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توطئة

احلمد اهلل رب العاملني والصالة والسالم على إمام املتقني وقائد الغر احملجلني وعلـى آله الطاهرين
وأصحابه الغر امليامني ومن اقتفى أثرهم واختط سبيلهم قوالً وعمالً يف مقارعة الظلم ونصرة املظلوم
إىل يوم الدين أما بعد،
على الرغم من االهتمام الذي حظي به موضوع األمن الغذائي املغاربي من قبل النشاطات
والفعاليات البحثية ،والتظاهرات ذات الطابع اإلعالمي والعلمي ،واإلجراءات العملية اإلنتاجية منها
واخلدماتية ,فال تزال مشكلة األمن الغذائي يف دول املغرب العربي تثري من املشكالت والتحديات
ما مل يثره موضوع مغاربي آخر ,إذ إن دول املغرب العربي تواجه مجلة من التحديات املتمثلة يف
التناقص املستمر لنصيب الفرد من األراضي واملياه املتاحة ،املصحوب بالزيادة املستمرة يف أسعار
األغذية ،واجلوع ،وسوء التغذية ،وانعدام أمن سبل معيشة صغار الفالحني .ومما يدفع إىل التشاؤم
زيادة أسعار األغذية واجتاهها املتصاعد نتيجة إىل تضافر عدة عوامل منها ( ) االرتباطات القوية بني
أسواق النفط وأسواق األغذية الدولية ) ( ،زيادة الطلب نتيجة الزيادة السكانية يف العامل وزيادة
حصص اللحوم والبيض ومنتجات األلبان يف سالل الغذاء ) ( ،موجات اجلفاف يف املناطق املنتجة
للحبوب ) ( ،تنافس الوقود احليوي مع الغذاء من أجل املادة املدخلة واألراضي الصاحلة للزراعة) ( ،
السياسات ا لزراعية الضعيفة وغري املواتية الين تطبق يف معظم البلدان النامية ،و ( ) املضاربات
التجارية يف السلع الزراعية .باإلضافة إىل هذه العوامل االقتصادية اإلقليمية والدولية اليت مل يتغري
أي منها حتى اآلن ،هناك القيود الطبيعية والبيئية اليت يفرضها التغري املناخي ،واخنفاض كميات
املياه اجلوفية الصاحلة للري ،واتساع رقعة التصحر ،واخنفاض خصوبة الرتبة .وتتجلى العوامل
اهليكلية طويلة األمد اليت تقود إىل انعدام األمن الغذائي العاملي بصورة أكثر وضوحا يف املنطقة
العربية مبا فيها من ارتفاع معدالت الزيادة السكانية ،وارتفاع معدالت استهالك الفرد هذا من جهة
الطلب ،أما من جهة العرض فهناك التضاؤل يف مساحات األراضي الصاحلة للزراعة ،ويف كمية املياه
املتجددة ,اضافة إىل ذلك تشكل النزاعات املسلحة واألوبئة كوباء كورونا احد ابرز التحديات اليت
كانت هلا انعكاسات سلبية خطرية كما يف ليبيا اليت تشهد عدم استقرار سياسي وامين اثر على
األمن الغذائي للمواطن اللييب
وختاما ,جيب التأكيد على أن معاجلة مشكلة األمن الغذائي يف املغرب العربي ال ميكن حلها
بدون حلول قومية وعمل مغاربي بل عربي مشرتك وفعال وذي نظرة إسرتاتيجية ميكن بواسطتها
حتقيق األهداف القومية املغاربية يف الغذاء والتغذية بدالً من احلل املغاربي املستقل هلذه املشكلة
الن احللول السابقة مشتتة بني قطرية انعزالية وقطرية تابعة .ولعل مرد ذلك يكمن يف إصرار
األنظمة املغاربية على النظر إىل املشكلة نظرة قطرية وليست نظرة قومية ,غري أن هذا القصور يف
اجلانب الذاتي للمسألة ال ينفي وجود قصور يف العوامل ذات الطابع املوضوعي لتساهم يف تعاظم
املشكلة ويف عجز احللول املقرتحة واملطبقة ملواجهتها

رئيس املؤمتر
دكتورة ناجية عياد العطراق
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اجلزاء اجلنائي كضمان ألمن وسالمة املنتوجات يف التشريع اجلزائري
Criminal penalty as a guarantee of safety and security
of food products in the Algerian legislation.
بن يسعد عذراء

أس تاذة حمارضة أ

:امللخص
 ماا الااانمب10 و9 وضع املرشع اجلزائري عىل عاتق املتدخل الزتاما عاماا أامما املوتامبو بمبااا املاا ت
 ويعد اجلزاء اجلوايئ ما أمه الضامانت لما املوتمبجات الغذائياة،  املتعلق حبامية املس هتكل ومقع الغش03‐09
حيا اتضاأ أ اجلازاء اجلواايئ يعاد املساع اياي اني ارها اليا، ما أخطار عدم مطاأاة املوتمبجات الغذائية
 كام يلجم الي الاايض مىت رأى حتااق خطار داد،املرشع اجلزائري ملمباهجة اراي عدم مطاأاة املوتمبجات الغذائية
. مصلحة املس هتكل يف أما وسالمة غذاء
 مطاأاة املوتمبجات،  التداأري الاحرتازية،العامبابت اجلزائية،  الالزتام ابلسالمة،  الما الغذايئ:اللكامت املفتاحية
.الغذائية
Abstract:
The status of the Algerian legislator the responsibility of the interferer
general commitment to product security under articles 9 and 10 from
law 09,03 relating to consumar protection and the suppression of
fraud ,the criminal penalty is one of the most important legal
guarantees, for the food products, of the dangers of non‐ confformity
of food products , where it became clear that the criminal penalty is
prepared, the criminal penalty is ageneral endeavor to which the
legislator is building Algeria to face crimes of non‐conformity of food
products , the judge also invokes him when the seea danger
threatening the consumer's interest in foodsecurity and saety.
Key Words: Food security , commitment to safety , criminal penalty,
precautionary meass

9

. برلين _ألمانيا.المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

:

مادمة

تسع الكثري ما ايول اىل أذل هجمب هبرية ما أجل حتايق الما الغذايئ ابعتبار احلق يف الغذاء وحاميت
مطلبا انسانيا وطين و ويل يف غاية الامهية.
وقد عرف مفهمبم الاما الغذايئ عدة تطمبرات تعمب أساسا اىل التطمبر احلاصل يف أأعا قضاية الاماا الغاذايئ
ما زما لآخر فعىل سبيل املثال  ،اقترص أعد الما الغذايئ يف العصمبر الادمية و المبسط عىل وامب الغذاء عود
الطلا ،وابلوتيجة فاد حد مفهمبم الما الغذايئ أآنذاك أمن الاحتياط للزما ماا مامباا ال اأ أتخازا احلبامب
والفمباك لالس تعامل عود احلاجة الهيا .
أما يف العرص احلدي واني ارتبط اترخي أظهمبر ايوةل املعارصة ،فاد تعد ت أأعا الماا الغاذايئ ماا ار
وامب السلع الغذائية اىل رضورة وفرهتا يف السمباق ابلمكية املواس بة وابلومبعية اجليدة وأيضا ابلساعر اني يتمبافاق
مع الادرة الرشائية للممباطا ،وعلي فاد حد مفهمبم الما الغذايئ يف ظل هذه الاأعاا أمنا تامبفري الغاذاء ابلمكياة
والومبعية اىل الالزمت للن اط احليمبي وأصمبرة مس مترة للك أفرا اجملمتع ،اعامت ا عىل الانتاو احمليل وعىل أساا
املا ة النساابية انتاااو الساالع الغذائيااة لاالك قطاار وااتحهتااا لاالك املامباطو ابلسااعار الا تت اسااا مااع مااداخيله
1
واماكنياهت املالية.
ا ظهمبر مفهمبم جديد للما الغذايئ عىل حنمب متطمبر ،حي مل يعد كفا أ يتااا الغاذاء ةمكياة فياة وأ
ي مل عىل حمتمبى غذايئ واف ابحتياجات اجلس  ،ولكا جيا أيضا أ كمب أآم ا لالس هتالك وأا يعرض حصاة
املس هتكل للخطر أو الرضر ما خالل العادوى أو التسام  ،فامما الغاذاء هامب يياع الظاروف واملعاايري الرضاورية
خالل معليات الانتاو وتصويع وختزا وتمبزيع واعدا الغذية الالزماة ،لضاام أ كامب أآم اا وممب مبقاا أا وحصياا
ومالمئا لالس هتالك
ا ظهمبر املفهمبم اجلديد للما الغذايئ عىل الوحمب املذهمبر ساأاا ،فع ابلعديد ماا الترشايعات اىل ركريسا يف
نصمبص قانمبنية  ،وهمب املهنج اني سلك املرشع اجلزائري عود اصداره للااانمب ر  16‐08املتضاما التمبايا
الفاليح  ،حي جاء يف املا ة الثالثة ،فارة أوىل م  " :الما الغذايئ همب حصامبل ووصامبل خش اص وساهمبةل
وأصفة م تظمة اىل غذاء سلمي و ف يسمأ هل ابلمتتع حبياة ن يطة " .
كام أ املرشع اجلزائري ساا ومبعاة ماا الوصامبص الترشايعية والتوظاياة جااءت أضاامانت قانمبنياة اياة أماا
املوتمبجات الغذائية ما أخطار عدم املطاأاة وأخطار التلمبث البييئ..
ا احلدي عا ممبضمبع الما الغذايئ يس تدع ابلرضورة احلدي عا الضبط اجلوايئ يف اال أماا وساالمة
املوتمبجات الغذائية الغذائية واني يضما حامية فعاةل لصحة وأما املس هتلك .
 1ال حبري ،طرو حبري،الما الغذايئ مفاهمي متعد ة وحتدي ويل م رتك ،ماال قدم يف اطار كتا اامع للملتا ايويل العارش املمبسمبم  :الما الغذايئ ،المباقع واملمممبل،جامعة
أ رار  20 ،18،19نمبمفرب ، 2007ص . 41
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يعترب اجلزاء اجلوايئ ضام قانمبين جاء أ الباا الراأاع ماا قاانمب العاامبابت حتاة تسامية  " :الغاش يف أياع
الساالع والتاادليا يف املامبا الغذائيااة والطبيااة " وكااذا الفصاال الثاااين مااا الااانمب ر  03‐09املتعلااق حباميااة
املس هتكل ومقع الغش حتة عومبا " مقع الغش "
والمباقع أ هذا الومبع ما الضام هل أهداف كثرية ،مفا هجة يعمل عىل ر ع مرهيب اراي ماسة أمما وساالمة
املوتمبجات الغذائية وما هجة أخارى عاىل وقاياة هاذه املوتمبجاات الغذائياة ماا أخطاار عادم املطاأااة ماا خاالل
ررهيا الغري وختمبيف ابجلزاءات الااس ية ال سيتعرض لها يف حاةل ارراكأ لهذا الومبع ما اجلراي.
طبق اجلزاء اجلوايئ يف ال عدم مطاأاة الغذية لول مرة يف اجلزائر بمباا الاانمب الفرنيس الصاا ر سا وة
 1905واملتعلااق " أامااع الغااش يف أيااع الساالع والتاادليا يف املامبا الغذائيااة واملوتمبجااات الزراعيااة "  ،أعااد
ااس تاالل صدر المر  156‐66املتضما قانمب العامبابت واملعادل بمبااا المار  ، 47‐75وأضااف
املرشااع اباب أعو امبا " الغااش يف أيااع الساالع والتاادليا يف امل امبا الغذائيااة " وأأا ا املرشااع عااىل امل امبا 429
 435،فااط  ،ووفااا لهاذه املامبا فااد توامبع اجلازاء اجلواايئ مااأ عامبأاة احلاابا اىل الغراماة ..وتادمعة هااذه
اجلزاءات جبزاات ا ائية أخرى أقرها الاانمب  02‐89املتعلق ابلامباعد العامة اية املسا هتكل امللغا ابلااانمب
 03‐09املتعلق حبامية املس هتكل ومقع الغش.
ما مي الالزتام ابلسالمة همب تومبع وتمبزيع مصاا ره يف تتلان نصامبص الااانمب المبضاع  ،وأحااكم الااهتاا
الاضايئ ،حبي ت مل تطبياات تتلن العامب . 1
و ظهمبر الالازتام ابلساالمة اول مارة يف فرنساا عاا طرياق الااهتاا الاضاايئ ،يف عااد الواال ،أماا يف
اجلزائر فاالزتام ابلسالمة أشار الي املرشع اجلزائري لول مرة يف املا الثانية ما قانمب الاس هتالك 02 ‐89
ونص علي و لك واحض يف الاانمب  03‐09حي خصص هل فصل كام أ الساا الااانمبين يعامب اىل ناص
املا ة  140ما ق.م.و ال تؤسا ملسؤولية املوتج. 2
اشاكلية ايراسة:عىل ضمبء ما س بق تتبلمبر معامل ااشاكلية التالية:
مايه الضامانت الاانمبنية ال يمبفرها اجلزاء اجلوايئ اية أما وسالمة املوتمبجات الغذائية ماا أخطاار عادم
مطاأاة الغذية ؟
1

