
 .األمن الغـــــــــذائي ومشكمة الغــــــذاء 

  المؤسسات ومن ، القومي واألمن الغذائي لألمن التخطيط عناصر في عنصرا   تشكل الغذاء مشكمة وبدأت
 ، بإيطاليا روما في ومقرىا والزراعة األغذية منظمة الغذاء واألمن الغذاء بموضوع اىتمت التي والمنظمات
 ، نباتي) اإلنتاج بقضايا تيتمان فالمنظمتان . بالسودان الخرطوم ومقرىا الزراعية لمتنمية العربية والمنظمة
 من كثيرا   الغذائي األمن قضايا شغمت كما ، ليما المستقبل وتطمعات الغذائي األمن وواقع ، ( أسماك ، حيواني
  . القومي األمن عن تتجزأ ال قومية قضية أنيا اعتبار عمى المختمفة العالم أرجاء في الدول



 : الغـذائية المشكمة مظاىر1.
 : ىي غذائية مشكمة وجــــــود عمى تــــؤكد كثيرة شـــــواىد توجد

 : مثل الغذاء نقص نتيجة النامية الدول في خاصة األمراض من العديد انتشار في الغذاء مشكمة تتسبب1.
 ارتفاع في األمراض ىذه وتتسبب ، وغيرىا والكساح ، واألنيميا ، واإلسقربوط ، والبالجرا ، بري البري مرض

 ىو كما الحوامل النساء وكذلك ، األلف في 200 نحو إلى تصل التي األطفال بين وخصوصا   الوفيات معدالت
 اليند دولة وفي ، (سابقا   العميا فولتا جميورية) فاسو وبوركينا والنيجر السنغال مثل إفريقيا دول في الحال
 . لمفـرد المتوقع العمر متوسط تناقص في الغذاء مشكمة تتسبب كما ، وغيرىا

 تؤثر التي الرئيسة العوامل أحد التغذية سوء يعد حيث ، التعميم في االستثمار وكفاءة العمل حصيمة انخفاض2.
 األكثر األثر ويتمثل . الذىنية القدرات عن فضال   العمل عمى القدرة خفض خالل من ، العمل حصيمة في

 . كبيرة بصورة تتأثر التعمم قدرة أن في العمل حصيمة في التغذية لسوء خطورة
 المجاعة عن ترتبت التي النتائج تخفى وال ، Famine المجاعات لحدوث النامية الدول بعض سكان تعرض.3

 المآسي ممحقة 1985 حتى 1982 عام نياية في الجفاف من موجة اجتاحتيا أن بعد أفريقيا قارة في
 وسوء الشديدة المجاعة أفريقيا غرب في شخص ماليين عشرة من أكثر ويواجو . أفريقيا دولة 25 بحوالي
 مركز في العالم في نموا   األقل البمد النيجر دولة وتعد ، الحصاد موسم وفشل الجفاف انتشار بسبب التغذية
 الغذائي األمن انعدام – السكان نصف من يقرب ما أي - نسمة ماليين سبعة من أكثر يواجو حيث ، األزمة

   الغذائية المواد ندرة من آخرين نسمة مميون 3.3 يعاني كما ،



 :  الغـــــذاءأسباب مشكمة 

 :تتسبب في مشكمة الغذاء مجموعة من العوامل البشرية والطبيعية ، وأىم ىذه األسباب ما يأتي 
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التوزيع المكاني أو بمعنى آخر عدم التوازن المكاني ، فقد زاد إنتاج الغذاء في الدول النامية وفي كـل القـارات 
موجات الجفاف المتالحقة التي تشيدىا القارة ، : باستثناء قارة أفريقيا ، وأىم أسباب نقص الغذاء في أفريقيا 

والمسـتو  . والحروب العديدة التي تشيدىا القارة ، والفقر والتخمف الـذي انعكـس عمـى تخمـف ونقـص اإلنتـاج 
الثاني ىو سوء التوزيع نتيجـة لألبعـاد االجتماعيـة واالقتصـادية ، بمعنـى فقـر مجموعـات معينـة مـن النـاس ال 

