاجالتذعذع  ز ودا وهعوبزا فشز.دت ع ز  السزنوات مسزتويات 
-1355) نواتالسززز فزززيعالنسزززعة للكزززرد الوا زززد خا زززة  اإلنتزززاجواضززز ا فزززي  أثرهزززا

 (331 و 155) الكلززي عززيك لإلنتززاجالقياسززية  األرقززامفي.ززا  تراو ززت التززي (1331
-112) عززيك مززاالغززذاء عالنسززعة للكززرد  إلنتززاجالقياسززية  األرقززامومززك ثززم تراو ززت 

 إلنتزززاجالقياسزززية  األرقزززامفزززي عزززاقي السزززنوات عوجززز  عزززام فقزززد كانزززت  أمزززا  (132
 علززغ الززرقم القياسززي 0993وفززي عززام  سززاساألالغززذاء عالنسززعة للكززرد اقززل مززك فتززر  

 .(23)عام( 32علي  قعل ) اكعما ك %(13) عنقا ن و أي (55)
 

 الغذاء في دول المغرب العربي : سياسا  -2
المغزززرع  دولالمتغيزززرات االقت زززادية والبعي يزززة الم ا زززر  علززز   فرضزززت

هتمزام مزك اال زيزدا  مت اهتماما األخر عالنسعة دول ال الم   الك  ال.ا  ال رعي
المززوابك مززك ال  ززول علزز  السززل  الغذا يززة  لتمكززيكعسياسززيات الغززذاء وذلززف 

تشزز.د تزايززدا مبززردا فززي  ززل انخكززا   جززم الم ززرو   أسزز ارها تززتالتززي عا
المغززرع  دولمن.ززا عالميززا وعرعيززا. لقززد اشززتملت سياسززات الغززذاء التززي تعنت.ززا 

وتخكززي   السززل  الغذا يززة أسزز ارال رعززي ع ززور  عامززة فززي هززذا ال ززدد دعززم 
 إلزز  عاإلضززافةمسززتويات.ا كمززا فززي المغززرع.  ادنزز  إلزز ت ريكززة اسززتيراد القمزز  

الغزذاء وخا ززة السززل  الغذا يززة  أسزز ارلتخكززي   اإلجزراءاتالقيزام ع زمززة مززك 
 الر يسية مثل  المغرع والجزا ر وموريتانيا.
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ومجموعزززززات سزززززكانية  منزززززاب المغزززززرع ال رعزززززي  دولفزززززي ع ززززز   وتوجزززززد
عسزززعع  أونتيجزززة لل زززرو  البعي يزززة  يزززر الم  مزززة تت زززر  لزززنقا الغزززذاء 
 . (23)النزوح وعدم االستقرار

تززونس هنززاف ع زز  المنززاب  الريكيززة م رضززة للززنقا الغززذا ي ع كززم  فكززي
التنمويزة مثزل   اإلجزراءاتموق .ا الجغرافي وقد اتخذت مك اجل.زا ال ديزد مزك 

الكقزر فزي  اكعر عرنزام  لل زد مزك دعرام  ال ندو  الوبني للتضامك الذي ي 
تمويزل مختلز  العزرام  للك زات االجتماعيزة ضز يكة الزدخل  إل الدولة وي.د  

هززذا عجانززع عززرام  العنززف  األساسززيةوالتجم ززات السززكنية التززي تكتقززر للمرافزز  
تبوير المشاري  ال غير  وتقديم القرو   إل التونسي للتضامك التي ت.د  

الم.زززززك  أل ززززز اع وتسززززز.ي ت فزززززي التسززززديد %(3) فا زززززد  منخكضززززة عأسزززز ار
التمويزززززل  إمكانيزززززاتال زززززغر  وال زززززرفييك و زززززغار المنتجزززززيك الزززززذيك ت زززززوزهم 

والضزززمانات المبلوعزززة عزززاد  مزززك قعزززل العنزززوف التجاريزززة ون زززام التمويزززل عزززك 
بريزز  جم يززات القززرو  ال ززغير  وعززرام  لتززدعيم  ززغار الك  ززيك وعززرام  

ك المتضززرريك الدولززة لمسززاعد   ززغار المنتجززي أعززدت.االتززدخل ال رفيززة التززي 
التزي يت زر   األخزر ال وامل المناخية  ير الم  مزة والمخزابر  تأثيراتمك 
 وأسززمد الزراعززي وذلززف عتقززديم مسززاعدات عينيززة فززي شززكل عززذور  اإلنتززاجل.ززا 

فز ح( مزك  زغار  ألز  60) و يرها. وينتك  ع.زذه المسزاعدات قراعزة وأع  
زارعززي ال عززوع  مززك مجمززل م %(33)  ززواليمززا يمثززل  إيمزارعززي ال عززوع 

 %(22) مززا يمثززل قراعززة إيمرعززي(  ززغير  ألزز  020كمززا ينتكزز  ع.ززا  ززوالي )
 . (25)مك مجموع مرعي الماشية

مسززتكيد(  090)  ززوالي العرنززام علززغ عززدد المنتك ززيك ع.ززذا  9002عززام  وفززي
الم ونزززات  إلززز  عاإلضزززافةمليزززوك دينزززار تونسزززي( هزززذا  9 29وعتكلكزززة تنزززاهز )
 اإلضزززافيةا  ت الم زززوز  ع.زززد  تغبيزززة التكزززالي  لل ززز مزززن الموسزززمية التزززي ت

فززي  اإلفبززارالدينيززة وموا ززد  كاألعيززادالخا ززة عززع   المناسززعات الموسززمية 
 فعمناسززعةشزز.ر رمضززاك وال ززود  المدرسززية والجام يززة وفززي الكتززرات ال زز عة. 