F.NACEUR , Le fondement de l'obligation de sécurité, actes du collogue Algéro‐Français sur la sécurité des produits, Université Abou
Bekr Belkaid Telemcen,17et 18 mai 2003,Dar Adib,p1.
 ³ةا عزوز أمحد الاما الغذايئ يف قانمب الاس هتالك مذهرة مادمة لويل شها ة مااس تري يف الاانمب اخلاص ،جامعة وهرا ،اجلزائر، 2911 ،ص . 20
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احملمبر الاول :ماهية اجلزاء اجلوايئ يف ال أما وسالمة املوتمبجات الغذائية
سنتطرق أداية اىل مفهمبم أما وسالمة الوتمبجات ،ويف الواطة الثانية ملفهمبم خلصمبصية اجلزاء اجلوايئ يف ال
مطاأاة الغذية.
أوا:مفهمبم أما وسالمة املوتمبجات الغذائية:
حتديد مضممب الاماا الغاذايئ كامب أوا ابلتطارق اىل مفهمبما واخلصاائص الاي ما ه ،وماا أجال ضاام أماا
وسالمة الشخاص  ،فرض املرشع اجلزائري الزتاماا عاماا أامما املوتامبو  "،جياا أ ركامب املوتمبجاات املمبضامبعة
1
لالس هتالك مضممبنة وتتمبفر عىل الاما ...وا ا تلحق رضرا أصحة املس هتكل وأم ومصاحل "
وياصد ابلسالمة الغذائية الغيا اللك أو وامب مسا تمبتت مابامبةل وأادو خطار يف املاا ة الغذائياة بلامب ت أو
2
ممبا مغ مبشة أو مسمبم طبيعية أوأي ما ة أخرى ابماكهنا اعل املوتمبو مرضا ابلصحة أصمبرة حا ة أو مزم ة.
كام أ السالمة الغذائية يه أمه أحد حامبق اانسا ال كتس هبا م ذ وا ت ،وحاق الساالمة يتفارع عاا اخلاق
الاصيل يف حامية حصة اانسا وأدن ما اس هتالك املمبا الغذائية السلاة اخلالية ماا ملامب ت أو مامبا مغ مبشاة
3
أو مسمبم طبيعية.
نص املرشع اجلزائري بمباا املمبا  4،7،8ما الاانمب  03‐ 09املتعلق حبامية املس هتكل ومقاع الغاش عاىل
احارتام الزامياة ساالمة املوتمبجاات الغذائياة ماا امليكاروابت وأمهناا ماا مامبا التوظيان وماا املضاافات الغذائيااة
الع مبائية ،مفىت كمب الغذاء فاسدا ومىت كمب مغ مبشا ؟
 ‐1املوتمبو الغذايئ الفاسد :
ياصد ابملوتمبو الغذايئ الفاسد  " :ذكل املوتمبو اني أصاأ التلن أفعال امللامب ت الطبيعياة الا تمبجاد يف أعا
4
الوبااتت  ،أو أفعل امللمب ت الكايائية ال يسبهبا ااس تخدام الع مبايئ للممبا احلافظة ...
وي ري الفا يف هذا الصد اىل أ الفسا اني يعاقا علي املرشع همب الفسا اني تتج في ارا ة املتادخل اىل
احدا  ،س تخدام ملمبانت الطعام املعطرة حملاوةل طماا معاامل فساا الاغذياة أو اضاافة الهباارات اىل الاغذياة
الفاشدة ليك يتعذر اكت اف الفسا فهيا خالل التذوق  ،أما الفسا اني يطال املوتمبو الغاذايئ ماا تلاااء نفسا
 1املا ة  9ما الاانمب  03‐09املتعلا حبامية املس هتكل ومقع الغش.
 ⁵ةا أعالش هحرية  ،حامية املس هتكل ما تاطر التسمامت الغذائية فيالترشيع اجلزائري  ،مذهرة مادمة لويل شها ة مااس تري يف قانمب الاعامل ،جامعة قاصدي مرابا ،ورقةل اجلزائر،
، 2014ص . 5
ت
الاسك
درية  ،مرص . ،ت  ، .ص 26
 3محمد محمد عبدوهامام  ،احلق يف سالمة الغذاء ما التلمبث يف رشيعات البيئة ،ار اجلامعة اجلديدة ،
 ⁷سعا حايد،ا اية اجلزائية للمس هتلكف الفا الاساليم والترشيع اجلزائري،أطروحة مادمة لويل شها ة وكتمبراه يف الرشيعة والاانمب ،جامعة الامري عبد الاا ر ،قس وطيوة ،اجلزائر،
، 2018ص. 104
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حبمك مرور المبقة ،فيعد خداعا وهذا ما ذهبة الي حممكة الوا املرصية يف قارار صاا ر لهاا أتاار 18أفريال
 1949حي قضة  " :اذا نة المباقعة الثاأتة ابحلمك يه أ املهت ابع مسوا رزيد محمبضت عاا الاادر املتفاق
علي  ،فا هذه المباقعة ا تعترب غ ا يف حمك املا ة الثانياة ماا الااانمب ر  84لسا وة  ... 1941أال تعتارب
1
خداعا للم رتي يف الصفات اجلمبهرية للمبيع "
وجتدر ااشارة اىل أ املوتمبو الغاذايئ الفاساد هامب أشاد رضرا عاىل حيااة املسا هتكل وأم ا الغاذايئ ماا خطامبرة
السممبم ال ميكا أ حيتمبدا
-2املوتمبو الغذايئ املغ مبش٠:
املوتاامبو الغااذايئ املغ اامبش هاامب ذكل املوتاامبو اني وقااع علهيفعاال الغااش  ،واملالحااد يف هااذا الصااد ا املرشااع
اجلزائري مل حيد معىن الغش كام فعل أع املرشع  ،وعىل سبيل املثال املرشاع املرصاي اني عرفا أمنا ":خش
تغيري أو تعديل أو ت مبي ياع عىل اجلمبهر او التكمب ا الطبيع ملا ة أو سلعة معدة للبيع  ،و كامب ماا شام ذكل
الويل م خمباصها الاساس ية أو اخفاء عيمبهبا أو اعطاؤها شلك ومظهر سلعة أخرى  ،و كمب ما شم ذكل الويل
ما خمباصها الاساس ية أواخفاء عيمبهبا أو اعطاؤهاةشلك ومظهر سلعة أخرى ختتلن عهنا يف احلاياة وذكل أاصد
الاس تفا ة ما اخلمباص املسلمبأة أو اانتفاع ابلفمبائد املس تخلصة واحلصمبل عىل فارق المثا .2
و رى الفا أ الغش التجاري والصواع يف املوتمبجات الغذائية همب ":خش فعل معدي اجيايب أو سليب يوصا عىل
سلعة مما يعيهنا الاانمب و كمب تالفا لصمبل الصواعة أو للامباعد املاررةلها يف الترشيع  ،مىت ما شمن أ يواال
ما خمباصها أو فمبائدهاأو مثهنا .3
أوخش فعل ما شمن أ يغري ما طبيعة أو خمباص املمبا أو فائدهتا ال خل علهياا معال الفاعال واهتا المبسا يةل
ال جلم الهيا يف سبيل حتايق غايت ،فاد يمت الغش ابحالل ممبا أقل قاة ماك أخرى أعىل مهناا فاي ارا ا خاال
الغش علي .4...
وجتدر الاشارة اىل ا الغش الصواع والتجاري المباقع عىل املوتمبجات الغذائية ،همب ما أخطر اجلاراي الا ماا
املس هتكل يف أما غذاءه  ،وهمب يف رزايد مس متر نتيجاة التطامبر العلما البيمبرك مبلامبو  ،واني ساامه مباارشة أو
أطريق غري مبارش يف امدا مرركبي ابلمبسائل الاكفية اخفاء الغش .
 ⁸ابية فتيحة  ،الضامانت الاانمبنية اية أما املوتمبجات الغذائية يف الترشيع اجلزائري ،أطروحة مادمة لويل شها ة وكتمبراه علمبم يف الاانمب العام ،جامعة اجلزائر ،1اجلزائر ، 2015 ،ص
. 107
 ⁹نصين محمد حس  ،الوظرية العامة يف ا اية اجلوائية للمس هتكل  ،ار الهنضة العرأية ،مرص  . ،ط  ،1998،ص 129
 ¹⁰سعا حايد ،املراع الساأق ،ص .112
العرأية املتحدة وايول الاا بية ‐ ار الهنضةالعرأية  ،الااهرة ،ط،2
¹¹عبد هللا حس  ،حامية املس هتكل ما الغش التجاري والصواع ‐ راسة ماارنة أ وةل الامارات
 ،2002ص . 9
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أل ا هذا الومبع ما اجلاراي مل يعاد يتاياد ظهمبرهاا ةازما معا وا اا تااع يف فارتات الرخااء حيا تتاداع الاامي
الااامتعية أمام ضغط متطلبات احلياة املزتايدة وحتل حملهاا غااتت ما ياة حبتاة ،هادفها ياع املاال أامي وسا يةل ،
1
وأيضا يف فرتات الكسا .
ويؤخذ الغش عدة صمبر ميكا اااملها يف  :الغش اباضافة ،الغش ابانااص  ،الغش اباس تعاضة  ،الغاش ابخفااء
اتر انهتاء الصالحية .2
نيا :خصمبصية اجلزاء اجلوايئ يف ال أما وسالمة املوتمبجات الغذائية :
اجلزاء اجلوايئ معمبما همب "الوتيجة الاانمبنية املرتتبة عا تالفة الوصمبص التجرمي المبار ة يف قاانمب العاامبابت أو غاريه
ما الامبان املمكةل  ،وأصياغة أخرى همب الاثر الاانمبين للمسؤولية اجلوائية عا اجلرمية .3
وابلرامبع اىل أحاكم البا الراأع ما قانمب العامبابت اجلزائري املعومب " الغش يف أيع السالع والتادليا يف املامبا
الغذائية والطبية " والفصل الثاين ما الااانمب ر  03‐09املتعلاق حبامياة املسا هتكل ومقاع الغاش  ،املعوامب "
اخملالفات والعامبابت " المبار ة حتة البا الراأع املعومب " مقع الغش " ،يالحد أ املرشع اجلزائري قد نص عىل
العامبابت اجلوائية وعىل التداأري الاحرتازياة املاساة أامما املومبجاات الاسا هتالهية باا يف ذكل ااراءم عادم مطاأااة
الاغذية .
مت اجلزاء اجلوايئ يف ال اراي عدم مطاأاة الغذية  ،أمن ركمب في العامبأة م د ة خاصة تكل املاسة ابنمة
املالية للمتدخل الاقتصا ي ويربز ذكل جليا يف نص املا ة  71ما الاانمب  03‐09املتعلق حبامية املسا هتكل
ومقع الغش ومقع الغاش " يعاقاا أغراماة ماا ماائ ألان يواار ازائاري . 200000و اىل مخسامةة ألان
. 500000و  ،خش ما خالن الزامية سالمة املامبا الغذائياة املوصامبص غليا يف املامبا  4و 5ماا هاذا
الاانمب " ونفاا الامار تؤكاده املاا ة 72ماا ذات الااانمب أوصاها  " :يعاقاا أغراماة ماا مخسا ألان يواار
ازائري . 50000و اىل مليمب . 1000000و خش ما خياالن الزامياة الوظافاة والوظافاة الصاحية
املوصمبص علهيا يف املا ة  6و  7ما هذا الاانمب " .
وميكا تفسري هذة اخلاصية أم املتدخل الاقتصاا ي يف هاذا الوامبع ماا اجلاراي ،هدفا الاساا الساع وراء
الرحب الرسيع ،غري املرشوع و مراعاة اما وسالمة الغذاء واني يؤثر سلبا عىل حصاة املسا هتكل ،لهاذا ناة
العامبأة ما نفا جنا العمل .
مت اجلزاء اجلوايئ يف ال عادم مطاأااة الغذياة أيضاا أمنا اميكاا للااايض مراعااة ظاروف التخفيان أو وقان
التوفيذ وهمب ما تمكده املا ة  85ما الاانمب 03‐09املتعلاق حبامياة املسا هتكل ومقاع الغاش " طبااا لحااكم
