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  م(4152-5991)دراسة تحليلية للفترة

 د . عبدالرزاق حسن األمين قزيمة 
 جامعة الزاوية /  كلية االقتصاد 
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 مستخلص الدراسة:
التعرف على أوضاع األمن الغذائي لمجموعة الحبوب في ليبيا خالل إلى اسة الدر  هدفت   

 المتعلقةم(، وذلك من خالل معرفة بعض التطورات االقتصادية 4152-5991الفترة )
انطالقًا من إشكالية تأمين األمن الغذائي للدولة  ،اإلنتاج واالستهالك وحجم الفجوة الغذائيةب

 ق بتوفر المياه ومساحة األرض الصالحة للزراعة وغيرها،محليًا في ظل عدة قيود تتعل
 مثلدراسة بعض المؤشرات االقتصادية للغذاء من خالل االكتفاء الذاتي  مسالةوكذلك 
وخلصت الدراسة إلى عدة  الوصفي.السلع األساسية. باستخدام المنهج  وأسعار الواردات

حيث بلغ اإلنتاج المحلي ي غاية الخطورة، ف للدولة الليبيةأن الموقف الغذائي   نتائج أهمها:
هناك فجوة غذائية لهذه  ان ، وهذا يعنيسوق من احتياجات ال %41.51حوالي  من الحبوب

( ، أما بالنسبة 4152-5991خالل فترة الدراسة ) %52.41المجموعة وصلت إلى حوالي 
اردات تراوحت بين إلي كمية وقيمة الواردات وأسعارها لمجموعة الحبوب, تبين إن كمية الو 

ألف طن وبمتوسط  4245ألف طن وأعلى بلغ حوالي إلي  965حد أدنى بلغ حوالي إلي 
بقيمة واردات و , % 2.4ألف طن, نمو سنوي  معنوي بلغ حوالي  4551.2بلغ حوالي إلي 

مليون دينار ليبي وحد أعلى بلغ  515.4لمجموعة الحبوب تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 
سنوي  معدل نموبمليون  265.5مليون دينار وبمتوسط عام بلغ حوالي  746.5حوالي إلي 

 خالل فترة الدراسة.(, 4152- 5991خالل فترة الدراسة ) %51معنوي حوالي 
 الفجوة الغذائية ، األمن الغذائي ، مجموعة الحبوب ، الواردات.الكلمات المفتاحية: 

 
Abstract: 

   The study aimed to identify the food security situation of the cereal group 

in Libya during the period (1995-2014 AD), by knowing some economic 
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developments related to production and consumption and the size of the 

food gap, based on the problem of securing food security for the state locally 

in light of several restrictions related to the availability of water and space 

The arable land and others, as well as the issue of food self-sufficiency by 

studying some economic indicators such as imports and prices of basic 

commodities. using the descriptive method. The study concluded several 

results, the most important of which are: that the food situation of the Libyan 

state is very dangerous, as the local production of grain reached about 

25.75% of the market needs, and this means that there is a food gap for this 

group that reached about 74.25% during the study period (1995-2014). As 

for the quantity and value of imports and their prices for the group of grains, 

it was found that the quantity of imports ranged between a minimum of 

about 961 thousand tons and a higher of about 3431 thousand tons and an 

average of about 2175.4 thousand tons, a significant annual growth of about 

4.2%, and the value of imports The grain group ranged between a minimum 

of about 107.2 million Libyan dinars and a maximum of about 826.7 million 

dinars, with a general average of about 461.7 million with a significant 

annual growth rate of about 10% during the study period (1995-2014), 

during the study period. 

Key words: food gap, food security, cereal group, imports. 

 
 المقدمة:
يتصدددر موضددوع األمددن الغددذائي اهتمامددات العديددد مددن الدددول والمن مددات والهي ددات  

األساسددددية السددددتمرار حيدددداة  اتالحاجدددد أول الغددددذاء النالدوليددددة والمؤسسددددات العلميددددة وغيرهددددا، 
اإلنسان، فهو مصدر الطاقة الالزمة لنشاطه والذي بدوره يتوقف على نوع وكمية الغذاء التي 

خاصدة  من أهم أسباب مشكلة األمن الغذائي التي تواجهها مع م دول العدالمو  ،يحصل عليها
 هي:  النامية منها

 عجز الدول على إنتاج احتياجاتها من الغذاء. -5
نددددرة المدددوارد الزراهيدددة وأهمهدددا المائيدددة واألرضدددية إضدددافة إلدددى المندددا  والعوامدددل التقنيدددة  -4

 والفنية. 
وارتفدداع أسددعار المنتجددات الزراهيددة ممددا  انخفدداض دخددل الفددرد فددي بعددض الدددول الناميددة -4

 من السكان من الحصول على الغذاء بالكمية والنوهية المناسبة. كبيرةساهم في حرمان نسبة 
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المعوقددات التددي تعتددرض  إال إنلغذائيددة قددد زادت زيددادة ملموسددة بددالرغم مددن أنم اإلمدددادات او   
ة الالزمدة لشدراء األغذيدة، وعددم ، والنقص المزمن في الددخول األسدرية والقطريديهالحصول عل

اسددتقرار العددرض والطلدد  ف دداًل عددن الكددوار  الناجمددة عددن أسددباب طبي يددة أو بشددرية عوامددل 
تحول جميعها دون تلبية االحتياجات الغذائية األساسية، إن الفقر سب  رئيسي النعدام األمدن 

الحصددول علددى الغددذائي، ولددذا فددمن أي محاولددة للق دداء علددى الفقددر تددؤدي إلددى تحسددين فددر  
  م(. 5996، من مة األغذية والزراعة المتحدة،)األمم  الغذاء

ويعددددرف األمددددن الغددددذائي بأندددده التأكيددددد علددددى أن كددددل األفددددراد وفددددي كددددل األوقددددات تددددتمكن مددددن  
الحصددول علددى احتياجدداتهم مددن األغذيددة األساسددية ماديددًا، كمددا يمكددن التعبيددر عندده بأندده ذلددك 

إلمددادات الغذائيدة للمحتداجين لهدا وكفداءة تلدك اإلمددادات الوضع الغدذائي الدذي يحقدق تدأمين ا
 (. 5م،   5997 المتحدة،ألغذية والزراعة األمم )من مة اوضمان استقرارها واستمرارها 

 
 مشكلة الدراسة :  - 

لهذا جاء و  ،استثناءليست تعد مشكلة تحقيق األمن الغذائي وتأمين الغذاء مشكلة دولية وليبيا 
الواقع  عتمادا علىا في مقدمتها خطط التنمية االقتصادية من الغذائي في هدف تحقيق األ

تحقيق نسبة عالية من االكتفاء الذاتي في إنتاج لاالقتصادي واالجتماعي في ليبيا، 
ولتحقيق األمن الغذائي اإلستراتيجية.  مجموعة الحبوب وفي مقدمتهاالمحاصيل الغذائية 

المخططين  مشاكل تواجههناك عدة تحديات و الرئيسية هذه المجموعة الغذائية محليًا من 
د من المحددات الطبي ية والتي تؤثر على أداء عد، ترجع لاالقتصاديين في ليبيا والتنفيذيين

 القطاع الزراعي بليبيا والتي من أهمها المياه ومساحة وجودة التربة الصالحة للزراعة. 
راح حلول ممكنة لها، أصبح أمرًا هامًا وهو ما أبعادها واقت ن أدراك حجم المشكلة وبيانإ   

ما حجم الفجوة  رئيسي:ه من خالل طرح تساؤل ال وء علي البحثية إلقاءتحاول هذه الورقة 
 . الغذائية لمجموعة الحبوب الرئيسية للغذاء وأثرها على األمن الغذائي في ليبيا ؟ 

 أهداف الدراسة:
التعرف على حالة األمن من عدة أهداف في مقدمتها إلى التحقق تهدف هذه الورقة البحثية 