 اإلعانززززاتاسززززتكاد ع.ززززذه  (3223-3223) ال ززززود  المدرسززززية والجام يززززة لموسززززم
 . (23)مليوك دينار( 9 09) لميذ وبالع( وعمعلغ يناهزت أل  202) قراعة

منززاب  ت ززاني مززك نقززا الغززذاء  أوالجزا ززر ال توجززد ف ززات سززكانية  وفززي
عززرام  موا ززد  عإعززدادولكززك تقززوم وزار  التضززامك الززوبني مزز  المجتمزز  المززدني 
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فززي شزز.ر رمضززاك كمززا يزززتم تقززديم الوجعززات المدرسززية فززي المنزززاب   اإلفبززار
المنزززززاب   إعانزززززة. وتمزززززت 9002عزززززام  فزززززي ع.زززززا الدولزززززة تككزززززلت التزززززيالريكيزززززة 

المتضززرر  مززك اثززر الكيضززانات فززي واليززة عشززار مززك بززر  الدولززة والجم يززات 
 .(32)الخيرية
 
 
 

 إفماليايستثمارا  العربية البينية في وطاع الاراعة من  نسبة -2
 ايستثمارا  البينية:   

خا ززة  إليزز ت الموج.ززة القبززاع الزراعززي ال رعززي عضزز   االسززتثمارا يتسززم
مزززا قورنزززت عاالسزززتثمارات  إذااالسزززتثمارات ال رعيزززة العينيزززة وذلزززف  إجمزززاليمزززك 

ال رعية وتشير العيانات المتا ة  ت ادياتفي االق األخر الموج.ة للقباعات 
 أك 9006المغزززززززرع ال رعزززززززي ل زززززززام  دولفزززززززي تقريزززززززر منزززززززا  االسزززززززتثمار فزززززززي 

 .ززرت فززي خمززس دول  التززيراعززة و االسزتثمارات ال رعيززة العينيززة فززي قبززاع الز 
مليززززوك  906) مقارنززززة عن ززززو 9002مليززززوك دوالر( عززززام  060)  ققززززت  ززززوالي

مليززززوك دوالر( فززززي  370) و ززززوالي 9002دوالر( فززززي تسزززز  دول عرعيززززة عززززام 
 جزززم االسزززتثمارات ال رعيزززة فزززي  ويتعزززايك. (31)9003خمزززس دول عرعيزززة عزززام 

مليزززوك دوالر( عزززام  62) قبزززاع الزراعزززة فزززي الزززدول الخمزززس  يزززب علزززغ ن زززو
 إجمززززززززالي مززززززززك %( 3) علزززززززز  تزيززززززززد النسززززززززعت   أك إالفززززززززي الجزا ززززززززر  9002

 9 0) إلز االستثمارات الموج.ة لكافزة القباعزات فزي الجزا زر. عينمزا تراج زت 
االسززتثمارات  إجمززالي مززك %(2,1)مليززوك دوالر( فززي المغززرع وال تمثززل سززو  

ة فزي المغزرع كمزا يوضز   الموج.ة للقباعات المختلكز عيةال رعية العينية ال ر 
 .  (33)الجدول
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 األمزززكتزززونس تتضزززمك التوج.زززات ال امزززة للسياسزززة الك  يزززة لت قيززز   فزززي
كززالقم  ال ززلع  األساسزيةالززوبني وخا ززة مزك المززواد  اإلنتزاجالغزذا ي تنميززة 

 إلزز والعبابززا والبمززابم عالكميززات الكافيززة  واأللعززاكوالل ززوم ال مززراء  والشزز ير
تزم فزي هزذا المجزال وضزز   وقزدجانزع تنميزة المزواد الغذا يزة الم زد  للت زدير. 

 اإلسززززززتراتيجيةوالن.ززززززو  عززززززالمواد  اإلنتززززززاجخبززززززب قباعيززززززة لتكثيزززززز   وتنكيززززززذ
سزتراتيجيةو   قبزاع الزيتزوك إسزتراتيجية  ال عوع إستراتيجيةمن.ا   واألساسية  ا 
ستراتيجية العبابا  ستراتيجية األلعاك  وا  سزتراتيجية  قباع ال يد الع زري وا   وا 

ستراتيجية  الل وم ال مراء  . (32)قباع الدواجك وا 
وعزززر  الغزززذاء مزززك خززز ل  إنتزززاجالجزا زززر ت مزززل الدولزززة علززز  زيزززاد   وفزززي

 الك  زززي فزززي المنزززاب  اإلنتزززاجتنزززوع وتكثيززز   إلززز الخبزززب التنمويزززة ال.ادفزززة 
الغذا ي كما ت مل الدولة عل  توسزي  رق زة المسزا ة  األمكالم  مة لت سيك 