 ¹²محمد محمد عبدوه امام ،الاانمب اا اري وحامية الصحة العامة  ،راسة ماارنة  ،ار الفكر  ،الاسك درية  ،ط ، 2007 ، 1ص 158
احلدي  ،الااهرة  . ،ط  ، 2005 ،ص . 320
 ¹³أمب ايل محمد  ،حامية املس هتكل يف الاانمب املاار  ،راسة ماارنة مع الاانمب الفرنيس  ،ار الكتا
 ¹⁴عيل عبد الاا ر قهمباو  ،رشا قانمب العامبابت الاس العام ،من مبرات حليب ،لبوا . ،ط  ، 2002 ،ص . 744
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املا ة  36ما قانمب العامبابت  " :تض الغراماات املوصامبص علهياا يف أحااكم هاذا الااانمب  ،ويف حااةل العامب ،
تضاعن الغرامة وميكا للجهة الاضائية اخملتصة اعال شطا الساجل التجااري للمخاالن "  ،والسابا ماا وراء
ذكل همب أ هذه اجلراي تطال الصحة العامة للمس هتلك  ،نا نة العامبأة شديدة .
كام مت اجلزاء اجلوايئ يف اراي عدم مطاأااة الاغذياة أمنا اازاء جيماع فيا املرشاع أا العبمبأاة اجلوائياة والتادأري
ااحرتازي  ،وهذا ما يتضأ جليا ما نص املا ة  82ما الاانمب الساأق  ":اضافة اىل العامبابت املوصمبص علهياا
يف املمبا  68،7069،71،73،78أعاله  ،تصا ر املوتمبجات وال وات وخش وس يةل أخرى اسا تعملة
ارراك اخملالفات املوصمبص علهيا يف الاانمب ".
كام مت اجلزاء اجلوايئ يف اراي مطاأاة الاغذية أن اازاء يتخاذ يف حاق املتادخل اابقتصاا ي جملار حتااق نتيجاة
اخلطر  ،أي جملر وقامبع هتدياد للمصالحة احملمياة ا ائياا ،ويه مصالحة حفاد الصاحة العاماة للمسا هتكل  ،وهاذا
مايس تفا عىل سبيل املثال ما نص املا ة  72ما الاانمب  03‐09املتعلق حبامية املس هتكل ومقع الغش.1
كام مت اجلزاء اجلوايئ يف اراي عدم مطاأاة الاغذية أمن اازاء يتخاذ يف حاق املتادخل الاقتصاا ي اني تثباة
صا معومبت  ،وهذا ما يس تفا ما نص املاا ة  435فاارة  1مكارر ماا ق.ع.و  " :كامب
ا انت  ،ولمب
ال خص املعومبي مسؤوا ازائيا عا اجلراي املعرفة يف هذا البا وذكل طباا للرشوط املوصمبص علهياا يف املاا ة
 51مكرر ما هذا الاانمب "  ،ورر وقع العامبأة عىل ال خص الطبيع كفاعل أصيل أو رشيك يف نفا الافعال
طباا للام ة  51مكرر فارة  2ما ق.ع.و  " :ا املسؤولية اجلزائية لل خص املعومبي ا موع مساءةل ال اخص
2
الطبيع كفاعل أصيل أو رشيك يف نفا الفعال ".
احملمبر الثاين :تصوين اجلراي املاسة أمما وسالمة املوتمبجات الغذائية:
تت مبع اجلراي املاسة أمما وسالمة املوتمبجات الغذائياة وعادم مطاأاهتاا يف الترشايع اجلزائاري وتتامبزع أحاك اا أا
قانمب العامبابت والاانمب  03‐09املتعلق حبامية املس هتكل ومقع الغش ،كام تتبا ا العامبابت واجلازاءات املااررة
لها أ احلبا والغرامة والتداأري الاحرتازية ما غلق مؤسسة مزاوةل الن اط اىل مصا رة السلع اىل ال اطا ماا
السجل التجاري ...نل س وعاجل يف ناطة أوىل أنمبا ع هذه اجلراي ونتطرق يف الواطة الثانة للعامبابت أو اجلازاءات
ال أقرها النرشع اجلزائري.
أوا  :تعدا اجلراي املاسة أمما وسالمة املوتمبجات الغذائية:
ا أسا تطبيق اجلزاء اجلوايئ عىل املتدخل الاقتصاا ي يف اال أماا وساالمة الاغذياة ،هامب ارراكأا احادى
اجلراي املاسة أامما املوتمبجاات الغذاءياة املمبهجاة لالسا هتالك واحملاد ة مسا بق بمبحاا قاانمب العاامبابت والااانمب
¹⁵ابية فتيحة  ،املراع الساأق  ،ص 125
 ¹⁶ابية فتيحة  ،نفا املراع  ،ص . 127
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 03‐09املتعلق حبامية املس هتكل ومقع الغش ،وسرنكز عىل أةرز هذه اجلراي ارمية الغش ،ارميةتالفة الالزتام
أضام السالمة املمبا الغذائية ،ارمية تالفة الزامية أما املوتمبجات  ،ارمية تالفة الزامية مطاأاة املوتمبجات.
 ‐1ارمية الغش يف املوتمبجات الغذائية المبار ة يف قانمب العامبابت :
مل يعرف املرشع اجلزائري الغش ،غري أن نص علي يف املا ة  430ق.ع.و ،وبمباا هذه املا ة ميكاا اخلادي
عا أر ارمية الغش وال اعتربها ا حة ورمتثل في ييل :
‐ الرها الرشع  :رركز عىل نص املا ة  430ما ق.ع.و وال حد ت نطاق الغش أامبلها " :يعاقا ابحلبا
ما س وت اىل مخا س ومبات وأغرامة مالية ما عرشة أآاف اىل مخس ألفا يوا ازائاري خش ماا يغاش مامبا
صاحلة لتغذية الانسا واحليمباانت أو ممبا طبية أو مرشوابت أو م تجات فالحية أوطبيعية تصصة لالس هتالك
".
‐ الرها املا ي  :همب عبارة عا الافعال ااجياأية الاي جتر ا املمبا الاانمبنياة املوظماة هل  ،ويه عباارة عاا ن ااط
ما ي ممبج اىل الغذاء وذكل ما خالل التغيري يف حايات ما أجل اظهاره عىل غري حايات  ،وقد حرصا املرشاع
اجلزائري ومبع املوتجات ال يطالهاا الارها املاا ي للجرمياة ،يف أعا السالع املمتاثةل يف أغذياة اانساا واحليامبا
واملرشوابت واملمبا الطبية والفالحية والطبيعية املعدة لالس هتالك و غريها .
 ‐3الرها املعومبي  :الاصل أ ارمية الغش ما اجلراي العمدية يلزم لتمبافرها :
‐الاصد اجلوايئ العام  :أي انرصاف ارا ة اجلاين اىل حتايق المباقعة اجلوائية مع العمل أتمبفر أر هنا ،واجلاين هوا جيا
أ كز و عاملا با يوطمبي علي سلمبك ما غش وتغيري يف املوتمبجات الغذائية واخلصائص الساس ية لهاا ودادف
ما وراء ذكل اىل احداث تغيري يف طبيعهتا لتحايق رحب رسيع وغري مرشوع .
‐ الاصد اجلوايئ اخلاص  :همب الوية الاارامية ال تتج حنمب احداث تغيري يف طبيعة املوتمبجات الغذائية وخمباصها
 ‐2الغش المبار يف قانمب حامية املس هتكل ومقع الغش:
ويض ومبعة ما اجلراي سمبف نركز عىل أةرزها
‐ ارمية تالفة الالزتام أضام سالمة املوتمبجات الغذائية:
أداية جتدر الاشارة اىل ا الالازتام ابلساالممب ة نصاطلأ واساع جادا  .واملاا ة الغذائياة كاام جااء يف املاا ة الثالثاة
غارة 3ما الاانمب  03‐09املتعلق حبامية املس هتكل ومقع الغش ،يه خش ما ة معاجة أو معاجلة ازئيا أو خام
ممبهجة لتغذية الانسا أو احليمبا  ،با يف ذكل املرشوابت ،وخش املمبا املس تعمةل يف الاغذية وحتضريها وممعاجلهتا
وقد فصل املرشع اجلزائري يف هذه اجلرمية يف الفصل الاول ماا الباا الثااين ماا الااانمب  03‐09املتعلاق
حبامية املس هتكل ومقع الغش ،حي وضع ومبعة ما الرشوط الا جياا مراعاهتاا أ وااء معلياة الانتااو ،وتالفهتاا
ت لك عوارص الرها املا ي لهذه اجلرمية  ،وال ميكا اااملها في ييل :
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‐ تالفة اخلصائص التا ية للام ة الغذائية.
‐ تالفة نسا امللمب ت املسممبا هبا قانمبان خاصة املمبا السامة واملمبا املضافة .
‐ تالفة رشوط وهيفيات اس تعامل املوتمبجات واللمبازم و عتا التغلين وغريها ما الآات اخملصصة ملالمسة املامبا
الغذائية وغريها .
‐ ارمية تالفة الزامية أما املوتمبجات الغذائية:
واملاصاامب أااذكل أا ركاامب املوتمبجااات الغذائيااة املعاادة لالس ا هتالك مضااممبنة  ،وأ تتاامبفر عااىل الامااا ابلوظاار
لالس تعامل أو الغرض اني أعدت هل ،وأ ا تلحق رضرا أصحة املس هتكل وأم ومصاحل .
واحلاياة أ أما املوتمبجات الغذائية يتداخل مع سالمهتا ونظافهتا ما الواحياة العملياة ،ل تالفاة أي مهناا يعاين
املسا أصحة املس هتكل و يصيب ابلرضر  ،وايليل عىل ذكل املا ة  10ما الاانمب  03‐09املتعلق حبامية
املس هتكل ومقع الغش ،جاءت بجممبعة ما العواارص الا تضاما أماا املوتامبو الغاذايئ تادور هاا حامبل ساالمة
املوتمبو  ،مكم ات وررهيب  ،وتغليف ،ورشوط جتميع  ،وصيانت وتم ريه عىل املوتمبجات الاخرى ...
‐ ارمية تالفة الزامية مطاأاة املوتمبجات :
واملاصمب أذكل أ خيالن املوتمبو الغذايئ املعروض الرغباات املرشاوعة للمسا هتكل  ،ماا حيا طبيعتا وصاوف
ومن ؤه ومم ات الاساس ية وررهيب ونس بة مامبمات الالزمة  ،وهمبيت ومكيات وقاأليت لالس تعامل والخطاار الواياة
1
عو ،وهذا ما تؤكده املا ة  11ما الاانمب  03‐09املتعلق حبامية املس هتكل ومقع الغش
نيا  :العامبابت واجلزاءات املاررة للجراي املاسة أمما وسالمة املوتمبجات الغذائية:
س بق الامبل أ اجلازاء اجلواايئ يف اال ااراي عادم مطاأااة الاغذياة ميكاا يت امبع أا العامبأاة اجلزائياة والتاداأري
الاحتياطية .
 ‐ 1العامبأة اجلزائية:
ختتلن العامبأة اجلزائية يق اراي عدم مطاأاة الاغذية حبسا خطمبرة الوتيجة الاارامية وميكا تفصيلها لآيت :
‐ السجا املؤأد  :تعترب عامبأة السجا املؤأد ما العامبابت السالبة للحرية  ،وقادنص املرشاع اجلزائاري علهياا يف
نااص املااا ة  432فااارة  4مااا ق.ع.و  " :يعاقااا اجلواااة ابلسااجا املؤأااد اذا تسا ببة تااكل املااا ة يف ماامبت
الانسا " وأكد علهيا املرشع يف نص املاا ة  82فاارة ماا الااانمب  03‐09املتعلاق حبامياة املسا هتكل ومقاع
الغش " :يتعرض هؤاء املتدخلمب لعامبأة السجا املؤأد اذا تسبا هذا املرض يف وفاة ص أو عدة أشخاص "
‐ السجا املؤقة  :با أ أفعال املتدخل الاقتصا ي قد يصل رضرها عىل حصة املس هتلك اىل حد املرض غ
قاأل لل فاء أو اىل حد فادا أحد أعضاءه ،نص املرشع اجلزائري عىل عامبأاة الساجا املؤقاة اني يارتاوا أا
1