ونسبة  ،الغذائي في ليبيا لمجموعة الحبوب وذلك من خالل معرفة حجم الفجوة الغذائية
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، وكذلك بيان أهم المحددات والقيود التي تؤثر في الحبوب بليبيا منالذاتي الحالية االكتفاء 
   ة للمشكلة.اإلنتاج الزراعي للحبوب، واقتراح الحلول الممكن

 فروض الدراسة:
 :التالي رض الرئيسياول هذه الدراسة التحقق من الفتح      
كبيدددر علدددى األمدددن  وجدددود عجدددز كبيدددر فدددي اإلنتددداج المحلدددي لمجموعدددة الحبدددوب يدددؤثر بشدددكل 

لتوفير العجز في الطل  المحلي منها  ئية واالعتماد على االستيرادالغذا زيادة الفجوةو الغذائي 
 المدفوعات.ميزان  على ومما يؤثر

 
 المنهجية البحثية :
 لبيانددات سلسددلة زمنيددة مدددعماً علددي كددال مددن التحليددل االقتصددادي الوصددفي  اعتمدددت الدراسددة

الجدددداول اإلحصدددائية والرسدددومات البيانيدددة والتدددي توضدددح االحتياجدددات مدددن مجموعدددة الحبدددوب ب
ك البيانددات والتعددرف علددى وكميددات إنتاجهددا وكميددات الددواردات لتغطيددة العجددز منهددا وتحليددل تلدد

التحليل اإلحصائي واالقتصاد القياسي ممثال في أسلوب أنموذج االتجاه العدام غلى تطورها، و 
 الزمنددددي لرصددددد االتجدددداه العددددام الزمنددددي لمتغيددددرات الدراسددددة والعوامددددل المددددؤثرة فددددي كددددل منهددددا ,

ر بعددددض باإلضددددافة إلددددي اسددددتخدام أسددددلوب االنحدددددار الخطددددي بشددددقيه البسدددديط والمتعدددددد لتقدددددي
 العالقات االقتصادية الخاصة بموضوع الدراسة.

وسدددوف يدددتم اسدددتخدام تلدددك المؤشدددرات للتنبدددؤ بحجدددم المشدددكلة الغذائيدددة )العجدددز( لعددددد مدددن    
 التالية: تحت المعطياتالسنوات المستقبلية 

الوطنيددددة للمعلومددددات والتوثيددددق،  )الهي ددددة .(%5.7نسددددبة النمددددو السددددكاني تسدددداوي ) -5
  (.ليبيا، طرابلس، م 6002ة للتعداد السكاني لعام النتائج األولي

 الدخل.استقرار األسعار ومستوى  -4
 (.محدودية الموارد الزراهية )األرض والمياه -4
 المتاحة.استقرار التقنية  -2
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بيانات اإلنتاج المحلي من محاصيل الحبوب الرئيسية  البحثية علىولقد اعتمدت هذه الورقة  
م ( والصدادرة عدن الجهدات الرسدمية فدي 4152 – 5991خدالل الفتدرة ) وبيانات االستيراد لها

ليبيدددا مثدددل الهي دددة الوطنيدددة للمعلومدددات والتوثيدددق وسدددجالت ووثدددائق متدددوفرة لددددى مصدددرف ليبيدددا 
المركزي، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، ومركز البحدو  الزراهيدة وبعدض النشدرات 

نة بالدراسددات السددابقة لالطددالع علددى مددا توصددلت إليدده مددن والمصددادر الدوليددة، كددذلك االسددتعا
 نتائج في هذا الخصو  .

 
 أهمية الدراسة :

سدب  وهدو التنميدة الزراهيدة األمن الوطني و بمن خالل دراسة موضوع األمن الغذائي وعالقته 
االهتمدددام بهدددذا الموضدددوع ممدددا دفدددع الكثيدددر مدددن المراكدددز البحثيدددة والمؤسسدددات العلميدددة للدراسدددة 

بحث في هذا المجال، حيث يرجع السب  في ذلك إلى أسباب إنسانية واقتصدادية وسياسدية وال
واجتماهية، فحصول اإلنسان عل الغذاء المطلوب حق من الحقدوق األساسدية لسنسدان حف دًا 

, وال يمكددن للمجتمددع أن يحددافن علددى نسدديجه االجتمدداعي وحف ددا علددى أمنددهه وكرامتدده إلنسددانيت
وتددأمين اإلنسددان رفاهيددة الغددذائي، فددمن الغايددة االقتصددادية ترمددي إلددى فددي ظددل  انعدددام األمددن 
 .للمجتمعاالستقالل االقتصادي  حاجاته األساسية في إطار

اإلنسددددددانية منهددددددا واالجتماهيددددددة  ،وانطالقدددددًا مددددددن هددددددذه المبددددددادم األساسددددددية والغايددددددات السددددددامية
د والقدددددرات اإلنتاجيددددة واالقتصددددادية، وبددددالن ر إلددددى الفجددددوة بددددين االحتياجددددات الغذائيددددة ل فددددرا

للقطاعددات الزراهيدددة وللددى الفجدددوة الغذائيددة المسدددتمرة والمزمنددة بليبيدددا، فددمن التعدددرف بدقددة علدددى 
اإلمكانيات المتاحدة وقددرات ليبيدا مسدتقباًل علدى تحقيدق األمدن الغدذائي محليدًا يجد  أن تعطدى 

 تقباًل.مسو  حاليا أولوية وأهمية في خطط وبرامج التنمية الزراهية واالقتصادية

 الدراسات السابقة:
بعنةةةوا : انتةةةاه واسةةةتهم  بعةةةا أهةةةم السةةةل  الزرا يةةةة ( 6006دراسةةةة )فةةةلوف وا ةةةرو   -

 اإلستراتيجية وأثرها على تحقيق األمن الغذائي العربي.
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بأندده يجدد  العمددل علددى زيددادة التوسددع الرأسددي واألفقددي فددي مجددال اسددتغالل األراضدددي وخلصددت إلددى 
وطن العربددي , وكدددذلك االسددتفادة مددن رأل المدددال العربددي المتددوفر نسدددبيا الزراهيددة فددي جميددع أرجددداء الدد

لتطدددوير البنيدددة التحتيدددة العربيدددة واالسدددتثمار فدددي مجدددال الغدددذاء مدددع مراعددداة البعدددد البي دددي واالجتمددداعي 
 واالقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة.

  يا.دراسة اقتصادية للطلب علي الدقيق بليب :بعنوا ( 6002دراسة )الزوي  -

 أن متوسدددط نصدددي  الفدددرد مدددن القمدددح والددددقيق فدددي ليبيدددا خدددالل الفتدددرة وذكدددرت فدددي نتائجهدددا  
, وبالتدالي انخف دت نسدبة  4111كجم / سنة عام  475.45م( بلغ حوالي 5991-4111)

 . 4111عام  %5االكتفاء الذاتي من القمح والدقيق إلي 

 وأرقام. قائقح والشعير القمح  :بعنوا  (0996وآ رو   )حراقة  دراسة-

-5976) الفتدرة خدالل والشدعير القمدح مدن اإلنتاجية معدل أن إلى الدراسة هذه أشارت حيث    
 لمحصدول طن/هكتدار 5 عددن الفتدرة هددذه خدالل اإلنتاجية تزد لم وحيث انخف ت، قد  م(5995

 متوسدددط فددي التذبددذب إلددى الدراسددة أشدددارت كددذلك . الشددعير لمحصددول طن/هكتددار 1.5 القمددح،

 ،511 نحدو الدراسدة فتدرة خدالل المتوسدط فدي بلدغ حيدث والشدعير، القمدح مدن الليبي الفرد  نصي
 تزايددد الدراسددة تتتوقعدد كمددا . التددوالي علددى والشددعير القمددح لمحصددول السددنة كيلددوجرام/الفرد/ 95