 األن مزةالك  يزة وتكييز   األراضزيالك  ية عك بري  عمليزات است ز ح 
مزز  الشززروب الكيزيا يززة والمناخيززة لمختلزز  منززاب  الززع د والتوسززي   اإلنتاجيززة

سزارات التسزوي  التدريجي للمسزا ات ال زال ة للزراعزة والمسزا ات وتن زيم م
عززاد الزراعززي  هيكلززة وتقويززة المنشززات المتخ  ززة فززي مجززاالت التخزززيك  وا 

للتوجز   الك  زيكوالت ليع والتسوي . وت مل السياسزة الزراعيزة علز  مسزاعد  
جديزد   إنتزاجسزل  زراعيزة عنوعيزة جيزد  واسزت مال وسزا ل وتقنيزات  إنتاجن و 

عملية هزدف.ا تبزوير  أسسة عل  للم ا يل الزراعية والثرو  ال يوانية المعني
 .(32)وت سيك واق  الك  يك االقت ادي واالجتماعي اإلنتاج

تسززت.د  الج.ززود المعذولززة فززي هززذا الميززداك إلزز  الززت كم فززي  المغززرعوفززي 
السززززلعية ل ززززاهر  الجكززززا  مزززز  الرفزززز  مززززك نسززززعة التغبيززززة المتوسززززبة  اآلثززززار

وال كززا  علزز   %(33) عنسززعةل سززت. ف الم لززي الغززذا ي مززك القمزز  البززري 
نسعة التغبية ال اليزة لعزاقي ال عزوع البريزة ورفز  مزك مردوديزة زراعزة السزل  

تبززوير دورات زراعيززة متوازنززة ت سززيك المراعززي وت سززيك  إبززارالغذا يززة فززي 
الماشززية ععززر ت سززيك النسززل وت سززيك شززعكة تسززوي  الل ززوم ال مززراء  إنتاجيززة

 اجكيري للمجززازر ومززذاع  الززدو والعيضززاء والززدعم الكنززي النجززاز المخبززب المززد
الوبني وتنوي    اإلنتاجق و  لسياسات تبوير وزياد   أهميةوت بي الدولة 

علزز   ال كززا والرفزز  مززك جودتزز  وتنافسززيت  وذلززف ععززر تشززجي  االسززتثمار مزز  
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العي ززززززززة وترشززززززززيد اسززززززززتغ ل للمززززززززوارد البعي يززززززززة وعخا ززززززززة المززززززززوارد الما يززززززززة 
 . (33)واألرضية
 اإلنتززاجفززي مجززاالت  االسززتثمار علزز الدولززة  تشززج  أيضززا  موريتانيززا  وفززي

الهتمام.زززا  إضزززافةوعزززر  الغزززذاء  إنتزززاجالنعزززاتي وال يزززواني مزززك اجزززل زيزززاد  
 .(33)الم لي اإلنتاجعاستيراد السل  الغذا ية لمقاعلة النقا في 

  
 :والدافنةفي مفال تنمية الثروذ الحيوانية  العربي المغربدول  ف ود -9

 دولالزراعززي فززي  لإلنتززاج األساسززيةالركززا ز  إ ززد انيززة ال يو   الثززرو  ت ززد
هززذه  دت زز وال ززد كعيززر  إلزز تتسززم عززالغن  والتنززوع  إن.ززاالمغززرع ال رعززي السززيما 

نمزززاالثززرو  فقزززب م زززدرا للنمزززو االقت زززادي الزراعزززي  ت زززد كزززذلف عزززام  مزززك  وا 
عوامل االستقرار االقت ادي واالجتمزاعي للمجتمز  الريكزي خا زة فزي الزدول 

وسزززا دا فزززي الن زززام  أساسزززيات زززد  يزززاز  ال يوانزززات الزراعيزززة في.زززا نمبزززا التزززي 
 . (33)المزرعي األسري
المغزززرع ال رعزززي ف.زززو ي تمزززد  دولالل زززوم ال مزززراء فزززي  عإنتزززاجيت لززز   فيمزززا

عدرجزززة كعيزززر  علززز  الباقزززة االسزززتي اعية للمراعزززي  والتزززي ت تمزززد عزززدورها علززز  
زي .زا. ولكزك الثزرو  ال يوانيزة وتو  األمبارال وامل البعي ية وخا ة م دالت 
عسزززعع تخلززز  ن زززم ترعيزززة ورعايزززة  اإلنتاجيزززةال رعيزززة تتسزززم عمومزززا عانخكزززا  
 .(35)ال يوانات المتع ة مك قعل المرعيك

 
 (02) روم فدول

   (2001 -5880) والمغرب بين عامي الفاايراللحوم الحمراء في  إنتاج تطور
 الدولة

 لسنويالنمو ا معدل 2001 5880
 % طن ألح % طن ألح )%(

 1،0 1،3 281 6،6 518 الفااير

 5،3 6،1 261 8،9 222 المغرب
  

 .82ص  ب ،السا يدرالدول العربية، الم فامعة: الميدر
 

المغرعزي م زدل نمزو  اإلنتاج ق   فلقدل وم الدواجك  عإنتاجيت ل   فيما أما
فززي  %(5,3) ال رعززي مززك اإلنتززاجممززا رفزز  مسززاهمت  فززي  %(3,1)يقززدر عن ززو 
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الجزا ززر مززك  إنتززاج  عينمززا تنززاقا 9002فززي عززام  %(11,5) إلزز  0990عززام 
وانخكضزت مسزاهمت   %(2,3) عم دل نمو سزالع بلقةل وم الدواجك ع ور  م