سعا حايد  ،املراع الساأق  ،ص 114

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

17

عرشة وعرشا س وة بمباا املا ة  432فارة  3ما قاانمب العاامبابت وأغراماة ماا مليامب 1000000
اىل مليمبين يوار ازائري . 2000000و ونفا الامار أكدتا املاا ة  83فاارة  2ماا الااانمب ‐09
 03املتعلق حبامية املس هتكل ومقع الغش.
‐ احلبا  :نص املرشع اجلزائري عىل عامبأة احلبا كجزاء ا ايئ للعديد ما اجلراي عدم مطاأاة الاغذية بمبااا
قانمب الغامبابت يف املمبا  429اىل  ، 435كام نص علهيا الاانمب  03‐ 09املتعلق حبامية املس هتكل ومقع
الغش يف العديد ما املمبا ما أيهنا املا ة  " : 68يعاقا ابلعامبابت املوصمبص علهيا يف املا ة  429ما قاانمب
العامبابت خش ما خيدع املس هتكل أمية وس يةل نة حمبل  :اتر ومدة صالحية املوتمبو
الوتاجئ املوتظرة ما املوتمبو "...
وأيضااا املااا ة  69مااا الااانمب  " : 03‐09ررفااع العااامبابت املوصاامبص علهيااا يف املااا ة  8أعاااله اىل مخااا
س ومبات...اذا اخلداع أو حماوةل اخلداع قد ارركا سمباء أمباسطة المبز أو الكيل ...اشارات تدليس ية " .
‐ الغرامااة  :نظ ارا لمهيااة الغرامااة يف ر ع املتاادخل ااقتصااا ي ان ااا يسااعمب اىل حتايااق الاارحب الرساايع غااري
املرشااوع ،همبهنااا مااا وتلحااق رضرا أااذمهت املاليااة  ،فاااد نصااة علهيااا الكثااري مااا املامبا يف قاانمب العااامبابت،
ورراوحااة قاهتااا أ ا عرشااو . 20000و اىل ملي امبن . 2000000و كااام عاامبل علهيااا املرشااع
اجلزائري كثريا يف الاانمب  03‐09املتعلق حبامية املس هتكل ومقع الغش أرتك ه عاىل العاامبابت املالياة أكا ماا
العامبابت السالبة للحرية كام شد عىل الرفع ما قاة الغرامة .
ويربز ذكل جليا يف املمبا  ،71،72،74،78واملالحد أ املرشع اجلزائري قاد ضااعن ماا قااة الغراماة
كعامبأة ممبقعة عىل ال خص املعومبي ماارنة ابلغرامة ال تمبقع عىل ال خص الطبيع .
 ‐2التداأري الاحرتازية:
مع املرشع اجلزائري العامبأة اجلوائية يف ال اجلرامئاملاسة أمما وسالمة املوتمبجات الغذائية أتاداأري احرتازياة رمتثال
يف :
‐ املصا رة  :وال اعتربها املرشع ما أ العامبابت التمكييل اجلمبازية املوصمبص علهيا يف املا ة  435مكرر فارة
 3ما ق.ع.و  ،كام أكدت علهيا املا ة  82ما الاانمب  03‐09املتعلق حبامية املس هتكل ومقع الغش
‐ ال طا ما السجل التجاري
‐ غلق املؤسسة
‐ ااقصاء الصفاات العممبمية
‐ املوع ما مزاوةل الن طة
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‐ نرش حمك اا انة
‐ المبضع حتة احلراسة
اخلامة:
جتسد اهامتم اجلزائر أمما الغذاء ما خالل الضامانت الاانمبنية ال هرساها املرشاع اجلزائاري اياة أماا املوتمبجاات
الغذائية ،وما خالل هذه ايراسة تمبصلوا اىل الوتاجئ التالية:
 ‐1اجلزاء اجلوايئ ضام لما املوتمبجات الغذائية ما أخطار عدم مطاأاة اللمباحئ الف ية والصحية والبيئية وسالمة
وأما الغذاء.
 ‐2اجل ازاء اجلوااايئ هاامب املسااع اياي اني ارها الي ا املرشااع اجلزائااري ملمباهجااة اجل اراي املاسااة أاامما وسااالمة
املوتمبجات الغذائية.
 ‐3تومبع اجلزاءات اجلوائية يف هذا الومبع ما اجلراي أ العامبابت اجلزائية والتاداأري الاحتياطياة ،وتعاد الغراماة
ما أجنع المبسائل لر ع املتدخل الاقتصا ي اخملالن ملساساها أذمتا املالياة ،أعاد ساعي لتحاياق رحب رسياع وغاري
مرشوع.
 ‐4اذا املتدخل صا معومبت ،نالحد أ املرشع اجلزائري ضاعن عامبأة الغرامة .
 ‐5اجلزاء اجلوايئ يف ال اراي عدم مطاأااة الاغذياة يؤخاذ أا الااايض ماىت حتاااة نتيجاة الرضار عاىل أماا
وسالمة املس هتكل .
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قامئة املصا ر واملرااع :
 – 1قانمب العامبابت اجلزائري
 ‐2الاانمب  03‐09املتعلق حبامية املس هتكل ومقع الغش
 ‐3ابية فتيحة  ،الضامانت الاانمبنياة اياة أماا املوتمبجاات الغذائياة يف الترشايع اجلزائاري ،أطروحاة مادماة لويال شاها ة
وكتمبراه علمبم يف الاانمب العام  ،ية احلامبق ،جامعة اجلزائر . 2015، 1
 ‐4ةا عزوز أمحد  ،الاما الغذايئ يف قانمب الاس هتالك ،مذهرة مادمة لويل شها ة مااس تري يف الاانمب اخلاص ،جامعاة
وهرا  ،اجلزائر. 2011 ،
 ‐5ةا أعالش هجرية  ،حامية املس هتكل ما تاطر التسمامت الغذائية يف الترشايع اجلزائاري ،ماذهرة مادماة لويال شاها ة
مااس تري يف قانمب الاعامل ،جامعة قاصدي مرابا ورقةل ،اجلزائر. 2014 ،
 6ال حبري ،طرو حبري،الما الغذايئ مفاهمي متعد ة وحتدي ويل م رتك ،ماال قدم يف اطار كتا اامع للملتا
ايويل العااااارش املمبساااامبم  :المااااا الغااااذايئ ،المباقااااع واملمممبل،جامعااااة أ رار  20 ،19،18ناااامبمفرب 2007
 7محمد محمد عبدوه امام ،احلق يف سالمة الغذاء ما التلمبث يف ترشيعات البيئة ،ار اجلامعة اجلديدة ،ااسك درية ،مرص
. ،ت. .
 ‐8عبد هللا حس حامية املس هتكل ما الغش التجاري والصواع – راسة ماارناة أا وةل الاماارات العرأياة املتحادة
وايول الاا بية ‐ ار الهنضة العرأية ،الااهرة ،ط . 2002 ، 2
 ‐9نصين محمد حس  ،الوظرية العامة يف ا اية اجلوائية للمس هتكل ،ار الهنضة العرأية ،مرص 1998.،،
 10حايد سعا  ،ا اية اجلزائية للمس هتكل يف الفا ااساليم والترشيع اجلزائري ،أطروحة مادمة لويل شها ة وكتمبراه
علمبم يف الاانمب اخلاص ختصص رشيعة وقانمب ،جامعة الامري عبد الاا ر قس وطيوة ،اجلزائر .2018 ،
11طييب عيىس  ،ور املوظامت ايولية وااقلاية يف التم ري عىل الاما الغذايئ ،الاهداف والربامج وواقع الوتااجئ ،ماااةل
مادماااة يف اطاااار كتاااا اامعااا للملتاااا ايويل العاااارش املمبسااامبم الاماااا الغاااذايئ المباقاااع واملااامممبل جامعاااة أ رار
 20،19،18نمبمفرب  ، 2007ص. 184
12 F.Naceur , le fondement de l’obligation de
sécurité, actes de colloque Algero‐français sur la
sécurité des produits, Université Abou Bakr Belkaid
,Telemcen ,17,18 mai 2003, Dar Adib .
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واقع مقومات األمن الغذائي يف دول املغرب العربي وحتديات حتقيقيه
2020 -2000 خالل الفرتة
The Reality Of Food Security Elements In The Arab Maghreb
Countries And The Challenges Of Its Achievement (2000-2020).
عبدالناصر بشري الصغري. د