 ممدا م4111 لسدنة طدن ألدف 741 إلى م5997 لسنة طن ألف 254 حوالي من الغذائية الفجوة
 اسدددتمر لدددو فيمدددا %57 إلدددى %47 حدددوالي مدددن تدددنخفض سدددوف الدددذاتي كتفددداءاال نسدددبة أن يعندددي

  . طن ألف 571 حوالي وهو م5979 األسال سنة في عليه هو ما على اإلنتاج

( بعنةةوا : قاقتصةةاديات الغةةذاء والمةةوارد ا قتصةةادية الزرا يةةة 0990دراسةةة )أبةةو القاسةةم -
 بليبياق 

م، 5971ألساسددية للمددواطن الليبددي للسددنوات تددم فددي هددذه الدراسددة التعددرف علددى االحتياجددات ا
م مدددن مجموعدددة الحبدددوب الغذائيدددة  وفقدددًا للدددنمط الغدددذائي السدددائد وكاندددت هدددذه 4111م، 5991

 جرامًا /اليوم  . 474.51التقديرات حوالي  
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 -اإلطار النظري للبحث :

 هناك العديد من التعاريف ل من الغذائي لعل أهمها :  تعريف األمن الغذائي :

و ضدددمان القددددرة االقتصدددادية والبدنيدددة لكدددل الندددال وفدددي كدددل األوقدددات للحصدددول علدددى هددد -5
احتياجاتهم األساسية من الغذاء، ومعنى ذلك أن األمن الغذائي هدو عمليدة تقدوم علدى محداور 

 رئيسية :

 ضمان إنتاج الكميات المناسبة من الغذاء . -أ 

 اء لكل من يحتاجه.ضمان الوسيلة للحصول على الكميات المطلوبة من الغذ -ب

يعدرمف األمددن الغدذائي علددى أندده قددرة الدولددة علدى تددوفير الغددذاء المناسد  للمددواطنين علددى  -4
 المدى الطويل كمًا ونوعًا وباألسعار التي تتناس  مع دخولهم.

 ( 56،   5999حمدان, محمد رفيق ، )ويت من األمن الغذائي جوان  عدة أهمها:

الدولدددة علدددى تدددأمين احتياجدددات األفدددراد مدددن السدددلع الغذائيدددة الجانددد  الزمندددي: وهدددو مقددددرة  -أ
 وبصورة دائمة سواء كان ذلك على المدى الطويل أو على المدى القصير.

الجان  الكمي: ضدمان حصدول المسدتهلك علدى الكميدة الصدحيحة مدن المدواد والعناصدر  -ب
والعناصددددر  الغذائيددددة والتددددي تغطددددي احتياجاتدددده بددددالمعنى الكمددددي حسدددد  المقددددررات مددددن الطاقددددة

 الغذائية المبنية على االحتياجات الفردية للمستهلك.

الجانددد  الندددوعي: وهدددو حصدددول المسدددتهلك علدددى الغدددذاء بنوهيدددة معيندددة وتدددرتبط النوهيدددة  -ج
بمصدددر الغددذاء مدددن أصددول نباتيدددة أو حيوانيددة وبمددا ي دددمن تددوفير االحتياجدددات الغذائيددة مدددن 

 ر األخرى .بروتين ونشويات وكربوهيدرات وغيرها من العناص

الجانددد  االقتصدددادي: إذا تدددوفرت السدددلع الغذائيدددة وبالكميدددة والنوهيدددة المطلوبدددة ال تسدددتطيع  -د
الحكم علدى أن هنداك أمندًا غدذائيًا، إال إذا تدوفرت القددرة لددى األفدراد للوصدول إلدى هدذه السدلع 
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لك كددان الغذائيددة مدددعومين بقدددرة شددرائية تمكددنهم فعددال مددن الحصددول علددى الغددذاء وتناولدده، ولددذ
الدخل الكافي الذي ي من للمسدتهلك حصدوله علدى الغدذاء المطلدوب ركندًا أساسديًا مدن أركدان 

 األمن الغذائي.

ف األمن الغذائي كذلك بأنه حصول جميع النال في جميع األوقدات علدى مدا يكفديهم عر ي   -4
ن تتهيددأ مدن غدذاء مالئدم مدن الناحيددة الغذائيدة لممارسدة حيداة ملؤهددا النشداع والصدحة، بمعندى أ

ال ددروف التددي يمكددن فددي ظلهددا لجميددع النددال ضددمان الغددذاء الددذي يحتاجوندده والتمتددع بالتغذيددة 
 الجيدة بطريقة كريمة ومستدامة .

ل مدددددن الغدددددذائي  بأنددددده  يعدددددرمف األمدددددن الغدددددذائي ل سدددددرة حسددددد  تقدددددديرات اللجندددددة الدوليدددددة -2
يدددع أفدددراد األسدددرة  دون اإلمكانيدددات الطبي يدددة واالقتصدددادية للحصدددول علدددى الغدددذاء الكدددافي لجم

من مدددة األغذيدددة والزراعدددة األمدددم المتحددددة، ، )مواجهدددة مخددداطر غيدددر الزمدددة لفقدددد هدددذه اإلمكانيدددات 
, وتعرمف األسرة علدى أنهدا نمندة اقتصداديًا إذا كاندت مسدتحقاتها ومخصصداتها (2م،   5997

 للغذاء تساوي احتياجاتها .

فاء الذاتي من الغذاء اعتمادًا على اإلنتاج يعرف األمن الغذائي محليًا بأنه تحقيق االكت -1
 المحلي، فهو المدى الذي تستطيع به الدولة مقابلة احتياجاتها الغذائية من إنتاجها المحلي

 (56,  ، من مة األغذية والزراعة األمم المتحدة)
االكتفددداء الدددذاتي : تعبدددر نسدددبة  االكتفددداء الدددذاتي مدددن الغدددذاء بنسدددبة اإلنتددداج المحلدددي إلدددي  -6

االستهالك المحلي منه , وبالتالي فهو يعتمد علي اإلنتاج المحلي للدولة مدن الغدذاء كمصددر 
 وحيد لسمداد.

مفهوم االكتفاء الذاتي باعتباره مفهوم أضيق من مفهوم األمن الغذائي  إلىويمكن الن ر     
 ،االستيرادومحاولة االستغناء عن  العالم الخارجي إلىحيث يسعي األول إلي عدم اللجوء 

بينما يهتم الثاني بقدرة الدولة علي توفير غذاء مالئم إلفرادها سواء عن طريق اإلنتاج 
 (.4111)السرتيي، السيد محمد ، االستيراد،المحلي أو 

وفددي مقارنددة بددين االكتفدداء الددذاتي مددن الغددذاء، واألمددن الغددذائي تبددين أن االكتفدداء الددذاتي مددن   
كمصددددر لسمددددادات، فدددي حدددين يأخدددذ األمدددن الغدددذائي فدددي  الغدددذاء يكدددون مدددن اإلنتددداج المحلدددي
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االعتبددددار الددددواردات والمعونددددات الغذائيددددة كمصددددادر ممكنددددة إلمددددداد السددددلع الغذائيددددة باإلضددددافة 
 (55،  منظمة األمم المتحدة) .العجزلسنتاج المحلي عند حاالت 

مدن  %61ثدر مدن ولذا تم تطبيق هدذا المفهدوم ل مدن الغدذائي محليدًا علدى ليبيدا، يت دح أن أك
، طدددددرابلس , ليبيدددددا،  0999تقريةةةةةر التنميةةةةةة البشةةةةةرية  ) اسدددددتيرادها.االحتياجدددددات الغذائيدددددة يدددددتم 

 514).   