( 0990)المرتعة الثالثة في عام  %(13,3) ال رعي مك ن و اإلنتاجعالتالي في 
 .(33) 9002المرتعة الخامسة في عام  %(3 2) ن و إل 
  

 (09) روم دولف
  لحوم الدوافن إنتاج

 2001 5880 الدولة
 % طن ألح % طن ألح النمو السنوي )%( معدل

 3،8 1،3 513 56،8 268 الفااير

 1،5 55،9 310 9،2 530 المغرب
 

 .83ص  ،الساب  يدرالدول العربية، الم فامعة: الميدر
 
 
 
 الموارد السمكية:  تطور -2

المغزززرع ال رعزززي مزززوردا م.مزززا فزززي قاعزززد   دولالثزززرو  السزززمكية فزززي  تشزززكل
الغزذاء  إنتزاجالمغزرع ال رعزي فزي  دولالموارد الزراعية ال رعيزة  وت تمزد عليز  

وسزززد الكجزززو  الغذا يزززة عخا زززة فزززي مجزززال العروتينزززات ال يوانيزززة. وكزززذلف فزززي 
نتيجززززة لت ززززدير  األجنعززززيتززززوفير فززززرا ال مززززل وت قيزززز  عا ززززدات مززززك النقززززد 

تنبزززوي الثزززرو  السزززمكية  أخزززر مكي. ومزززك نا يزززة السززز اإلنتزززاجالكزززا   مزززك 
جزززءا كعيززرا من.ززا لززم يسززتغل ع ززد وتشززتمل  أك إذال رعيززة علزز  ممكنززات ها لززة  

المغرع ال رعي عل  المزوارد الع ريزة والميزاه الداخليزة  دولالثرو  السمكية في 
 .(32)فض  عك االستزراع السمكي

   
 (02) روم فدول

   لمتوسط السنويالسمكية وا اإلنتافية الطاوة
 طن( بين عامي ألح) اإلنتافية الطاوة الدولة

(5815-5811) 
 السنوي المتوسط

(5815-5811) 
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 3،6 31 تونس
 3،1 31 الفااير
 0،1 1 ليبيا
 29،3 211 المغرب
 1،1 13 موريتانيا

 
 الغذاء في الذوطن العربذي، مفلذة وضذايا وأامةسلمان محمد: الثروذ السمكية  كامل: الميدر

 .162(، ص 1692 ، تموا/ يوليو، )بيرو :(2) ، السنة(2) ، العدد(2) عربية، مفلد
  

المغززرع ال رعززي  دول أهززم (1333-1331) مززد ال ألرقززامالمغززرع وفقززا  وت ززد
كززززاك المتوسززززب السززززنوي لمقززززدار قيمززززة  ززززادرات.ا مززززك  إذ لألسززززمافالم ززززدر  
 أو قراعززززززة مليززززززوك دوالر( 69) البازجززززززة والم ززززززن ة يعلززززززغ  ززززززوالي األسززززززماف

مزززك ن يزززره القزززومي. وتقززز  موريتانيزززا فزززي المرتعزززة الثانيزززة مزززك  يزززب  %( 33)
علزززغ  إذالبازجزززة والم زززن ة  األسزززمافالنسزززعية لقيمزززة  زززادرات.ا مزززك  األهميزززة

 مليزوك دوالر( أو  ززوالي 9 09) المتوسزب السزنوي لقيمزة هزذه ال زادرات قراعزة

 .(31)مك ن يره القومي %( 12)
  

 (09) روم فدول
في دول المغرب العربي المنتفة الرييسية وتطورس بين  األسما  جإنتا

  (2001-5880) عامي

 الدولة
النمو  معدل 0222 1662

 % طن ألح % طن ألح السنوي )%(
 2،2 02،9 619 21،2 222 المغرب

 9،6 01،2 902 12،2 200 موريتانيا

 .81ص  ،الساب  يدرالدول العربية، الم فامعة: الميدر
 

 المغرب العربي: دولفي الثروذ السمكية في  تثمارايس
المغززززرع  دولفززززي قبززززاع الثززززرو  السززززمكية فززززي  ت ققززززةاالسززززتثمارات الم إك

 األمزرهذا القباع و جم الموارد المتا ة في   إمكانياتال رعي ال تتناسع م  
 دولالغززززذا ي فززززي  واألمززززكالززززذي ج ززززل مسززززاهمت  فززززي دفزززز  مسززززارات التنميززززة 
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ذاالباقززات المورديززة ال.ا لززة المتززوافر  فيزز .   كززسالنالمغززرع ال رعززي  كانززت  وا 
الزراعزززي تتسزززم عمومزززا عالضززز   فزززاك  اإلنتزززاجنسزززعة االسزززتثمارات فزززي قبزززاع 

االستثمار الزراعي في  إجمالي إل نسعة االستثمار في قباع الثرو  السمكية 
المغززرع ال رعززي ت ززد منخكضززة للغايززة  وتتكززاوت هززذه النسززعة تكاوتززا كعيززرا  دول