ويعـيش معظـم الفقـراء فـي الـدول . يستطيعون شراء ما يحتاجون إليو من الغذاء أكثر من نقص الغذاء نفسـو 
 .ذات الدخول المنخفضة التي تشمل نعظم الدول األفريقية ، ودول أخر  مثل بنجالديش وغيرىا 

 تفوق بدرجة ( وأسيا ، الجنوبية وأمريكا ، أفريقيا) النامية الدول قارات في السكاني النمــو معدالت زيادة-2
 السكاني النمو معدل وصل فقد  الغذاء ونمو السكان نمو بين وةلفجا تزداد ثم ومن ، بيا الغذاء نمو معدالت

 الطمب زيادة إلى السكانية الزيادة تؤدي حيث ، لمغذاء %2.8 مقابل ، سنويا   %3.5 األفريقية القارة في
 في السكانية الزيادة تتسبب كما ، الدولة كاىل ترىق التي الغذائية الواردات حجم وزيادة ، الغذاء عمى

 إلى وتؤدي ، الغذائي اإلنتاج من نصيبو انخفاض ثم ومن ، الزراعية األراضي من الفرد نصيب انخفاض
 الفرد نصيب وانخفاض ، الزراعية األراضي مساحة تناقص ثم ومن الزراعية األراضي عمى العمراني الزحف
  . إنتاجيا ومن منيا



 :سبل عالج المشكمة الغـذائية 
 : زيادة اإلنتاج الغذائي بمعدالت تتوازن مع الزيادة السكانية عن طريق  -1

، نتيجة استصـالح األراضـي الصـحراوية وتـوفير مسـتمزمات التوسع األفقي بزيادة مساحة األراضي الزراعية  -أ
 . اإلنتاج ليا ، خاصة موارد المياه ، بتطوير خدمات الري الزراعي 

، واسـتخدام التوسع الرأسي ويقصد بو زيادة إنتاجية الفدان من الغذاء عن طريـق تـوفير السـالالت الجيـدة  -ب
األســمدة بأنواعيــا المختمفــة ، وتــدريب العمالــة الزراعيــة عمــى اســتخدام األســاليب العمميــة الحديثــة ، وتــوفير 

 .المبيدات الحشرية لمقضاء عمى اآلفات والحشرات الضارة 
، عـن طريـق تربيـة وزراعـة الكائنـات البحريـة كالطحالـب التـي تطوير مصـادر جديـدة لمغـذاء بأسـعار مناسـبة  -2

 .تحتوي عمى كميات كبيرة من البروتين والفيتامينات ،  وتحويل فول الصويا إلى منتجات غذائية 



 زراعة من المنتج الغذاء من كبيرة كميات بإنتاج ، Revolution Green The الخضراء الثورة تطبيق -
 طريق عن التكنولوجيا من مجموعة استخدام تطبيق خالليا من يتم ، اإلنتاج في الكبير المردود ذات الحبوب
 عمى لمحصول الوراثة عمم واستخدام ، الحبوب أنواع أرقى إنتاج في تتدخل التي الوراثية والجينات التيجين
  . زراعي إقميم كل في المتاحة الزراعية المساحات من وفير إنتاج

 .الحفاظ عمى األراضي الزراعية المنتجة بعدم تحويميا  إلى استخدامات أخر  غير زراعية   -4
تباع سياسات سكانية لتحقيق ذلك ، ضبط معدالت النمو السكاني حتى تتوازن مع معدالت النمو الغذائي  -5 ، وا 

 .مثل تنظيم األسرة في مصر ، وسياسة الطفل الواحد في الصين الشعبية ، والسماح باإلجياض في اليند 
عـداد األنظمـة االقتصـادية واالجتماعيـة  – 6 ، بمـا يـتالءم واسـتثمار عوامـل اإلنتـاج الطبيعيـة ، لزيـادة تأىيـل وا 

 .المنتجات النباتية والحيوانية وقيام الصناعات عمى المستمزمات واإلنتاج الزراعي 



 انتهت المحاضرة 