) ( حمارض
نبيل حممد عبداجلليل

) ( حمارض مساعد
: امللخص
 وتايمي، )2020-2000 ( هدفة ايراسة اىل حتليل م لكة الما الغذايئ للبدلا املغارأية خالل الفرتة
 ومثلة م لكة ايراسة يف معرفة واقع الاما الغذايئ يف ول املغر،جترةهتا واقرتاا أع احللمبل املس تابلية
 وتمبصلة، العريب وحتدتت حتايا ؟ ولتحليل م لكة ايراسة اس تخدم الباحثا املهنج المبصف التحلييل
 خاصة خالل الوصن الاول، ايراسة لوتاجئ أةرزها أ ايول املغارأية تعاين ما اس مترار ارتفاع الفجمبة الغذائية
.2020 ما هذا العام
. م ظمة الاغذية والزراعة،  استامثر زراع،  الاكتفاء انايت،  الفجمبة الغذائية،  الما الغذايئ: اللكامت املفتاحية
Abstract:
The study was aimed to analyse the issue of the food security in
the Maghreb countries during the period between (2000 - 2020). As
well as, it evaluates its experience and propose some of the future
solutions. The study problem was focused on knowing that is the
reality of food security in the Arab Maghreb countries and the
challenges of achieving it?
Moreover, the researchers used the descriptive and analytical
approach in order to analyse the data. The study has reached of
several results, the most important are that the countries of the
Maghreb suffer from the continuing rise of the food gap especially in
the first half of the year in 2020.
Keywords: food security, Food Gap, Self-Sufficiency, Agricultural
Investment, Food and Agriculture Organization (FAO).
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أوا  :املادمة :
تعترب م لكة الما الغذايئ قضية امبهرية وركتسا أمهية عاملية ،نتيجة للتغريات احلاصةل يف عاملوا املعارص ما
تغري يف الوضاع الس ياس ية والاقتصا ية والااامتعية والم ية لغالبية ول العامل ،واصبحة ما أوىل اهامتمات
ايول وال عمب  .ويعد اعال مؤمر الامة العامل للغذية املوعاد يف روما ،1996 ،بثاأة اعرتاف ما ول
()1
العامل أم حتايق الما الغذايئ ميثل أكرب التحدتت امللحة ال تمباج البرشية يعاء.
نيا  :م لكة ايراسة :
ت هد املوطاة العرأية عامة والبدلا املغارأية حتديدا  ،حتدتت مل يس بق لها مثيل ما حي المنمب الساكين،
والزنوا الارسي ،وزت ة ن ُدرة املياه ،وتدهمبر الرتأة ،واحلرو اياخلية ،وجاحئة همبروان( همبفيد ،) 19 -و ّها
عمبامل أثّرت عىل الما الغذايئ يف املوطاة ،ابتساع الفجمبة الغذائية واخنفاض نس بة الاكتفاء انايت .وحاولة
أدلا املغر العريب طيةل س ومبات مضا احتا املغر العريب ،ممباهجة التحدتت امل رتكة ال تمباهجها يف ش ىت
اجملاات خاصة في يتعلق ابلما الغذايئ  ،وميكا صياغة م لكة ايراسة يف التساؤل الرئييس التايل  :ما همب واقع
مامبمات الاما الغذايئ يف ول املغر العريب ومايه حتدتت حتايا ؟ ولالجاأة عىل التساؤل الرئييس يمت ما
خالل الاجاأة عىل الاس ةةل الفرعية التالية :
 .1ما همب مفهمبم الما الغذايئ واملفاهمي املرتبطة أ ؟
 .2ما يه حتدتت الاما الغذايئ ال تمباهجها ول املغر العريب ؟
 .3ما يه انعاكسات أزمة فريو “همبفيد “19عىل الما الغذايئ يف ول املغر العريب؟
لثا  :أمهية ايراسة :
رمكا أمهية ايراسة يف التايل :
 .1تسامه يف أثراء ايراسات الاقتصا ية عا الما الغذايئ.
 .2الما الغذايئ ما أمه املمباضيع ال يمت م اق هتا يف المبقة احلارض يف ظل ازمة همبروان.
 .3التعرف عىل امه مؤرشات الاما الغذايئ يف ول املغر العريب ومدى قدرهتا عىل حتايق الما الغذايئ
وسد الفجمبة الغذائية .
راأعا  :أهداف ايراسة :
هتدف ايراسة اىل حتايق الهداف التالية:
 .1حتليل امل لكة الغذائية وحتديد معمبقات الما الغذايئ يف أدلا املغر العريب.
) .)1م ظمة الغذية والزراعة للمم املتحدة"،الفاو" ( ،)1996اعال روما و م الما الغذاىئ ،مؤمر الامة العامل للغذية ،روما ،ايطاليا ،ص .1:راأط http://www.fao.org/3/a-
.w3613a/index.html
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 .2رمنية المبع الاقتصا ي والااامتع أممهية الاستامثر يف حتايق الما الغدايئ.
 .3تادمي الاقرتاحات واحللمبل ال ما املمكا ا تسامه يف حتايق الما الغذايئ .
خامسا :مهنجية ايراسة :
أس تخدم الباحثا املهنج المبصف التحلييل يف وصن وحتليل ممبضمبع ايراسة  ،هبدف المبقمبف عىل قاة الفجمبة
الغذائية يف أدلا املغر العريب خالل الفرتة .2020 – 2000
سا سا  :حدو ايراسة :
 .1احلدو املاكنية  :ت مل ايراسة ول املغر العريب .
 .2احلدو الزمانية  :يمت تواول ممبضمبع ايراسة خالل الفرتة املمتدة ( .) 2020 -2000
ساأعا  :خطة ايراسة :
سمبف يامبم الباحثا أتاس مي المبرقة البحثية اىل ارأعة مباح يه :مفاهمي أساس ية حمبل الما الغذايئ واملفاهمي
املرتبطة أ  ،والما الغذايئ يف ايول العرأية عامة  ،وواقع الاما الغذايئ يف ول املغر العريب  ،واخريا الما
الغذايئ يف ظل جاحئة همبروان.
املبح الول :مفاهمي أساس ية حمبل الما الغذايئ واملفاهمي املرتبطة أ :
أوا :مفهمبم الما الغذايئ :
 .1تعرين البوك ايويل : " 1986،همب حصمبل خش الوا  ،يف خش وقة عىل غذاء ف حلياة ن طة،
)1(.
وسلاة ،وعوارصه امبهرية :يه وفرة الغذاء ،والادرة عىل حتصيهل
 .2تعرين م ظمة الغذية والزراعة  : F.A.Oمتثل يف م لكة ضام الادرة الاقتصا ية والبدنية
للك الفرا ويف خش الوقات يف احلصمبل عىل احتياجاهت الساس ية ما الغذاء،ةمكيات فية ليوعممبا
((2
حبياة ن يطة وحصية" .
 .3تعرين املوظمة العرأية للتمنية الزراعية ( )AOADأمن " تمبفري الغذاء ابلمكيات والومبعيات الالزمة
للن اط والصحة أصمبرة مس مترة ،وللك فر ما اجملممبعات الساكنية اعامت ا عىل اانتاو احمليل أوا وعىل
( . )2اجلاةري ،عبد هللا معبد . )2000( .الفجمبة الغذائية يف المبطا العريب  :مفهمب ا ،مجمها ،أس باهبا و عالهجا يف الاسالم .ةل مركز صا ح مل لالقتصا ااساليم،مج ،4 .ع،12 .
ص.75 -11 .
 .)3(http://www.fao.org/3/aم ظمة الغذية والزراعة للمم املتحدة"،الفاو" ( ،)1996اعال روما و م الما الغذاىئ ،مؤمر الامة العامل للغذية ،روما ،ايطاليا ،ص  .1راأطw3613a/index.html .
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أسا امل ة النسبية انتاو السلع الغذائية للك قطر وااتحت لاكفة أفرا الساك ابلسعار ال تت اسا
()1
مع خمبهل واماكنياهت املالية" .
نيا :أأعا ومؤرشات الما الغذايئ :
()2
رركز م ظمة الاغذية والزراعة عىل ارأعة أأعا مرتاأطة لتحايق الاما الغذايئ  ،ممبحضة ابجلدول التايل:
 -1التمبافر :همب اامدا ابلغذية وجتارهتا
 -2المبصمبل  :ي مل المبصمبل الاقتصا ي واملا ي اىل الغذاء
 -3الاس تخدام  :يدور حمبل هيفية اس تخدام اجلس للعوارص الغذائية اخملتلفة
 -4الاس تارار  :يعين ذكل أ كمب الغذاء أآم ًا يف ييع الوقات .
لثا  :أع املفاهمي املرتبطة ابلما الغذايئ :
 .1مفهمبم انعدام الما الغذايئ  :تعرف م ظمة الغذية والزراعة  F.A.Oابن ""احلاةل ال يفتار فهيا
الشخاص اىل اماكنيات المبصمبل اىل المكيات الاكفية ما الغذية املمممبنة واملغ ّذية لضام مب ورمنية طبيعي ،
()3
وتظهر نتيجة لعدم تمبافر الغذية ،أو عدم كفاية الادرة الرشائية أو التمبزيع غري املالي ".
 .2مفهمبم الاكتفاء انايت  :همب " قدرة اجملمتع عىل تمبفري احتياجات ييع ساكن ما السلع واملمبا الغذائية ما خالل
()4
اانتاو المبطين ،ابلادر املطلمب  ،وابلنمباع اخملتلفة املتعد ة املصا ر ،ويف املمباعيد ال يتطلا فهيا تكل املمبا .
فااكتفاء انايت مفهمبم ميكا قياس  ،وذكل أنس بة اانتاو احمليل اىل الاس هتالك المبطين عىل ال لك التايل:
الاكتفاء انايت= اانتاو المبطين  /املتاا ما الغذاء 100 x
 .3مفهمبم الفجمبة الغذائية  :يه مادار الفرق أ اانتاو احمليل وصايف المبار ات خملتلن السلع الغذائية ،وأس باهبا تعمب
اىل حمصةل تفمبق معدات مب الطلا عىل معدات اانتاو ،وا معدل الاس هتالك زيد أوحمب ضعن معدل
اانتاو أ ى اىل اتساع الفجمبة الغذائية وتواقص معدات الاكتفاء انايت ورزايد الاعامت عىل السمباق اخلاراية
()5
لتمم الاحتياجات الغذائية.
) .)4م ظمة الاغذية والزراعة التاأعة للمم املتحدة  ،F.A.Oحاةل اسمباق السلع الزراعية ،التجارة والما الغذايئ :حتايق تمباز افضل أ الاولمبتت المبطوية واملصا ح العامة ،2015 ،ص
.http://www.fao.org .18
 ،حاةل اسمباق السلع الزراعية ،التجارة والاما الغذايئ :حتايق تمباز افضل أ الاولمبتت المبطوية واملصا ح العامة  ،2015 ،ص  )5(faoم ظمة الاغذية والزراعة التاأعة للمم املتحدة
.18http://www.fao.org.
(3). Food and Agriculture Organization of the United States. (2013). The State of Food Insecurity in the World, 2013: The Multiple
Dimensions of Food Security. Food and Agricultural Organization of the United Nations. P : 53.
( .)4الس يد الرسي  . )2000(.الما الغذايئ يف العامل ااساليم واماكنيات حتايا  ،حب مادم ملؤمر اقتصا تت الزراعة يف العامل ااساليم ( ،مركز صا ح عبد هللا مل لالقتصا
ااساليم ابلتعاو مع ية الزراعة  :الااهرة  :جامعة الزهر )  ،ص .11 :
للت
( .)8سامل الوجف ( ،)2013س ياسات الما الغذايئ العريب  :حاةل الرهمب يف اقتصا عامل متغري رؤية مس تابلية وقفية عبد هللا الطريا منية والوفط( ،مركز راسات المبحدة العرأية :
أريوت  :لبوا )  ،ص.238 :
)9(. Food and Agriculture Organization of the United States. (2013). The State of Food Insecurity in the World, 2013: The Multiple
Dimensions of Food Security. Food and Agricultural Organization of the United Nations. P : 69.
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 .4التمنية الزراعية الااأةل لالس مترار :وتعين " ا ارة قاعدة املمبار الطبيعية وصيانهتا وتمباي التك مبلمبايا واملؤسسات
با يضما حتايق واس مترار اش باع احلاجات البرشية للايال احلارضة واملابةل  .ويه تصمب ممبار الرض واملياه
()1
واملمبار المبرا ية الوباتية واحليمبانية ويه ا تتسبا يف تدهمبر البيئة ".
 .5مؤرش اجلمبع العامل ( : )GHIيعرف اجلمبع وفاًا ملوظمة الصحة والزراعة العاملية (فاو) ،عىل أن احلرما
ما الطعام وسمبء التغذية ،اني جيعل الفر ا يس تطيع احلصمبل عىل  1800سعرة حرارية ،حدا أ ىن يمبميًا
حلياة حصية وم تجة.
راأعا  :مؤرشات الما الغذايئ :
 -1املؤرش العام للما الغذايئ العامل ( : )Global Food Security Index
يصدر ما قبل وحدة املعلمبمات الاقتصا ية ()EIU Economist Intelligence Unit
،يايا هذا املؤرش الاما الغذايئ عىل مس تمبى العامل أواء عىل الاأعا التالية  :تمبافر الغذاء ،الادرة عىل حتمل
()2
التاكلين  ،امب ة وسالمة الغذاء  ،ما خالل  28مؤرشا فرعيا.
 -2مؤرشات أخرى يف قيا مس تمبى الما الغذايئ  ) 3(:تمبجد مؤرشات كثرية لايا مس تمبى الما
الغذايئ ت مل عمبامل متومبعة تؤثر في  ،نذهر مهنا:
 مس تمبى اانتاو ،واملتاا ما الغذاء والاحتياجات الغذائية اليمبمية.
 نصيا الفر ما ايخل المبطين) ايخل الامس (.
 مؤرش م انية الرسة  ،والادرة الرشائية  ،واملس تمبى العام للسعار.
املبح الثاين :الما الغذايئ يف ايول العرأية :
 .1أع املؤرشات العامة لدلول العرأية  :ألغ اااميل الواجت احمليل العريب  2257مليار وار
( 2,257رريليمب وار) س وة  ،2017وارتفع الواجت الزراع يف ايول العرأية ما 80.3
مليار وار يف  2000اىل  98مليار وار يف غاية  ،2007واىل ( )140.75مليار
وار خالل العام  2017أو ما يعا ل ( )%6,25ما اااميل الواجت احمليل العريب طيةل س ومبات
() 4
(. )2017، 2016 ،2015
) . (2محممب أدر عيل .)2012( .راسة حتليلية لعد ما املؤرشات الطبيعية والبرشية املؤثرة يف الما الغذايئ يف العراق  .ةل جامعة هرهمبك لدلراسات الانسانية ،عد خاص بؤمر ية
الرتأية .969-947 ,ص 67. :
) . )11أمال عبد هللا فمبزي .( 2017( .الما الغذايئ ورك مبلمبايا الغذاء (.الطبعة الوىل  :اجلوا رية للنرش والتمبزيع ) .ص . 55:
( .)4حر يت فاحت  .) 2018(.حتليل م لكة الاما الما الغذايئ يف المبطا العريب وتايمي احللمبل املطروحة ملمباهجهتا ،رساةل ايكتمبراه يف العلمبم الاقتصا ية ،ية العلمبم الاقتصا ية
والتجارية ،جامعة محمد خيرض ،وسكرة ،اجلزائر .ص .196 :
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ر.م
1
2