فزي القبزاع الزراعزي   األسزمافالنسزعية لقبزاع  لألهميةفي دول ال رعية بعقا 
فزززي المغزززرع  وبعقزززا لتقزززديرات عزززام  %(13)  يزززب تعلزززغ هزززذه النسزززعة  زززوالي

يت قزززز  فززززي المغززززرع اكعززززر االسززززتثمارات فززززي قبززززاع الثززززرو  السززززمكية  9009
ر( وهزي مليزوك دوال 6 70) تعلزغ هزذه االسزتثمارات إذعالمقارنة للدول ال رعية  

االهتمززام  إلزز   ممززا يشززير 0991ن يرت.ززا فززي عززام  أضزز ا تزيززد عززك خمسززة 
 .(33)المتزايد للمغرع ع.ذا القباع

 
 :الخاتمة
المشززاكل االقت ززادية الغذا يززة عاهتمززام عززالمي كعيززر وال سززيما فززي  ت  زز 

الززدول الناميزززة. وقززد عزززرزت هززذه المشزززاكل فززي عدايزززة السززع ينات نتيجزززة للزززدور 
وت زززني   إنتزززاجالشزززركات اال تكاريزززة الدوليزززة الم.يمنزززة علززز   عززز  قامزززتالزززذي 

 أسز ارارتكاع كعيزر فزي  إل  أد الغذا ية في ال الم والذي  المنتجاتوتسوي  
والسزكر والزيزوت والزدهوك.  واأللعاكالسل  الغذا ية الر يسية كال عوع والل وم 

ال يززززال  نززز إالمغزززرع ال رعزززي ف دولالمزززوارد والثزززروات فزززي  افروعزززالر م مزززك تزززو 
ا تياجاتز  الغذا يزة لكثيزر مزك السزل  الزراعيزة الر يسزية وفزي  إنتاجقا را  عك 

ال يوانيززة. فكيمززا يت لزز  عززال عوع وخا ززة القمزز   والمنتجززاتمقززدمت.ا ال عززوع 
والباقزة االسزت. كية. اذ ي تعزر  اإلنتاجيزةفأن  توجد فجو  متزايزد  عزيك الباقزة 

الزز زم السززت. ك   يززب علغززت  القمزز  المغززرع ال رعززي عززاجزا  عززك تززوفير دول
المغززززززرع ال رعززززززي مززززززك القمزززززز  فززززززي السززززززع ينات  ززززززوالي ن زززززز   دولواردات 

المغززززرع ال رعززززي علزززز  اسززززتيراد القمزززز  ع ززززكة  دولاسززززت. ك.ا منزززز . وت تمززززد 
الواليات المت د  وكندا واستراليا وال   زد مزا  ول ر يسية مك الدول الث ثة األ

 المشتركة.  األورعيةالسو  
المغزرع ال رعزي عزك تزوفير ا تياجاتز  مزك القمز  واالعتمزاد  دولعجز  اك

علززز  هزززذه الزززدول فزززي ال  زززول علززز  هزززذه اال تياجزززات يززز دي الززز   المتزايزززد
ت ويزززل المشزززكلة االقت زززادية الغذا يزززة الززز  مشزززكلة سياسزززية  ذا يزززة. إذ تتزززي  
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م المغرع ال رعي عاستخدا دولم ينة عل   ا  االمعريالية ممارسة ضغوب للدول
 دولهذه الدول عل  استخدام س ح النكب أو إلجعار  أقدمتس ح القم  إذا 

المغززززرع ال رعززززي علزززز  تنكيززززذ سياسززززات م ينززززة ال تتسززززم عالبززززاع  الززززوبني أو 
القزززومي. وممزززا يزيزززد مزززك هزززذه المشزززكلة الزيزززاد  المتوق زززة للكجزززو  الغذا يزززة فزززي 

   افية للقم  دول مستورد إل المغرع ال رعي  دولالسنوات القادمة وت ول 
 ع د اك كاك ع ض.ا مكتكيا ذاتيا .

 
The problem of food production in the countries of the 

Maghreb Between (2000-2007) 

 

Dr. Kifah Abbas Ramadan Al-Hamadani 
Instructor / Department of Historical Studies and the cultural 

/ regional studies center 

 

Abstract 

Three decades ago and the Arab Maghreb countries aimed at 

achieving food security an Arab nationalist and provide safe food for 

the healthy people of the Maghreb and in case the Maghreb has 

achieved some successes in the field of higher rates of self-

sufficiency in some food commodities the main wheat and red meat, 

fish and sugar, the quality of these goods in the which is below the 

international standard specifications, and despite that, they desperately 

need international policies supported by policies country achieve food 

security Maghreb of suitable quality and reasonable prices, and still 

this goal was not achieved and difficult to reach without coordination 

between the countries of the Maghreb is real and effective to solve this 

problem. 
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 (1) روم فدول
-2001) بين عامي ما اإلفمالينييب الفرد من الناتج المحلي  اتفاس             

 )دوير للفرد( (2001

 2001 2006 2001 2001 2003 2002 الدولة

 التغير معدل
بين 

(2002- 
2001) 

 المتوسط نسبة
بين  العام

(2002-
2001)%( ) 

التغير  معدل
2006بين)
- 2001) 

وسط المت نسبة
 بينالعام 

(2006-
2001)%( ) 