وعليدده فددمن دراسددة األمددن الغددذائي عامددة ونسددبة االكتفدداء الددذاتي خاصددة تعددد مددن أكبددر وأهددم    
مائيدددة واألرضدددية إن نددددرة المدددوارد الطبي يدددة ال كمدددا االقتصدددادية الزراهيدددة فدددي ليبيدددا المشدددكالت

ولذا  ،تي ترتبط باألمن الغذائي الليبيفي ليبيا، تعد من المشاكل ال وخاصةالصالحة للزراعة، 
تم الن ر إلى حجم االستثمار واستغالل الموارد الطبي ية في ليبيا خالل العقود الماضية، وما 

يددة اعتمددادًا علددى حققتدده تلددك الجهددود واإلمكانيددات مددن إنتدداج زراعددي، لوجددد أن المشددكلة الغذائ
 بعد.اإلنتاج المحلي الزالت لم تحل 

 (,45،   (م 6002-0990)وزارة  للتخطدددديط  ليبددددي )مليددددار دينددددار  6أن اسددددتثمار قرابددددة    
علدددى مختلدددف البدددرامج الزراهيدددة والثدددروة الحيوانيدددة والسدددمكية والتدددي شدددملت إنشددداء العديدددد مدددن 

راضدددي الزراهيدددة وانخفددداض مسدددتوي الميددداه المشددداريع المتعلقدددة بالقطددداع الزراعدددي، وانددددثار األ
بالخزانددات الجوفيددة، وارتفدداع العجددز مددن اإلنتدداج الزراعددي، لهددي مؤشددرات خطيددرة توضددح مدددى 

 عمق وخطورة المشكلة الغذائية مستقباًل .

كمية االستهالك من السلع   –حجم الفجوة الغذائية =  كمية اإلنتاج المحلي من السلع الغذائية 
 الغذائية

, بينمدددا إذا كاندددت يعندددي أن هنددداك عجدددز أي فجدددوة غذائيدددةكاندددت النتيجدددة بالسدددال  فهدددذا فدددمذا 
)صدالح ونخدرون، األمدن الغدذائي فدي النتيجة بالموج  فهذا يعني أن هناك زيادة وفائض غذائي 

 .( 4154ظل مخاطر األسواق العالمية 
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الجوفيدة مسدتقباًل، ن دوب مصدادر الميداه  ةأشارت إلى إمكانيإن نتائج البحو  والدراسات    
)الهي ددة الوطنيددة للمعلومددات والتوثيددق، ، سددنويًا  %4.7أكثددر مددن بمعدددل وارتفدداع نسددبة التصددحر 
مؤشددرات  وهدديم، 5991وعددام  5975, بددين تعدددادي عددام ( 27،   تقريةةر التنميةةة البشةةرية 

دهور خطيرة تهدد األمن الغذائي في ليبيا،  حيث تواجه ليبيا خطر ن وب مواردها المائية وتد
نوهيدة هدذه المدوارد إلدى درجدة يتعدذر معهدا االسدتفادة منهدا لكدل األغدراض. وهدو خطدر أصدبح 

مددددا لددددم تتخددددذ قددددرارات شددددجاعة، وتقدددددم  ،واقعددددًا فددددي شددددمال الددددبالد، ويخشددددى أن يزحددددف جنوبدددداً 
، وطموحاتدده فددي التقدددم والحيدداة وأمندده ت ددحيات ترقددى إلددى مسددتوى الخطددر الددذي يهدددد الددوطن

 الكريمة . 

مدددا تدددم الن دددر إلدددى إمكانيدددات ليبيدددا الزراهيدددة، لتبدددين أنددده مدددن الصدددعوبة بمكدددان تحدددت  ولذا   
ال روف الراهنة لسدارة والتقنية الزراهية المتاحة  تحقيق األمدن الغدذائي مدن اإلنتداج المحلدي، 
وعليه يج  إعادة الن ر في هذا الشعار بعلمية وموضوهية والتفكير في بدائل أخرى لتحقيدق 

 . ي ل جيال القادمةاألمن الغذائ

 :تطور بعا المؤفرات ا قتصادية لمجموعة الحبوب 
تهتم السياسة الغذائية بتوفير احتياجات المجتمع الغذائية في الفترات القصيرة والبعيدة المدى، 

برامج تخدم الحالة الغذائية وتجن  المجتمع الوقوع في حاالت  ،وتت من السياسة الغذائية
والجوع . وتت من السياسة الغذائية على المدى البعيد برامج لتعزيز  سوء التغذية والعجز

العرض عن طريق زيادة اإلنتاجية واإلنتاج، وبناء البنية التحتية لتحسين وسائل النقل 
 والتوزيع والتخزين واتخاذ سياسة إنتاجية تحفز المزارعين لزيادة إنتاجهم .

 
 م(:6002-0999الفجوة الغذائية في ليبيا  مل الفترة )

يت من مفهوم األمدن الغدذائي ثالثدة أبعداد هامدة تتمثدل فدي تدوفير الغدذاء علدى أسدال مسدتدام 
وسدليم، ولمكانيددة الحصدول علددى الغدذاء، واسددتخدام الغدذاء واالسددتفادة منده , وعلددى أسدال تلددك 
األبعدداد تددتلخص المتطلبددات األساسددية لتحقيددق األمددن الغددذائي فددي تددوفير الغددذاء والددذي يعنددي 

,  ولمكانيدة الحصدول علدى لسدلع الغذائيدة علدى المسدتوى العدامفاية واستدامة المعدروض مدن اك
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 الغددذاء فددي كددل األقدداليم والقددرى ولكددل األسددر فددي الدولددة، وباألسددعار التددي يمكددن تحملهددا   .
 م(.4114العربية للتنمية الزراهية  المن مة)
 

 (: 6002-0999)بعا المؤفرات ا قتصادية لمجموعة الحبوب  مل فترة  
تعد محاصيل الحبوب، القمح والشعير من أهم محاصيل الغذاء األساسدية فدي ليبيدا، لدذا تبدذل 
الدولددة والجهددات التنفيذيددة جهددودًا كبيددرة لتحسددين إنتاجيددة الحبددوب وزيددادة إنتاجهددا العددام لتحقيددق 

االسدددتقالل  أعلددى نسددبة مدددن االكتفدداء الددذاتي مدددن هددذه السدددلع الغذائيددة المهمددة وبالتدددالي تدددهيم
االقتصددادي بخفددض مددا يسددتورد منهددا إلددى حددده األدنددى حتددى ال يددوثر ذلددك سددلبا علددي الميددزان 
التجدداري الليبددي فددي حالددة زيددادة الدددواردات الغذائيددة بمعدددالت تفددوق زيددادة الصددادرات الغذائيدددة 

  الغذائية:وفيما يلي بعض أهم المؤشرات االقتصادية لهذه المجموعة  الليبية،
 :الحبوباه المحلي من مجموعة تطور اإلنت

( والددذي يوضددح االتجاهددات الزمنيددة العامددة لكددل مددن الطاقددة اإلنتاجيددة 5مددن خددالل الجدددول )
واالستهالك والفجوة الغذائية لمجموعة الحبوب , تبدين أن الطاقدة اإلنتاجيدة لمجموعدة الحبدوب 

لدي بلدغ حدوالي وبدين حدد اع 5991ألدف طدن لعدام  521قد تراوحت بين حد ادني بلغ حدوالي 
ألددف طددن , وقددد تبددين عدددم  465.4, وبمتوسددط بلددغ حددوالي إلددي  5999ألددف طددن لعددام 491

ثبوت معنويدة معامدل االتجداه العدام الزمندي للطاقدة اإلنتاجيدة مدن هدذه المجموعدة الغذائيدة عندد 
( حيددث يرجددع سددب  ذلددك 1.15, 1.11مسددتويات المعنويددة المألوفددة والمتعددارف عليهددا وهددي )

- 5991بددات مسددتويات اإلنتدداج والتذبددذب مددن سددنة ةخددري خددالل فتددرة الدراسددة )إلددي لعدددم ث
4152 .) 