جدول ر (  ) 1مؤرشات عامة لدلول العرأية
الس وة
الااة
البيا
عد ساك ايول العرأية
 420مليمب نسمة 2019
مساحة ايول العرأية  1400مليمب هكتار 12,949,939مك 2019
2

 3املساحة الااأةل للزراعة  197مليمب هكتار
2019
%13.2
 4يؤثر اجلمبع عىل  55مليمب نسمة ما ساك العرأية
 5الواجت احمليل الاااميل لدلول العرأية متع س ومبت  2 354مليار وار 2018
 6نس بة الزراعة والصيد البحري ما ومبع الانتاو
2018
%6
السلع
املصدر :تاارر املوظمة العرأية للتمنية الزراعية . 2019 – 2018
 .2الفجمبة الغذائية  :يمت تاد ر الفجمبة الغذائية للمجممبعات السلعية الرئيس ية عىل أسا الفرق أ اانتاو وما همب
متاا لالس هتالك ،أي صايف الاس تريا ما السلع الغذائية ،ابفرتاض عدم وامب تزوانت مرحةل ،وأدو تضم
جتارة السلع الغذائية البينية العرأية ،وتعاين ايول العرأية ما وامب جفمبة هبرية أ الصا رات والمبار ات الغذائية،
مما ا ى اىل زت ة العجز يف امل ا التجاري لدلول العرأية ،واعامت ايول العرأية عىل اخلارو يف سد معظ
احتياجاهتا الغذائية .ويمبحض اجلدول التايل الفجمبة الغذائية يف ايول العرأية :
جدول ر ( )2قاة الفجمبة الغذائية العرأية ( مليار وار امر يك )
الس ومبات الااة الس ومبات الااة الس ومبات الااة الس ومبات الااة
33.5 2015 34.3 2010 18.1 2005 13.9 2000
34.5 2016 35.5 2011 23.0 2006 14.5 2001
34.6 2017 35.0 2012 24.8 2007 15.1 2002
33.5 2018 35.7 2013 39.8 2008 16.9 2003
- 2019 36.7 2014 30.0 2009 17.4 2004
املصدر .1 :تاارر اوضاع الاما العريب  ،املوظمة العرأية للتمنية الزراعية  ،الكتا الس ومبي لالحصائيات
الزراعية العرأية اعدا تتلفة .
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2.Global Food Security Index 2015-, 2019, an Annual Measure of the State
of Global Food Security, The Economist Intelligence Unit Limited, 20152019.

يالحد ما اجلدول الساأق  :أ خالل الفرتة (  )2007-2000از ا ت قاة الفجمبة للسلع الغذائية
الرئيس ية ما حمبايل  13.9مليار وار اىل حمبايل  23.8مليار وار  ،أي بعدل مب س ومبي ألغ  8يف
املائة .أيامن الفرتة (  )2008 – 2007از ا ت قاة الفجمبة للسلع الغذائية و لك هبري وألغة 36.8
مليار وار وسبا ارتفاع أسعار السلع الغذائية عاملي ًا والازمة الاقتصا ية العاملية ( 2008جامعة ايول
العرأية واملوظمة العرأية للتمنية الزراعية .) 2009 ،وخالل الفرتة (  )2012 – 2010شهدت الفجمبة
الغذائية العرأية اس تارار نس يب ،ربا يعزى ذكل لتكثين اجلهمب الاطرية وانهتاو س ياسات زراعية أك ت جيع ًا
لالستامثر الزراع وحتف ًا انتاو السلع الغذائية الرئيس ية يف اطار مكمبانت الربانمج الطارئ للما الغذايئ
العريب .ويف خالل الفرتة (  )2018 – 2017شهدت ررااع قاة جفمبة السلع الغذائية الرئيس ية يف املوطاة
العرأية ما حنمب (  ) 34.69مليار وار يف عام  2017اىل حنمب (  ) 33.58مليار وار عام
 ، 2018أي ررااع أنس بة (  ، )% 3.20وابلرمغ ما هذا الرتااع يف قاة الفجمبة ،اا أ هذا ا يعين
حتس و ًا يف اانتاو أدرجة هبرية ،وا ا يعزى هذا الرتااع اىل الاخنفاض يف السعار العاملية لبع السلع
الغذائية الرئيس ية خالل عام  ، 2018وقد شلكة ومبعة احلبمب ما نسبت ( )% 56.2ما اااميل قاة
جفمبة السلع الغذائية الرئيس ية .ورركزت الفجمبة يف سة ولٍ عرأي ٍة با نسبت حنمب (  )% 77.31ما اااميل
قاة الفجمبة الغذائية العرأية لعام  ،2018ويه :السعمب ية (  ،)% 21.25ومرص ( )% 16.55
واامارات (  ،)% 13.04واجلزائر(  ،)% 13.25والعراق (  )% 8.88والكمبية ( 4.35
()1
.)%
 .3الرايض الصاحلة للزراعة والامبى العامةل  :تبلغ مساحة الرايض الصاحلة للزراعة يف املوطاة العرأية حمبايل
( )233.24مليمب هكتار أي أنس بة ( )% 17.37ما اااميل املساحة اجلغرافية للموطاة العرأية
هكتارا ،و زرع مهنا فاط حنمب ( )74.12مليمب هكتار ،أنس بة
املادره حمبايل ( )1345,38مليمب
ً
( )% 31.78ما اااميل مساحة الرايض الصاحلة للزراعة( .)2018وتبلغ نس بة مسامهة السمب ا ما
اااميل مساحة الرايض الصاحلة للزراعة ابملوطاة العرأية حنمب(، )% 31.51تلهيا خش ما اجلزائر والصمبمال
والسعمب ية با نسبت ( )% 18.93و(  )% 18.92و(  )% 7.44عىل الرتتيا .وألغ عد الامبى
( .) 1تاار ر اوضاع الاما العريب (، )2017املوظمة العرأية للتمنية الزراعية ،الكتا الس ومبي لالحصائيات الزراعية العرأية اعدا تتلفة .ص.11:
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العامةل يف فة أدلا المبطا العريب (مهن عامل أآس يمبيمب يف اخلليج) حمبايل  135مليمب عامل ،أو قراأة
 %33ما اااميل عد الساك  ،وألغ العد ااااميل للعامل يف قطاع الزراعة حنمب ال مليمب صا ،أو ما
()1
يعا ل  %22ما اااميل قمبة العمل س وة .2017
الواجت الزراع العريب ومتمبسط نصيا الفر م  :ررااعة المهية النسبية للواجت الزراع ما الواجت
.4
احمليل ااااميل لدلول العرأية مكجممبعة ،اذ ألغة تكل النس بة ( )%7.8يف عام  ، 2000وأنس بة ()%5.6
يف عام  ،2017ويعكا هذا املؤرش قدر ًا أكرب ما احلاياة اذا مت تواوهل عىل صعيد ومبعات ايول العرأية،
ويعمب ازء ما هذه التالبات اىل اعامت مساحات واسعة ما الزراعة العرأية عىل الهطمبل املطري ،حي
ت غل ما نسبت ) (%80ما اااميل املساحة املزروعة .
جدول ر ( )3تطمبر الواجت احمليل والزراع ابلسعار اجلارية (مليمب وار)
الس ومبات
البيا
الواجت احمليل ااااميل
الواجت الزراع
نس بة انجت الزراع
للواجت احمليل
نصيا الفر ما الواجت الزراع