 69،6 0،9 506،0 50،6 3520،2 3081،3 2996،1 2815،6 2120،1 2366،1 تونس
 91،1 52،1 81،2 51،5 3991،1 3113،1 3505،6 2630،1 2512،3 5931،0 الفااير
،55330 8316،6 1031،1 1211،1 1285،8 3130،0 ليبيا

8 
53،1 513،6 20،9 218،2 

 13،5 55،9 62،0 51،5 2151،9 2560،2 5811،0 5613،1 5112،5 5259،5 المغرب
 21،3 25،9 51،3 55،1 5501،1 801،5 638،5 116،9 121،1 369،3 موريتانيا

، 2001العربيذذذذة للتنميذذذذة الاراعيذذذذة، توريذذذذر أوضذذذذاع األمذذذذن الغذذذذذايي العربذذذذي لعذذذذام  المنظمذذذذة: الميذذذذدر
الاراعيذذة، توريذذر أوضذذاع األمذذن الغذذذايي العربذذي  العربيذذة للتنميذذة المنظمذذة ؛11(، ص 2001)الخرطذذوم: 

  السذنوي للتنميذة الاراعيذة فذي الذوطن العربيذة للتنميذة الاراعيذة، التوريذر المنظمذة ؛26، ص 2001لعذام 
 .6، ص 2001العربي عام 

 
 
 (1) روم فدول

                           (2001-2001) بين عامي مانييب الفرد من الناتج الاراعي  اتفاس
 (للفرد)دوير 

 2001 2006 2001 2001 2003 2002 الدولة
التغير  معدل
 -2002بين)

2001) 

المتوسط  نسبة
العام بين 

(2002-
2001)%( ) 

التغير  معدل
-2006بين)

2001) 

المتوسط  نسبة
 بينالعام 

(2006-
2001)%( ) 

 536،5 1،8 580،6 58،5 316،9 310،2 323،6 315،1 321،6 213،1 تونس
 88،8 0،3 558،8 51،1 265،9 265،5 239،3 219،6 209،1 569،1 يرالفاا
 82،8 6،9 91،2 0،1 213،6 229،5 581،3 599،1 591،9 583،6 ليبيا
 509،1 8،6 516،2 58،9 291،2 218،2 231،2 261،1 210،1 586،1 المغرب
 26،3 8،5 38،3 50،0 69،8 63،2 11،1 92،8 18،8 68،0 موريتانيا
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 ؛11، ص 2001العربية للتنمية الاراعية، تورير أوضذاع األمذن الغذذايي العربذي لعذام  منظمةال: الميدر
 .21، ص 2001 الغذايي العربي لعام أوضاع األمن المنظمة العربية للتنمية الاراعية، تورير

 
 (58) روم فدول

ا  للسعرا  الحرارية والمتطلبا  نباتية وحيوانية الميدر، وففو  اإلفمالي ايست ال 
 نسبة الذ إلىمن افل الويول  0222، وعام 1692المغرب العربي عام  لدولالطاوة 

 حرارية/يوم( سعرسمن المتطلبا  الحالية )مليون  %(122)

 الدولة

 9000 عام 0912 عام

 الكمية المست.لكة
%( مك  000)

 المتبلعات
  + الكجو 
     - 

 المست.لكة الكمية
%( مك  000)

 المتبلعات
 + الكجو 
     - 

  يوانية نعاتية  يوانية نعاتية  يوانية نعاتية  يوانية نعاتية  يوانية نعاتية  يوانية نعاتية
 93 - 936 - 9910 93220 9921 93902   06- 063- 0212 06912 0261 06099 تونس
 0093 - 00911+ 1713 71212 7223 67297 717- 7029- 2699 20309 2129 23967 الجزا ر
 * 0229+ 0221 9230 0221 00010 * 0009+ 0009 6906 0009 7907 ليعيا

 * 6039+ 6200 79993 6020 12922 * 3977+ 2061 29920 2061 26921 المغرع
 920- 727- 0300 3909 0060 3079 072- 299- 906 9720 729 9909 موريتانيا

العربذي: بعذا التوذديرا  يحتمذاي   للعذالم األساسذيةالفبلي: تلبيذة الحافذا  الغذاييذة  ميطفى: الميدر
فذذي الذذذوطن العربذذي الفوانذذب البيييذذة والتكنولوفيذذذا   األساسذذية اإلنسذذان)حافذذذا   المسذذتوبل، مذذن كتذذاب
 . 511 ص(، 5880 المتحدذ للبيية، ترفمة:عبد السالم رضوان، )الكوي : األمموالسياسا ( برنامج 

 

 
 (23) روم فدول

 إلنتاجواالمساحة الكلية والمروية  يمثل
 طن متري( ألح) اإلنتاج )كغ/ كتار( المردودية  كتار( ألح) المساحة الدولة

96-61 1662 1669 1662 96-61 1662 1669 1662 96-61 1662 1669 1662 

 299 0296 02 1911 201 1229 1102 1112 1222 1621 222 1222 تونس

 1292 0920 0122 0291 222 1026 922 922 1222 2262 0226 0922 الفااير

 201 201 219 062 992 992 969 929 299 299 291 222 ليبيا

 2992 12122 1902 2222 922 1992 222 1229 2902 9211 2201 2229 المغرب

 012 021 002 121 222 221 226 921 099 022 092 129 موريتانيا

 .239-236الميدر: الوريري وآخرون، الميدر الساب ، ص ص                   



 
   