 : تطور ا ستهم  المحلي من مجموعة الحبوب
وفيمددا يتعلددق باالسددتهالك المحلددي مددن هددذه المجموعددة الغذائيددة تبددين إن االسددتهالك تددراوح بددين 

ألف طدن  5441حوالي وبين حد اعلي بلغ  5991ألف طن لعام  757 بلغ حواليحد ادني 
, وبمتوسدط اسدتهالك  %5.7بلدغ حدوالي  %5عندد , وبمعدل نمو سدنوي معندوي  4152لعام 

 (. 4152- 5991ألف طن خالل فترة الدراسة ) 5126.5سنوي بلغ حوالي 
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 :الحبوبتطور الفجوة الغذائية من مجموعة 
(  فهدي 4152-5991)أما بالنسبة لوضع الفجوة الغذائية من مجموعة الحبوب خدالل الفتدرة 

تعتبددر اعلدددي عناصدددر فجدددوة األمدددن الغدددذائي الم يدداري ) تعكدددس الفجدددوة الغذائيدددة الم ياريدددة مدددا 
ي يحصل عليه الفرد من السعرات الحرارية في اليوم مقارنة من المتطلبات األساسية منها والت

 . توصي بها من مة الصحة العالمية
وتعكدددس الفجدددوة الغذائيدددة مدددن الحبدددوب الفدددرق بدددين اإلنتددداج المحلدددي واالسدددتهالك المحلدددي منهدددا 

 5999ألدف طدن لعدام  114( أنها تراوحت بين حد ادني بلغ حدوالي 5وتشير بيانات جدول )
 559، وبمتوسدط سدنوي بلدغ حدوالي 4155ألدف طدن لعدام  926.6وبين حد اعلي بلدغ حدوالي

الموقدددف الغدددذائي بالنسدددبة لهدددذه المجموعدددة الغذائيدددة مدددن  ألدددف طدددن , ممدددا يددددل علدددى خطدددورة
وتبنيدت معنويدة مقددار التغيدر السدنوي %5.9الحبوب في ليبيا وبمعددل نمدو سدنوي بلدغ حدوالي 

 .%5ألف طن سنويا عند مستوي معنوية  52.9للفجوة الغذائية وهو
ألدف  491ي أ( فمن أعلى كمية إنتاج لهذه المجموعة وصل إلدى حدوال-5وبالن ر إلى شكل )

م، مما يدل على الفارق الكبير بدين حجدم االحتياجدات منهدا واإلنتداج المحلدي 5999طن سنة 
 %17.6لها، حيث تراوحت نسبة العجز الغذائي لمجموعة الحبوب إلى حد ادني بلدغ حدوالي 

 ب(. -5وهو كما مبين بالشكل ) 5991لعام  %72وبين حد اعلي بلغ حوالي  5999لعام 
 

 تجاهات العامة الزمنية لمجموعة الحبوب( ا  0جدول )
الحد  النموذج المتغير التابع

 األدنى

الحد 

 األعلى

متوسط 

 القيم

معدل النمو 

 السنوي)%(

مقدار 

التغير 

 السنوي

الطاقة 

اإلنتاجية 

 بألف طن

Y = 227.6 + 3.76 x 

(8.25)**  (1.63) 
غير  غير معنوي 1.760 091 041

 معنوي

االستهالك 

 بألف طن

C = 849.4 + 18.73x 

(324)**    (85)** 
777 0101 014.6

0 

1.8** 18.73** 

الفجوة 

الغذائية بألف 

 طن

G = 621.7 + 14.9 x 

(21.5)**    (6.2)** 
111 94.6. 779 1.9** 14.9** 

 ( .0.00**معنوي عند مستوي )
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 الفجوة الغذائية لمجموعة الحبوب ب( نسبة -5شكل )
 تطور نسبة ا كتفاء الذاتي من مجموعة الحبوب:

( إن نسبة االكتفاء الذاتي لمجموعة الحبوب تراوحت بين حد أدنى بلغ 4يوضح الجدول )
غ وبمتوسط هندسي بل  5991ام لع 49.1وحد أعلى بلغ حوالي  4111لعام  %1.4حوالي 
هذا ولم تثبت معنوية كال من معدل النمو السنوي ومقدار ، خالل فترة الدراسة  % 41حوالي 

http://www.stc-rs.com.ly/
http://www.stc-rs.com.ly/


 

rs.com.ly-www.stc   

  2222  ابريل  81العدد 

 Volume 18     April 2222  

 مجلة دراسات االنسان و المجتمع
Human and Community  

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
    2022 والمجتمعلمجلة دراسات اإلنسان 

 

Copyright © HCSJ  2022 14 

 

منها بين حد ادني بلغ  ي حين تراوحت نسبة العجز الغذائي, فر السنوي لهذه المجموعة الغذائيةالتغي
 (. 4152-5991اسة )خالل فترة الدر   % 99.7وحد اعلي بلغ حوالي  % 51.1حوالي 

 ( تطور نسبة ا كتفاء الذاتي لمجموعة الحبوب6جدول )

 النموذج المتغير التابع
 الحد األدنى

 

الحد 

 األعلى

متوسط 

 القيم

معدل النمو 

 السنوي

)%( 

مقدار 

الغير 

 السنوي

نسبة االكتفاء الذاتي 

% 

Y =26.2 – 0.058  x 

(9.0)**  (-0.24) 
 غير معنوي 11671 4064 .0

غير 

 معنوي

 ( .  0.00**معنوي عند مستوي معنوية )     

 تطور المتاح لمستهم  ومتوسط نصيب الفرد السنوي من مجموعة الحبوب :
المجموعددة الغذائيددة الحبددوب بالسدددوق، وهددذا  لالسددتهالك الكميددات المعروضددة مدددن يبددين المتدداح

 ،ول إليددده وتناولدددهالمتددداح لالسدددتهالك رقدددم متوسدددط موجدددود فدددي السدددوق يمكدددن للمسدددتهلك الوصددد
 وفيمددا يلددي بعددض المؤشددرات االقتصددادية حددول المتدداح لالسددتهالك ونصددي  الفددرد السددنوي مددن

 .م( 4152-5991هذه المجموعة الغذائية بليبيا خالل الفترة )
قدد تدراوح بدين حدد  مدن الحبدوب  (  يتبدين إن المتداح لالسدتهالك4باستعراض بيانات الجدول )

ألف طدن وبمتوسدط سدنوي  4541طن وحد أعلى بلغ حوالي  ألف 5461.6أدنى بلغ حوالي 
بلدددغ  %5ألدددف طدددن وبمعددددل نمدددو سدددنوي معندددوي عندددد مسدددتوي معنويدددة  4224.6بلدددغ حدددوالي 
الدراسددة, كددذلك  ألددف طددن خددالل فتددرة 79, وبمقدددار تغيددر سددنوي بلددغ حددوالي  % 4.7حددوالي 

كيلدوجرام وحدد  416.4ومن نفس الجدول تبين أن نصي  الفرد السدنوي بلدغ حدد أدندى حدوالي 
كيلدددوجرام فدددي السدددنة  265.6كيلدددوجرام وبمتوسدددط سدددنوي بلدددغ حدددوالي  621أعلدددى بلدددغ حدددوالي 
 (.4152- 5991خالل فترة الدراسة )

 الحبوب( ا تجاه العام الزمني للمتاح لمستهم  ومتوسط نصيب الفرد السنوي  من 2جدول )
 الحد األدنى النموذج المتغير التابع