2000

2005

2010

2015

2017

0.729.018

1,166,512

2,070,437

2,429,069

2.257.000

55.900

70,763

125,829

142,000

138,320

7.8

6.1

6.1

5.8

5.6

209

237

395

392

366

املصدر :تاارر اوضاع الاما العريب  ،املوظمة العرأية للتمنية الزراعية  ،الكتا الس ومبي لالحصائيات الزراعية
العرأية اعدا تتلفة.ص.11:
انتاو احلبمب  :مثل احلبمب الغذائية نس بة هبرية ما املساحة املزروعة ما الرايض الزراعية يف المبطا
.5
()2
العريب  ،وا ى تذأذ مكيات المطار ما عام لآخر اىل عدم بات مكيات اانتاو ما احلبمب الغذائية  .خالل
الفرتة ( )2007-2000ارتفع انتاو احلبمب خالل الفرتة ( )2007-2000ما حمبايل ()37.6
مليمب طا اىل حمبايل ( )50.1مليمب طا  ،بعدل س ومبي قدره ( )4.1يف املائة ،يف ح ارتفع الاس هتالك
ما حمبايل ( )84مليمب طا اىل حمبايل ( )102مليمب طا بعدل س ومبي قدره ( )3يف املائة .وابلتايل،
ارتفعة نس بة الاكتفاء يف احلبمب ما ( )44.8يف املائة اىل ( )48.9يف املائة خالل هذه الفرتة وسبا
) . (1يمبسن ةا زة (، )2018حمد ات و د ات الما الغذائية يف املوطاة العرأية  ،ةل العلمبم اانسانية والااامتعية ،العد ، 38 :ص .21:
) (2تارر أوضاع الما الغذايئ العريب  .)2018(.قرر التمنية العرأية التومبيع الاقتصا ي :مدخل لتصمبيا املسار وارساء الاس تدامة يف الاقتصا ات العريب  (،الاصدار الثال  :املعهد
العريب للتخطيط ) .ص.69 :
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جتاوز معدل المنمب يف اانتاو معدل المنمب يف الاس هتالك  .وخالل الفرتة (  ) 2008 – 2007شهد العامل
العريب ارتفاع ًا مس متر ًا يف مس تمبتت أسعار السلع الغذائية ،وقد رراوحة الزت ة يف املتمبسط اىل ()%24.3
ابلنس بة للحبمب  )1(.أما الفرتة ( )2014 -2000أعد أ نة ومبعة احلبمب ت لك حنمب ( )% 45ما
قاة الفجمبة للسلع الغذائية الرئيس ية يف عام  ، 2000فاد أصبحة ت لك حمبايل ( )% 65.7عام
 ، 2014ويميت الامأ يف صدارة هذه اجملممبعة ما اااميل الفجمبة الغذائية  ، 2014حي ميثل وحده أك
ما ( )% 42ما قاة جفمبة احلبمب  .الفرتة حىت هناية  2018قدر انتاو احلبمب يف املوطاة العرأية أوحمب (
 ) 51.88مليمب طا ،مثل حنمب (  )% 1.75ما اانتاو العامل ما احلبمب املادر أوحمب (
()2
 ) 2965.92مليمب طا  ،وألغ معدل الاكتفاء انايت ما ومبعة احلبمب حنمب ( .)% 37.8
املبح الثال  :واقع الاما الغذايئ يف ول املغر العريب :
حتاول ول املغر العريب طمبال س ومبات مضا احتا املغر العريب ممباهجة التحدتت امل رتكة ،ال تمباهجها يف
ش ىت اجملاات ،ورمغ الاختالف يف أ اهئا الاقتصا ي ،وابس تث اء ليبيا ال تمباج حاةل ما عدم الاس تارار اىل
يمبم ا هذا  ،فاهنا تمباج نفا التحدتت الااامتعية والاقتصا ية الرئيس ية .
أوا  :مؤرشات عامة لدلول املغارأية :
يصون البوك ايويل ليبيا ما الرشحية العليا ما البدلا متمبسطة ايخل ،أيامن يصون البوك ايويل املغر ما
الرشحية اينيا ما البدلا متمبسطة ايخل  ،ويسامه الاطاع الزراع يف املغر أنس بة  %19يف الواجت احمليل
ااااميل (.)3
ويصوّن البوك ايويل الاقتصا اجلزائري ما الرشحية العليا ما البدلا متمبسطة ايخل ،ويصون البوك ايويل
ممبريتانيا ما الرشحية اينيا ما البدلا متمبسطة ايخل ،وميثل الاطاع الزراع والرعمبي ( )%20ما الواجت
اياخيل اخلام .ويصون البوك ايويل تمبنا ما الرشحية العليا ما البدلا متمبسطة ايخل.
جدول ر (  ) 4مؤرشات عامة لدلول املغارأية
البيا
ر.م
عد ساك ايول املغارأية
1
مساحة ايول املغارأية
2
 3الواجت احمليل الاااميل لدلول املغارأية متع س ومبت

الااة
 102مليمب نسمة
2
 5.782.141مك
 329مليار وار

الس وة
2019
2019
2019

جامعة ايول العرأية واملوظمة العرأية للتمنية الزراعية(1).2009 ،
) ) 2رائد حرت  .)2020(.ندوة حمبل اخفاقات مؤرشات أ اء الاطاع الزراع العريب ،م تدى الفكر العريب ّ ،معا  ،الار .ص .37:
) )3المب ةل املغرأية لتمنية الاستامثر.2017،
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احمليل للبدلا
 4متمبسط نصيا الفر ما الواجت ّ
املغارأية
 5نس بة الزراعة والصيد البحري ما ومبع الانتاو
السلع
 6رمت ّ أدلا املغر العريب ابس تث اء ليبيا أممهية
الزراعة والصيد البحري واني ميثل ما مج انتاهجا
يف س وة 2016

 4865وار ًا

2018

%6

2018

%12.1

2016

املصدر -1 :تارر الما الغذايئ العريب (  )2019للموظمة العرأية للتمنية الزراعية التاأعة للجامعة العرأية.
 -2خاي أمبزار  : 2020الاس تعراض ااقلا حلاةل الما الغذايئ والتغذية لعام .2019
نيا  :مؤرشات الما الغذايئ يف البدلا املغارأية :
 -1مؤرش اجلمبع العامل  :يمبحض اجلدول التايل ررتيا مؤرش اجلمبع لدلول املغارأية خالل الس ومبات 2018 :
– : 2019
جدول ر (  : ) 5مؤرش اجلمبع العامل لدلول املغارأية ( ررتيا عامل  /نااط )
الس وة
201
9
201
8

عد ايول
117

ليبيا
غ.م

اجلزائر
تمبنا
10.3 / 47 6.2 / 23

املغر
9.4 / 42

ممبريتانيا
26.7 / 90

119

غ.م

9.4 / 39

10.4 / 44

27.3 / 88

7.9 / 28

املصدر :املعهد ايويل لبحمبث الس ياسات الغذائية (( ، )IFPRIابلتعاو مع مؤسسة " "concern worldwideايولية
ومؤسسة " "Welthungerhilfeالملانية .

 -2الصا رات والمبار ات الزراعية والغذائية  :مثّل التجارة البينية يف املوطاة ( )%5ما قاة معامالهتا اخلاراية
ااااملية ،وفق أياانت المم املتحدة ،وهمب ر ضعين اذا ما مة ماارنت حبج التجارة البينية يف الاحتا
الورويب واني يصل اىل  % 66ما احلج ااااميل ملبا اهتا التجارية.
جدول ر ( )6انك اف ايول املغارأية عىل الاسمباق العاملية للغذية ( متمبسط الفرتة )2014-2013
الانك اف اللك
الاعامت عىل رركز المبار ات
الانتاو
المبار ات الصا رات
البدل
( املؤرش )
( املعامل )
الاس تريا
سعرات حرارية (مليارات)
( نس بة )
تمبنا
0.43
0.86
0.50
138.073 25.211 163.156
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ليبيا
املغر
اجلزائر
ممبريتانيا

147.422

905

43.002

0.77

0.86

0.67

333.781

17.542

495.041

0.39

0.91

0.36

611.925

18.835

362.736

0.62

0.91

0.57

36.923

31

19.803

0.65

0.86

0.56

املصدر  :املعهد ايويل لبحمبث الس ياسات الغذائية (()IFPRI
يالحد ما اجلدول أ ليبيا حتتل املرتبة الوىل ما حي الاعامت عىل الاس تريا ما اخلارو ومؤرش الانك اف
اللك العىل أ ايول املغارأية  ،أيامن مثل املغر اقل ايول اعامت ا عىل الاس تريا وهمب ما يمبحض اخنفاض
مؤرش الانك اف اللك .
 -3الواجت الزراع  :تعاين ول املوطاة جعزا هيلكيا يف اجملال الزراع  ،اذ ا تتجاوز مساحة الرايض الصاحلة
مرأع ،كام ا تتجاوز مساحة
للزراعة  3.7 %ما اااميل مساحة ايول امخلا البالغة  5.8مليمب
()1
الرايض املساية  7 %ما اااميل املساحة املزروعة.
جدول ر (  : ) 7الواجت الزراع (ابلسعار اجلارية) ( 2016 -2012مليمب وار امر يك)
ايوةل  /الس ومبات 2016 2015 2014 2013 2012
تمبنا
3425
3997
41477 3792
3900
اجلزائر
19476 19718 21966 20573 18334
ليبيا
820
885
885
885
737
املغر
15540 14956 12828 14776 11885
ممبريتانيا
1410
1203
1027
586
561
اااميل ايول املغارأية 40671 40759 78183 40612 35417
اااميل لدلول العرأية 144375 148006 142956 148811 140424
املصدر :املوظمة العرأية للتمنية الزراعية اعدا تتلفة .
 -4انتاو احلبمب يف ايول املغارأية  :مل رمتكا أدلا املغر العريب يف العمبام الخرية ،ما التخفين ما اس تريا
احلبمب  ،اني يثال عىل رصيدها ما الواد الا يب ،ويؤأد تبعيهتا للسمبق ايولية ،ال ميكا أ تتفا مع
التغريات املواخية .فدوةل املغر مل تسمل ما اللجمبء املكثن اىل اس تريا احلبمب ما السمبق العاملية هذا العام
 ، 2020أعد تمبقع ررااع احملصمبل اىل ( )3مالي طا ،ما ( )5.2مالي طا .وكذكل حال تمبنا ال
) )1اعال تمبنا ( ،)2019ايورة  18ما ااامتعات اللجوة المبزارية املغارأية امللكّفة ابلما الغذايئ أدول احتا املغر العريب  ،ورشة العمل ااقلاية حمبل أزمة الغذاء العاملية وأثرها عىل
الاما الما الغذايئ ،تمبنا ،مار .2019
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تمبقعة ررااع احملصمبل ما ( )2.4مليمب طا اىل ( )1.57مليمب طا .ورمغ تمهيد اجلزائر عىل اهنا حمصمبلها
يف حدو  5.3مالي طا ما احلبمب  ،اا أ ذكل ا ميثل سمبى ل حاايات البدل ما احلبمب ال تادر
حمبايل ( )5مليمب طا .وكذكل احلال يف ليبيا وممبريتانيا اعامت هام عىل اس تريا احلبمب أنس بة هبريه جدا.
وعدم بات حمصمبل احلبمب يف البدلا املغارأية معمبما  ،وسبا ارهتاهنا للتساقطات املطرية ،جيعلها ما أكرب
املس تمبر ا يف العامل ،و انت ار فريو همبروان أثر ملحمبظ يف ارتفاع م رتتت السلع الغذائية يف املوطاة،
حي سعة الرس اىل ركمب ا تزو ما ايقيق واحلليا والرز واخلرض والسكر والزيمبت ،ما أفىض اىل
ارتباك سلسةل التمبزيع ،وسامه يف ظهمبر املضارأة وارتفاع السعار .واب رت حكمبمات املغر العريب اىل التمهيد
عىل تمبفري تزو ما الامأ لزتويد السمبق والاس تجاأة لطلا الرس .وحرصة عىل اختاذ تداأري لضام تزو
اسرتاتيج ما الامأ وتسهيل رزويد السمبق .يمبحض اجلدول التايل انتاو احلبمب يف ايول املغارأية لس ومبات
تتارة :
جدول ر ( : )8انتاو احلبمب يف ايول املغارأية س ومبات تتارة (طا)
ممبريتانيا
املغر
اجلزائر
تمبنا
ليبيا
الس وة /
ايوةل
182,406 2,505,022 3,602,256 2,024,804 213,770 2007
343,848 5,311,219 5,137,470 2,305,900 307,527 2012
340,110 10,388,66 6,064,881 2,262,377 242,231 2018
املصدر :املوظمة العرأية للتمنية الزراعية اعدا  2007و  2012و.2018
شلك ر ( : )1حمصمبل احلبمب كج  /هكتار لدلول املغارأية لس ومبات متفرقة
محصول الحبوب كجم/هكتار
دول المغرب العربي 2017-2010-2000
2017
766 669 637
ليبيا

984

1532 1694

تونس

2010
883

1474

الجزائر

2000
990

1757 1547
366
المغرب

1371 955
864
موريتانيا

املصدر :ما اعدا الباحثا اباعامت عىل جدول ر .4
 -5الرايض الااأةل للزراعة  :ت غل الزراعة ( )%12.1ما يةل مساحة ايول املغارأية وال تادر حبمبايل
( 5.782.141مك، )2وتعترب اجلزائر ين اكرب وةل عرأيا ما حي املساحة أعد السمب ا  ،وابلنس بة
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لتمبفر املمبار املائية للزرعة فهواك ال ة مصا ر أساس ية يه املياه السطحية والآابر اجلمبفية والمطار ،وتعمتد
ايول املغارأية أنس بة ()%10-5عىل املياه اجلمبفية .
جدول ر ( : )9الرايض الااأةل للزراعة ( %ما مساحة الرايض) .2017-2000
ممبريتانيا
املغر
اجلزائر
تمبنا
ليبيا
الس وة /
ايوةل
املساحة
1.030.700 710.850 2.381.741 163.610 1.759.541
2
مك
الااأةل
0.45
18.9
3.1
18.5
1.0
للزراعة %
املصدر .1 :م ظمة الغذية والزراعة  ، )2018( FAOعىل الراأط التايل.https://2u.pw/TY109 :