201] د. كفاح عباس الحمداني                                             مشكلة انتاج الغذاء في دول ... 
] 

 

 
 (21) روم فدول

ايستثمارا   إفمالي إلىفي وطاع الاراعة  المغاربيةايستثمارا  البينية  نسبة
 المغرب العربي دولالبينية في بعا  المغاربية

 )مليون دوير(

 الدولة

2002 2003 2001 2001 

 إفمالي
 ايستثمارا 

 استثمارا 
وطاع 
 الاراعة

 إفمالي %
 ايستثمارا 

 استثمارا 
وطاع 
 الاراعة

 إفمالي %
 ايستثمارا 

 استثمارا 
وطاع 
 الاراعة

 إفمالي %
 ايستثمارا 

 استثمارا 
وطاع 
 الاراعة

% 

 - - - 0،26 0،20 11،90 - - - - - - تونس
 2،02 61،50 3229،06 1،10 61،56 5126،61 - - - 51،00 9،58 11،60 الفااير
 - - - - - - - - - 51،00 55،19 92،10 ليبيا
 0،55 5،20 5525،10 - - - - - - 0،60 0،09 52،90 المغرب

 .8، ص 2001العربية للتنمية الاراعية، التورير السنوي للتنمية الاراعية في الوطن العربي عام  المنظمة: الميدر
 

 

 :ال وام 
اةةةة  الع، اةةةة  ال رعاةةةة  ال  ا  إسةةةة ،اةا ا الةةةةالع الع، اةةةة ة العربعةةةة  الع، اةةةة  ل  رعاةةةة  ال  ا اةةةة ة  جامعةةةة  (1)

 .62ص  ،0222 ام  أغسطسة/ آبة  0202-0222العس اام  ل عقاين القادمان 
ة 7002 لعةةامالعربعة  الع، اة  ل  رعاة  ال  ا اة ة ال ق،ية، السةةرمي ل  رعاة  ال  ا اة  اةع الةم ن الع، ةع  (0)

 .02(ة ص 0229)الخ، مم: 
 .02ص  ةنفسه العصا  (2)
 .9ص  ةنفسه العصا  (2)
 .9ص  ةهنفس العصا  (2)
 .2ص  ةنفسه العصا  (9)
 .12ص  ةنفسه العصا  (2)
  .12ص  ةنفسه العصا  (9)
  .11ص  ةنفسه العصا  (6)
 .12ص  ةنفسه العصا  (12)
 .12ص  ةنفسه العصا  (11)
 .19ص  ةنفسه العصا  (10)
 (،92) ، ا ة العةاد  شؤون م    ادع  از  اشع: مشك   الحبمب الغذائا  اع الم ن الع، عة  (12)

 .22(ة ص 1662أي مع/ سب عب،ة )ةمنس: 
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 .72ص  ةالسا ق صا الالع الع، ا ة الع جامع  (12)
 .51ص  ة0222 لعامالعربع  الع، ا  ل  رعا  ال  ا ا ة ةق،ي، ألضاع األمن الغذائع الع، ع  (12)
 .22 از  اشعة العصا  السا قة ص  (19)
 ة0222 لعةامل  رعا  ال  ا ا  اع الةم ن الع، ةع  السرميي، العربع  الع، ا  ل  رعا  ال  ا ا ة ال ق،  (12)

 .12ص
 .01نفسهة ص  العصا  (19)
 .01ص  ةنفسه العصا  (16)
  .00ص  ةنفسه العصا  (02)
 .06ص  ةنفسه العصا  (01)

 .22ص  ةنفسه العصا  (00)
 .22ص  ةنفسه العصا  (02)
 .20ص  ةنفسه العصا  (02)

 .20ص  ةنفسه العصا  (02)
 .20ص  ةنفسه العصا  (09)
 .06ص  ةنفسه العصا  (02)
 .06ص  ةنفسه العصا  (09)
)ايطالاةا:  ة7007األغذي  لال  ا   لألمم الع حاة: حال  انعاام األمةن الغةذائع اةع العةالم  مربع  (06)

 . 51-51ص ص  (،0229
 ؛11ة ص 7001ام العربعةةة  الع، اةةة  ل  رعاةةة  ال  ا اةةة ة ةق،يةةة، ألضةةةاع األمةةةن الغةةةذائع الع، ةةةع لعةةة (22)

 .41ص ة7002العربع  الع، ا  ل  رعا  ال  ا ا ة ةق،ي، ألضاع األمن الغذائع الع، ع لعام 
 ؛11ة ص 7001العربعةة  الع، اةة  ل  رعاةة  ال  ا اةة ة ةق،يةة، ألضةةاع األمةةن الغةةذائع الع، ةةع لعةةام  (21)

  .41ص  ة7002ام العربع  الع، ا  ل  رعا  ال  ا ا ة ةق،ي، ألضاع األمن الغذائع الع، ع لع
 ة7002العربع  الع، ا  ل  رعا  ال  ا ا ة ال ق،ي، السةرمي ل  رعاة  ال  ا اة  اةع الةم ن الع، ةع  ةام  (20)