الحد 

 األعلى

وسط مت

 القيم

معدل النمو 

 السنوي

مقدار التغير 

 السنوي

كمية المتاح 

 بألف طن

Q =1507 + 89.05 x 

(6.34) **      

(4.48)** 

01.1 0711 14416. 3.8** 89.05** 

نصيب الفرد 

 كجم/السنة

y = 369.6  +  8.76 x 

(8.05)**    (2.29)* 
11.60 .4167 4.06. 2.1* 8.76* 

 (1.15**معنوي عند مستوي ) ،( 1.11*معنوي عند مستوي )
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 :الموارد الزرا ية )األرضية والمائية( في ليبيا
وتبلددغ المسدداحة الصددالحة للزراعددة  4مليددون كددم 5.56تقدددر المسدداحة الكليددة لليبيددا بحددوالي    

ماليددين هكتددار، أمددا بدداقي المسدداحة  4.6مددن إجمددالي المسدداحة الكليددة أي حددوالي  %4حددوالي 
اوية جدددرداء، وتقددددر األراضدددي التدددي تدددزرع بالمحاصددديل الدائمدددة فهدددي هبدددارة عدددن أرض صدددحر 

من إجمالي األراضي الزراهية، وتقدر األراضي التي تستقبل أمطدارًا بمعددل  %1.11بحوالي 
ألددددددف هكتددددددار، واألراضددددددي التددددددي تسددددددتقبل أمطددددددارًا بمعدددددددل  5441مم/السددددددنة بحددددددوالي  411
تتحصددل علددى أمطددار بمعدددل  ألددف هكتددار، أمددا األراضددي التددي 4554مم/السددنة حددوالي 411
,  4114) مجلس التخطيط العدام , مليون هكتار 52( مم/السنة تقدر بحوالي 411 – 11بين )
 74. ) 

 اإلستراتيجية العامة للتنمية الزرا ية بليبيا :
لقددد تميدددزت اإلسددتراتيجية العامدددة للتنميدددة االقتصددادية واالجتماهيدددة فددي لبيبدددا، خدددالل  

حدو إيجداد مصددر بدديل للددخل، لتحريدر االقتصداد مدن هيمندة قطداع العقود الماضية بالسعي ن
النفط، وقد استهدفت اإلستراتيجية قطاعي الزراعة والصناعة للقيام بالدور الرئيسي في عملية 
النمددو وتددوفير المصدددر البددديل للدددخل، واعتبددر قطدداع الزراعددة والنشدداع الزراعددي قاعدددة أساسددية 

الصددددناعي أساسددددًا لتحقيددددق النمددددو الم ددددطرد والتلقددددائي  للبندددداء االقتصددددادي، واعتبددددر النشدددداع
وزارة  ): لالقتصداد وعلدى هددذا األسدال فقدد تمثلددت إسدتراتيجية تنميدة القطدداع الزراعدي فدي اةتددي

 .م(5971- 5975التخطيط ، 
زيادة اإلنتاج الزراعي بما يكفل تحقيق أقصى معدالت اإلنتداج مدن السدلع الزراهيدة   -5

لددددى االكتفدددداء الددددذاتي واألمددددن الغددددذائي، وتقليددددل االعتمدددداد علددددى والغذائيددددة، بهدددددف الوصددددول إ
 االستيراد في توفر السلع الغذائية الرئيسية .

رفع مستوى القدرة اإلنتاجية ل يدي العاملة ورأل المال واألراضي الزراهيدة، بهددف  -4
 تحقيق زيادة في دخل المزارعين وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد .

راعددددي بالصددددناعة بمددددا يكفددددل تحقيددددق قدددددر أكبددددر مددددن التكامددددل بددددين ربددددط اإلنتدددداج الز  -4
القطدداعين، وذلددك مددن خددالل توسدديع قاعدددة إنتدداج المددوارد األوليددة الزراهيددة مددن جهددة، وزيددادة 

 أخرى.اإلنتاج المحلي من المنتجات الصناهية الالزمة لقطاع الزراعة من جهة 
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تلك التنمية والعوامل التي ربما تحد مدن  باستعراض الموارد الطبي ية الزراهية التي تقوم عليها
اإلنتددداج الزراعدددي، وبطبيعدددة الحددددال فدددمن العوامدددل الرئيسدددية المحددددددة لسنتددداج الزراعدددي تتعلددددق 
بددالموارد المائيددة المتاحددة والمسدداحات واألراضددي القابلددة للزراعددة ودرجددة التقنيددة المسددتخدمة فددي 

 د.العمليات الزراهية إضافة إلى كفاءة اإلدارة للموار 
 األراضي وإمكانياتها الزرا ية بليبيا :

مددن إجمددالي المسدداحة  %4تقدددر مسدداحة األراضددي القابلددة للزراعددة فددي ليبيددا حددوالي  
ماليددين هكتددار، ومددن خددالل مراجعددة نتددائج التعدددادات الزراهيددة لعددامي  4.6الكليددة أي حددوالي 

ألددددف  462م( نالحددددن أن مسدددداحة األراضددددي المرويددددة وصددددلت إلددددى حددددوالي 5991، 5975)
من مجموع المساحة الكلية القابلة للزراعة، أما األراضدي  %59هكتار أي بنسبة وصلت إلى 

 %75مليددون هكتددار أي بنسددبة وصددلت إلددى  5.15البعليددة فقددد وصددلت مسدداحتها إلددى حددوالي 
م، أمددا تعددداد 5975مددن إجمددالي المسدداحة الكليددة القابلددة للزراعددة، هددذا بخصددو  تعددداد سددنة 

ألددف هكتددار أي بنسددبة وصددلت  271مسدداحة األراضددي المرويددة حددوالي م فكانددت 5991سددنة 
من إجمالي المساحة الكلية القابلة للزراعدة، أمدا األراضدي البعليدة فكاندت مسداحتها  %46إلى 

مددن إجمددالي المسدداحة الكليددة القابلددة  %52مليددون هكتددار أي بنسددبة وصددلت إلددى  5.4حددوالي 
ألراضددي البعليددة وزيددادة نسددبة األراضددي المرويددة،  للزراعددة , عليدده يالحددن انخفاضددًا فددي نسددبة ا

وبالن ر إلدى معددالت تسداقط األمطدار فدي ليبيدا، نجدد أن المنداطق التدي يمكدن أن تعتمدد فيهدا 
 الزراعة على األمطار كليًا ض يلة جدًا .

وفي عدد من الدراسات حدول إمكانيدات األراضدي الليبيدة للزراعدة تبدين أن األراضدي  
دد من الخوا  السلبية التي تعيق نمو ولنتاج كثيدر مدن المحاصديل الزراهيدة، الليبية تتميز بع

 وذلك أما لطبيعتها الصخرية أو لت اريسها الص بة، أو عدم مالئمة تربتها للزراعة .
 

 الموارد المائية بليبيا :
فددي  لعبددت المددوارد المائيددة دورًا أساسدديًا فددي تحقيددق واسددتدامة التنميددة االقتصددادية واالجتماهيددة

ليبيددا، خصوصددًا خددالل العقددود الماضددية ول ددمان تددوفر كافددة المتطلبددات المائيددة المتزايدددة فقددد 
اتخددذت إجددراءات مكثفدددة وواسددعة فددي حينهدددا لتطددوير مصددادر الميددداه التقليديددة وغيددر التقليديدددة 
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ولمحدودية المصادر المائية في ليبيا وزيادة معددالت االسدتهالك بشدكل كبيدر جددًا بسدب  نمدو 
ن وتحسدددن مسدددتوى الم يشدددة، فقدددد ظهدددرت رغدددم تلدددك الجهدددود المكثفدددة مؤشدددرات تددددهور السدددكا

الوضددع المددائي فددي كثيددر مددن المندداطق خصوصددًا تلددك المندداطق ذات الكثافددة السددكانية العاليددة 
والنشاطات الزراهيدة واالقتصدادية المركدزة، متمثلدة فدي عجدز مدائي بسدب  اسدتنزاف األحدواض 

وهيدة الميدداه بسددب  تددداخل ميداه البحددر فددي الخزانددات السدداحلية الجوفيدة غيددر المتجددددة وتدددني ن
والتلو  بمياه الصرف الصحي والصدناعي ندتج عنده تملدح وتعريدة فدي التربدة الزراهيدة وزحدف 

 الصحراء . 
 