   .45ص 
 . 17-15 صص  ةنفسه صا الع (22)
العالعاةةة   األسةةةعا الع  ةةةس اصا صةةةادي لاصج عةةةا عة جامعةةة  الةةةالع الع، اةةة : ةةةةاا اا  ا ةفةةةاع  (22)

لةأثا،ها   ى مس مى معاش  العما ن الع، عة ل ا   عل مش ،ك  مقام   ساسا األل عماد الغذائا  
القاح ة ة  لاأل اضةعمن مربع  الع، ا  ل  رعاة  ال  ا اة ة الع،كة  الع، ةع لا اسةا  العرةا ق ال ااة  

ال  ا ةعة اصةحةاد الع، ةع ل صةرا ا  الغذائاة ة لاصةحةاد الع، ةع  لاإلنعةا  ا الهائ  الع، ا  لالسة مع
 .7(ة ص 0226)الخ، مم:  (،92)ة الال   عاةةلألس

 .4ص  ةنفسه العصا  (41)
 .6ص  ةنفسه صا الع (29)
-11 ص صة 7001العربع  الع، اة  ل  رعاة  ال  ا اة ة ةق،ية، ألضةاع األمةن الغةذائع الع، ةع لعةام  (22)

16. 
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 . 16-11ص ص  ةنفسه العصا  (29)
    . 29ص  ةنفسه العصا  (26)
 .120ص  ةالسا ق صا لع، ا ة العجامع  الالع ا (10)
ة 7002 لعامالعربع  الع، ا  ل  رعا  ال  ا ا ة ال ق،ي، السرمي ل  رعا  ال  ا ا  اع الم ن الع، ع  (21)

 .11ص
 اإلا اعةعة: جغ،اااة  الةم ن الع، ةع د اسة  لععماةا  ةكام ةه لآخة،ل العباس اضاخ الق،ي،ي   با (20)

 صةةةا الةةةالع الع، اةةة ة الع جامعةةة  ؛29(ة ص 1666: ة ) عةةةا 5دا  صةةةفا  ل رشةةة، لال مزيةةة ة  
 .022-022 صص  ةالسا ق

 .022-022نفسهة ص ص  العصا  (22)
 .15(ة ص 5997الغذائع ل م ن الع، عة )الكميتة  األمنمحعا الساا  با السالم:  (22)
 .49ص  ةنفسه العصا  (22)
 .47ص  ةنفسه العصا  (29)
 ؛22ص  ،0222ةق،يةةة، ألضةةةاع األمةةةن الغةةةذائع الع، ةةةع لعةةةام  ةاةةة العربعةةة  الع، اةةة  ل  رعاةةة  ال  ا  (22)

 .22 ص ،0222العربع  الع، ا  ل  رعا  ال  ا ا ة ةق،ي، ألضاع األمن الغذائع الع، ع لعام 
العربع   ؛4ص  ة7001الع، ع لعام  عالعربع  الع، ا  ل  رعا  ال  ا ا ة ةق،ي، ألضاع األمن الغذائ (29)

 .22ص  ة7002ا ة ةق،ي، ألضاع األمن الغذائع الع، ع لعام الع، ا  ل  رعا  ال  ا 
 ؛22ص  ة0222العربعةةة  الع، اةةة  ل  رعاةةة  ال  ا اةةة ة ةق،يةةة، ألضةةةاع األمةةةن الغةةةذائع الع، ةةةع لعةةةام  (26)

 .22ة ص 7002 لعامالعربع  الع، ا  ل  رعا  ال  ا ا ة ةق،ي، ألضاع األمن الغذائع الع، ع 
 ؛22ص  ،0222ال  ا اةةة ة ةق،يةةة، ألضةةةاع األمةةةن الغةةةذائع الع، ةةةع لعةةةام  اةةة العربعةةة  الع، اةةة  ل  رع (22)

 .22ص  ،0222العربع  الع، ا  ل  رعا  ال  ا ا ة ةق،ي، ألضاع األمن الغذائع الع، ع لعام 
 ة0222العربع  الع، ا  ل  رعا  ال  ا ا ة ال ق،ي، السرمي ل  رعا  ال  ا اة  اةع الةم ن الع، ةع  ةام  (21)

 .9ص 
 .9ص  ةنفسه  صاالع (20)
-64ص ص  ة7001العربع  الع، اة  ل  رعاة  ال  ا اة ة ةق،ية، ألضةاع األمةن الغةذائع الع، ةع لعةام  (22)

61. 
  .92ص  ةنفسه صا الع (22)
 .92ص  ةنفسه صا الع (22)
 .92ص  ةنفسه صا الع (29)
 .62ص  ةالسا ق صا الع، ا ة الع الالعجامع   (22)
 .61ص  ةنفسه العصا  (29)
 .62ص  ةنفسه العصا  (26)

 .62 ص ةنفسه العصا  (92)
 كامل س عا  محعا: الم،لة السعكا  لأزم  الغذا  اع الم ن الع، ةعة م  ة  اضةايا  ، اة ة م  ةا  (91)

 .162(ة ص  1692ةعمز/ يملامة ) ا،ل :(، 2) السر  ( ،2)العاد  (،2)



 

 
 
 

 [209] (99) 9دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية             

 .69 ص السا قة العصا  الع، ا ة الالع جامع  (90)