 -م( :6069-6009الميزا  المائي وآفاق التنمية المستقبلية بليبيا  مل الفترة )
م(، وتقديرات كمية المياه المتاحة 4141-4111للفترة )بناًء على تقديرات الطل  على المياه 

مددن المصدددادر المختلفدددة بليبيددا  لدددنفس الفتدددرة، فددمن الميدددزان المدددائي والددذي يوضدددح الفدددارق بدددين 
 الطل  على المياه والمتاح منها بليبيا  يشير إلى أزمة مياه حادة تزداد حدة بمرور الزمن . 

م( 4141-4111الميدزان المدائي بليبيدا لفتدرة ) ( الدذي يوضدح2ومن خالل  بياندات الجددول )
 ،4111مليون متدر مك بدًا للسدنوات  2414، 4651، 5419حيث يصل العجز المائي إلى 

 .نم على التوالي  4141، 4151
 )م( )مليو  متر مكعب6069-0999(الميزا  المائي بليبيا للفترة )2جدول )

 السنة

 البيــان 
 م 4141 م4141 م4151 م4151 م4111 م4111 م5991

إجمالي المياه 

 المتاحة
0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 

الطلبببل  لبببا الميببباه 

 للزرا ة 
007. 07.1 4041 4711 1017 1791 .171 

الطلبببل  لبببا الميببباه 

 للصنا ة
041 07. 104 1.0 007 07. 471 

الطلبببل  لبببا الميببباه 

 لالستهالك المنزلي
0.4 417 170 717 771 01.1 0171 

 7111 .710 491. 1794 1019 4490 0771 مالي الطلإج

 -4111 -.040 -1.71 -0974 -0019 -70. -1. الميزان المائي

المصدر : مجلس التخطيط العام، تقرير اعداد مشروع السياسة الزرا ية، طرابلس، ليبيا، 
 م. 6002
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مليون 4256 وبن رة فاحصة لحجم العجز المائي مستقباًل بليبيا والذي يصل إلى حوالي
م، تت ح المشكلة 4141سنة  4مليون م 2414م،  الذي سيرتفع إلى 4141سنة  4م

 المائية الخطيرة التي تهدد مسارات وجهود التنمية الزراهية وأثارها مستقباًل في ليبيا.
 م(:6062-6062التنبؤ بحجم الطلب المستقبلي لمجموعة الحبوب  في ليبيا للفترة )

بالطل  مستقبليا باستخدام معادلة االتجاه الزمني العام حيث تكون فيه  إلجراء عملية التنبؤ
، (Yم( متغيرًا تابعا )4152-5991الكميات المطلوبة ألهم السلع الغذائية خالل الفترة )

 ( .Xويكون الزمن هو المتغير المستقل )

سلع الغذائية لوقد تم تثبيت العوامل الرئيسية والمحددة لالستهالك من دخل متوقع وأسعار ا
التي تؤثر على الكميات المطلوبة ، )ون رًا لتقارب الفترة الزمنية المراد  وغيرها من العوامل

( والذي Simple regressionالتنبؤ بالطل  لها قد تم استخدام أسلوب االنحدار البسيط )
م لكل يعتمد على طريقة المربعات الصغرى العادية في إيجاد معادلة االتجاه الزمني العا

( عمل Parametersمجموعة غذائية ، ويمكن بعد معرفة شكل النموذج وتقدير معالمه )
إسقاع لقيمة المتغير التابع أي الطل  ، ويقصد باإلسقاع تقدير قيمة له في المستقبل أي 

  م (. 5995)جالل المالح ، ,  خارج نطاق البيانات المجمعة
لع الغذائية تم حساب معادلة االتجاه الزمني العام وإلجراء عملية التنبؤ بالطل  ألهم الس  

( ويأخذ الفترة الزمنية من سنة Xباعتبار أن المتغير المستقل هو الزمن ويرمز له بالرمز )
، وأن المتغير التابع وهو الكمية المقدرة المطلوبة لالستهالك من م4152تى سنة ح 5991

، حيث يأخذ الكميات المطلوبة تبعًا للفترة (Yمختلف المجموعات الغذائية ويرمز له بالرمز )
 الزمنية وكذلك تبعًا للمجموعة الغذائية . ويكون شكل المعادلة على الصورة التالية:

bXtaYt  ……………………………………………..(1) 

 : حيث أن

 Y   ( الكمية المقدرة المطلوبة من السلعة في الفترة الزمنية  =t. ) 
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Xt   عنصر ال   =( زمن في الفترة الزمنيةt  . ) 

(a , b )                    . معلمات   = 

يددددا خددددالل الفتددددرة وباسددددتخدام البيانددددات التددددي تبددددين الكميددددات المطلوبددددة لمجموعددددة الحبددددوب بليب
، تدددم تقددددير معادلدددة االتجددداه العدددام لهدددا  ، لكدددي يدددتم اسدددتخدامها فدددي عمليدددة م(5991-4152)

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني .  م(4147-4142خالل الفترة ) التنبؤ بالطل  المستقبلي لها
م( ات دح أن الدالدة 4152-5991العام لتطور الكميدات المطلوبدة لمجموعدة الحبدوب للفتدرة )

الخطيددة هددي أف ددل الصددور مالءمددة لطبيعددة البيانددات الددواردة  وذلددك كمددا هددو مبددين بالمعادلددة 
 ( التالية: 4رقم )

   Ŷ   =   853.8   + 18.489 Xt ………………………………………….   (2) 

           ( 324 )**   (85)** 

  99.02 R  

 ( = **1610معنوي  ند مستوي المعنوية )                                      

 وحيث أن :

Ŷ و ة الحبوب )ألف طن/سنة( 6 = تمثل الكمية التقديرية المطلوبة من مجم 

tX  6= تمثل العوامل التي يعكس أثرها الزمن 

ألف طن  57.279ولقد بينت نتائج المعادلة أن الكمية المطلوبة من الحبوب تزيد بمقدار    
مدن  %99أي مدا يعندي أن  1.99( التدي بلغدت 2R، وأوضحت قيمة معامدل التحديدد )سنويًا 

لمطلوبددة مددن الحبددوب بليبيددا ترجددع للعوامددل التددي يعكددس أثرهددا التغيددرات الحاصددلة فددي الكميددة ا
 الزمن والنسبة الباقية ترجع إلى عوامل لم تشملها المعادلة .

تدددم اسدددتخدامها فدددي إجدددراء  الحبدددوب،بعددددما تدددم إيجددداد معادلدددة االتجددداه الزمندددي العدددام لمجموعدددة 
، وذلدك بعمدل م(4147-4142عملية التنبؤ بالطل  المستقبلي لهذه المجموعة خدالل الفتدرة )
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سدددنة  41امتدددداد لخدددط االتجددداه العدددام لهدددا ، وحيدددث أن عددددد السدددنوات الخاصدددة بالدارسدددة هدددي 
، م4142سدنة عندد عددام  41م فددمن عددد السدنوات عنددد إجدراء التنبدؤ تكددون 4152تنتهدي عدام 

 سنة . 41=  41+  51سنة أي =  41م + 4142م حتى 4152وهي عدد السنوات من 

( فدددمن الكميدددة المطلوبدددة مدددن مجموعدددة X   =41( بقيمدددة لدددد )4ادلدددة )وبدددالتعويض فدددي المع
 -م تكون على النحو التالي :4142الحبوب لسنة 

Ŷ  = 714.7 +57.279 *(41) 

Ŷ  ألف طن 5217.25 = 

المعادلددة  م باسددتخدام4147وكددذلك تكددون الكميددة المطلوبددة المتوقعددة لمجموعددة الحبددوب لعددام 
(4): 

Ŷ  = 714.7 +57.279 *(42) 

Ŷ  5274.246ألف طن  = 

وبتكدددرار العمليدددة السدددابقة يمكدددن إيجددداد الكميدددات المطلوبدددة المتوقعدددة لمجموعدددة الحبدددوب لبددداقي 
 السنوات األخرى.

 النتائج والتوصيةةةات :

والتددي مفادهددا وجدود عجددز كبيددر فددي  الفرضددية األساسدية :يددل يقبدل الباحددث بعدد الدراسددة والتحل
, وبالرغم من أهمية هدذه المجموعدة الغذائيدة فدي الوجبدة إلنتاج المحلي من  مجموعة الحبوبا

   نتائج أهمها :وخلصت الدراسة الى عدة  ليبية الغذائية ال
ا خددالل يبيدد، إذ لددم تحقددق ليعددد فددي غايددة الخطددورةللدولددة الليبيددة  أن الموقددف الغددذائي .5

، وهدذا يعندي هنداك بدوبالحالسدوق مدن من احتياجدات  %41.51ما نسبته  فترة الدراسة سوى 
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-5991خددالل فتددرة الدراسددة ) %52.41فجددوة غذائيددة لهددذه المجموعددة وصددلت إلددى حددوالي 
4152 ، ) 
المحلدي استمر هذا الوضع مدن حيدث عددم إمكانيدة زيدادة نسدبة معددالت اإلنتداج  إذا .4

دالت السكان سوف تزداد هدذه الفجدوة مسدتقباًل ويتسدع العجدز فدي الميدزان مقابل الزيادة في مع
 ويصبح االعتماد كليًا على الخارج لموجهة الطل  المتزايد أمرًا حتميًا  . والتجاري  الغذائي

 التوصيات :
جملدددة مدددن التوصددديات التدددي يأمدددل أن توضدددع موضدددع التنفيدددذ لتخ ددديض الفجدددوة الباحدددث يقتدددرح 

 -من الغذائي ومنها :الغذائية وتحقيق األ

وضددددع السياسددددات المائيددددة التددددي تعمددددل علددددى زيددددادة المتدددداح مددددن الميدددداه ورفددددع كفدددداءة  -5
 االستخدام للمصادر المتاحة .

واالقتصددداد فدددي المدددوارد المائيدددة اقتددراح أسدددالي  ري جديددددة لتخ ددديض الفاقدددد فدددي الميددداه  -4
 .الشحيحة

مدن الميداه. واختيدار  الحد من زراعة بعدض المحاصديل التدي تحتداج إلدى كميدات هائلدة -4
  الغذائي.مناسبة لخدمة المزارع واألمن  محصوليهتركيبة 
وضددددع سياسددددات زراهيددددة فاعلددددة إلنتدددداج حددددد أدنددددى مددددن االحتياجددددات الغذائيددددة مددددن مجموعددددة  -2

 الحبوب .
العمددددل علددددى رفددددع الكفدددداءة اإلداريددددة للعمليددددات الزراهيددددة المتعلقددددة بالحصدددداد والتسددددويق  -1

مقاومة األعشاب والفاقد فدي اسدتهالك الوجبدات الغذائيدة وتصدنيع والجني واستخدام المبيدات و 
 الخبز. 

 
  المراج  :

، رسالة اقتصاديات الغذاء والموارد ا قتصادية الزرا ية بليبيا, أبو القاسم، بية سالم [5]
 . 5995، جامعة طرابلس ، كلية الزراعة، ماجستير
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الهي ة  ه وسبل تحقيقه(،األمن الغذائي )أبعاده ومحددات, األرباح، صالح ونخرون  [4]
 . 5996القومية للبحث العلمي، طرابلس، ليبيا، 

, رسالة دراسة اقتصادية لألمن الغذائي في ليبيا, أسحي , خيرية عبدا لحميد حمد [4]
, )سابا باشا(, جامعة اإلسكندرية , كلية الزراعةماجستير, قسم االقتصاد الزراعي

4111. 
، أثر السياسات ا قتصادية على األمن الغذائي ,اعة, من مة األغذية والزر األمم المتحدة [2]

 .5997روما، 
 .5996، اعم  روما بشأ  األمن الغذائياألمم المتحدة ، من مة األغذية والزراعة،  [1]
، دار المريخ، الرياض، المملكة تخطيط وتقييم المشروعات الزرا ية، جالل المالح [6]

 . 5995، العربية السعودية
، مركز البحو  الزراهية، قسم القمح والشعير حقائق وأرقام, ساسي ونخرون، حراقة [5]

 . 5994ليبيا،  –االقتصاد الزراعي، طرابلس 
كلية الزراعة ، الجامعة  األمن الغذائي )نظرية ونظام وتطبيق(،حمدان, محمد رفيق ،  [7]

 .5999األردنية ، األردن، عمان، 
، لب علي الدقيق بليبيا دراسة اقتصادية تحليلية للطالزوي ، باسم احمد محمد ,   [9]

 .4117، جامعة عمر المختار ،ة ماجستير، قسم االقتصاد الزراعيرسال
، دار الجامعة الجديدة األمن الغذائي والتنمية ا قتصاديةالسرتيي، السيد محمد ,  [51]

 .4111للنشر، اإلسكندرية ،
عن انتاه واستهم  بعا أهم السل  الزرا ية شلوف , فيصل ونخرون,  دراسة  [55]

 .4154،  إلستراتيجية وأثرها على تحقيق األمن الغذائي العربيا
دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصول صالح ونخرون، أول يا السيد ,  [54]

، المؤتمر الحادي والعشرون لالقتصاديين الزراعيين)األمن الغذائي القمح في مصر
 .4154في ظل مخاطر األسواق العالمية( القاهرة 
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, طرابلس ، ليبيا  تقرير اعداد مشروع السياسة الزرا يةخطيط العام ، مجلس الت [54]
 ،4114. 
 (، طرابلس , ليبيا .م6002-0999تقارير للسنوات )مصرف ليبيا المركزي،  [52]
، التنمية 59 من مة األغذية والزراعة ، األمم المتحدة , لجنة الزراعة الدورة [51]

 .4111، ية الجيدة الزرا ية والريفية المستدامة والتطبيقات الزرا
التقرير السنوي للتنمية الزرا ية في الوطن المن مة العربية للتنمية الزراهية ,  [56]

 . 6009العربي، 
، خالل السنوات  الكتاب اإلحصائي السنوي المن مة العربية للتنمية الزراهية ،   [55]

(5991-4152. ) 
، الخرطوم  ي العربيتقرير أوضاع األمن الغذائالمن مة العربية للتنمية الزراهية ،  [57]

 .4114، السودان ، 
 م ، طرابلس ، ليبيا . 0999دراسة الوض  المائي بليبيا ، الهي ة العامة للمياه ،  [59]
للسنوات  الكتاب اإلحصائي للتجارة الخارجيةالهي ة القومية للمعلومات والتوثيق،  [41]

 م( .5991-4152)
، طرابلس , 0999البشرية  تقرير التنمية الهي ة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،   [45]

 ليبيا.
 6002النتائج األولية للتعداد السكاني لعام الهي ة الوطنية للمعلومات والتوثيق،  [44]

 م، طرابلس، ليبيا 
، طرابلس، م( 6002-0990التنمية ا قتصادية في ليبيا )وزارة  للتخطيط ،  [44]

 ليبيا.
 ،م0929-0920، طة التحول ا قتصادي وا جتماعي، وزارة التخطيط [42]

 ، ليبيا.طرابلس
، نشرات احصائية متفرقة، قسم االقتصاد الزراعي، الثروة الحيوانيةوزارة الزراعة و  [41]

 طرابلس , ليبيا .
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