. 2املوظمة العرأية للتمنية الزراعية  ،الكتا الاحصايئ الس ومبي  ،دل 2019 ،38
شلك ر ( :)2الرايض الااأةل للزراعة ( %ما مساحة الرايض)
االراضي القابلة للزراعة (  %من مساحة االراضي)
في الدول المغاربية
2000 -2017
18,5

18,9
3,1

1

0,45

املصدر :اعدا الباحثا اباست ا للبياانت ابجلدول ر .11
لثا  :الفجمبة الغذائية ابيول املغارأية :
تظهر الفجمبة الغذائية نتيجة جعز معدات مب الانتاو احمليل للغذاء عا ممباهبة معدات مب اس هتالك الغذاء ،أي
الفرق أ ما يتاا ما سلع غذائية والاس هتالك اللك للغذاء.
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جدول ر ( : )10قاة الفجمبة الغذائية يف ول املغر العريب لس ومبات تتارة (مليمب وار)
امل ا التجاري للسلع الغذائية
ايوةل
2014
2013 2012 2011 2007
تمبنا
1001
843
611
600
284
اجلزائر
8251
5372
3499
3571
4349
ليبيا
1253
1256
1101
1131
1379
املغر
741
724
()69
()96
()14
ممبريتانيا
150
150
114
117
()103
الاااميل
10587
7526 6068 6140 5890
املصدر :الكتا الس ومبية لالحصائيات الزراعية دل . 35-34-31
يالحد ما اجلدول ارتفاع الفجمبة الغذائية يف ايول املغارأية ما ( )5.9مليار وار عام  2007اىل
( )10.6مليار وار تاريبا وذكل لعدة عمبامل امهها :ازت الطلا عىل الغذاء نتيجة المنمب الساكين املزتايد.
واختالل التمباز أ الصا رات والمبار ات الغذائية ،واخنفاض الانتاو الزراع نتيجة الاخنفاض يف الاساليا
الانتااية وضعفها وندرة املياه  .وتسامه ومبعة احلبمب أنس بة ( )%65ما هذه الفجمبة  ،كام تسامه اجلزائر
أنس بة ( )%66ما اااميل قاة الفجمبة للبدلا املغارأية .
راأعا  :التحدتت ال تمباج الاما الغذايئ لدلول املغارأية :
 .1التحدتت الطبيعية :
 التصحر  :الاخنفاض نس بة الرايض الصاحلة للزراعة ماارنة مع املساحة اللكية.
 املواخ  :اعامت أغلا الزراعات العرأية عىل العمبامل املواخية ال رمت ابلتذأذ والتالا .
 املياه  :عدم كفاية مصا ر املياه ( ندرة املياه وسمبء اس تغاللها وهدرها).
 .2التحدتت ايميمبغرافية ( البرشية ) :
 الزتايد الساكين ،والتمباز أ الساك والغذاء ،اختالل مس تمبتت ايخمبل.
.3الس ياسات الاقتصا ية :
 التمبزيع غري املتمباز للممبار والطاقات الالزمة للتمنية الزراعية .
 ف ل الس ياسات الزراعية اااما ونظرهتا الانعزالية أو الاطرية.
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 .4حتدتت اخرى :
 تذأذ العمبائد الوفطية ،نتيجة لتغريات اسعار الوفط .
 التحمبات يف الوظام العامل  ،و مب التكتالت الاقتصا ية .
 تالبات اسعار الغذاء يف السمبق العاملية.
املبح الراأع  :الما الغذايئ العامل يف ظل جاحئة همبروان :
تعترب قضية "الما الغذايئ" احدى أمه الاضات ال ت غل ول العامل  ،وتربز أمهية هذه الاضية ابلرضورة ،يف
وقة الزمات واحملا لمبضع احلايل اني يعاني العامل وسبا تفيش فريو همبروان املس تجد .فالعامل اليمبم يعاين ما
أزمة معادة ومرهبة وسبا تفيش فريو همبروان ،تفمبق أزمة العام  ،2008ويه الزمة الخطر م ذ أزمة
الكسا الكبري عام  ،1929فايول د ة أمزمات اقتصا ية هبرية وناص يف الغذاء ،وايول املغارأية مضا ذكل
خصمبصا أ الزمة احلال ّية غري
ةلك تمهيد .وتسع ييع ول العامل اىل حتايق الاكتفاء انايت ما السلع الساس ية،
ً
خطرا عىل مس تابل الما الغذايئ العامل الاريا ،وحصمبل "ناص
مارونة أمبقة حمد انهتاهئا ،وهذا ما ي لك ً
يف املمبا الغذائية" يف السمبق العاملية ،وسبا الاضطراابت يف التجارة ايولية وسالسل اامدا ات الغذائية اراء
تفيش فريو همبروان .ونتيجة الااراءات ال اختذهتا احلكمبمات ملمباهجة تفيش فريو همبروان أ ى ذكل اىل
()1
انكامش الاقتصا ات العاملية ،وختفي الاطاعات الانتااية ،وشلل يف حركة التجارة العاملية وسفا ال حا
،وقد أثرت الزمة و لك خاص عىل صا رات احلبمب العاملية “الامأ وال عري وانرة والرز.
أوا  :واقع الاما الغذايئ يف ول املغر العريب يف ظل جاحئة همبروان  :تعاين ول املغر العريب ما ندرة ممبار
املياه ،وحمدو ية الرايض الصاحلة للزراعة ،وعدم اس تارار س يا واقتصا ي ،و ها ست عكا سلب ًا عىل المبضع
املعييش في يتعلق ابلما الغذايئ للفر  ،خاصة يف ظل تصاعد أزمة همبفيد .19-وقد ا ى انت ار الفريو اىل
ارتفاع ملحمبظ يف م رتتت السلع الغذائية يف املوطاة ،حي سعة الرس اىل ركمب ا تزو ما السلع
الغذائية ،ما أفىض اىل ارتباك سلسةل التمبزيع ،وسامه يف ظهمبر املضارأة وارتفاع السعار ( التضخ يف سمبق
السلع الغذائية)  ،ما ما شمن أ يتسبا يف اختالات يف السمبق .
نيا  :تداعيات ازمة همبروان ( همبفيد  :)19مل تعد مسمةل الما الغذايئ أو الس يا ة الغذائية لدلول مسمةل
س ياس ية أو اقتصا ية فاط ،أل أحصبة قضية أما قمبيم لدلول ،فاد اس تخدم الامأ هسالا س يا
واسرتاتيج لس ومبات طمبيةل ما قبل المباتت املتحدة المركية جتاه ال عمب  ،وال متكل أكرب ممبر عامل
) . (1طارق ،هنال CNN .)2020( .رك ن تم ري همبروان عىل حركة التجارة ايولية ،وقطع طرق املمبائن العاملية ،اليمبم الساأع ،ص  . 16 :عرب الراأط التايل.https://bit.ly/39gullx :
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للامأ والرز وانرة عام  ،2008وتس تمبر املوطاة العرأية قراأة  %55ما احتياجاهتا ما الامأ ما
المباتت املتحدة المركية( .)1نكل أصبأ الما الغذايئ همب التحدي الكرب يف املوطاة العرأية عامة وللبدلا
املغارأية خاصة ابعتباره ازء ما أمه أوج صواعة الس ياسات ،نظر ًا ل س ياسة الغذاء ررتبط ارتباط ًا امً
ابس تارار النظمة الس ياس ية يف املوطاة العرأية لتم رياهتا املبارشة والرسيعة عىل الفاراء وحمطات الرعاية الااامتعية
واملواطق املهم ة وال عبية خاصة يف ظل أزمة همبفيد .)2(19وما امه نتاجئ الازمة يف وقتوا احلارض:
 .1صعمبأة المبصمبل اىل أسمباق البيع ابمجلةل والتجزئة نتيجة ااغالقات.
 .2اخنفاض أسعار الطاقة وأ آ ره احملمتةل عىل ايول العرأية املوتجة للوفط .
 .3اخنفاض اخملزوانت الاسرتاتيجية لدلول نتيجة للسحا الزائد و تعمبي .
 .4زت ة الفار نتيجة الزت ة املتمبقعة يف البطاةل واخنفاض خمبل ذوي ايخل اليمبيم احملدو .
 .5صواعة الغذية العاملية ستتمثر و لك هبري عىل املدى الطمبيل ،وهمب اليشء املتمبقع حىت يف البدلا ال فهيا
انت ار الفريو حمدو  ،وهمب ما س يكمب هل انعاكسات هبرية يف ييع أحناء العامل.
 .6اخنف عد العامل يف الرايض الزراعية مسببا اخنفاض احملاصيل.
 .7حرما ايول ما الادرة عىل اس تريا املمبا الغذائية بعدلها الطبيع .
 .8ا ر م لكة الاما الغذايئ عىل املس هتكل  :التضخ وارتفاع الاسعار .واختالل هيلك ايمع الااامتع .
لثا :حلمبل مارتح لعالو تداعيات همبروان عىل الاما الغذايئ يف البدلا املغارأية :
 .1ررقية التجارة البينية أ ايول للسلع الغذائية ،و تبس يط ااراءات الاس تريا .
 .2تطمب ر ةرامج الما الغذايئ العريب لتصبأ ةرامج امئ .
 .3رفع اانتااية الزراعية وامب ة اانتاو وتعزز الاستامثر يف قطاع التمنية الزراعية.
 .4اصالحات طارئة يف ا ارة الس ياسات الغذائية لدلول املغارأية .
 .5اس تااللية مسمةل الما الغذايئ خارو الرصاعات واخلالفات أ ايول.
اخلالصة:
الزمة الغذائية يف ايول املغارأية رمتثل يف م لكة ناص أو حش يف أع املمبار املتاحة ،و مبا ساكنيا متسارعا وجعزا
او سمبء اس تغالل لالماكانت املالية ,اضاف اىل خلل يف الس ياسات الزراعية وسمبء اس تغالل ملا همب متاا ما
). (1املعهد ايويل لبحمبث الس ياسات الغذائية ( ، )IFPRIابلتعاو مع مؤسسة " "concern worldwideايولية ومؤسسة " "Welthungerhilfeالملانية  .2011.ص .13 :
( . )2رائد حرت  .)2020(.ندوة حمبل اخفاقات مؤرشات أ اء الاطاع الزراع العريب ،م تدى الفكر العريب ّ ،معا  ،الار  ،ص 53 :
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ممبار  ،فهي ازء ما مسمةل التمنية املتاكمةل يف امبهرها ،وحىت اعدا المبرقة وحسا اطالع الباحثا  ،مل توطلق
يف املوطاة املغارأية أي مبا رة حازمة وعاجةل تتعلق ابلما الغذايئ يف ظل فريو همبروان  ،وهمب ما قد يؤثر سلبا
عىل الاما الغذايئ يف الس ومبات الاا مة .
الوتاجئ :
ما خالل التحليل تمبصلة ايراسة اىل الوتاجئ التالية :
 .1أ الازمات العاملية تعد مؤرش اىل حدوث م لكة انعدام الما الغذايئ  ،وما حدث يف  ،2008وحيدث
يف أداية الس وة احلالية  2020م يف ظل جاحئة همبروان  ،خري ليل عىل ذكل .
 .2ا ول املغر العريب تعاين ما اس مترار ارتفاع الفجمبة الغذائية  ،وتالص للصا رات الزراعية  ،وجسلة
اجلزائر اكرب قاة للفجمبة الغذائية خالل الس ومبات املتاحة واقلها يف تمبنا.
 .3اظهرت أزمة فريو “همبفيد  “19يف الوصن الاول ما العام احلايل ، 2020تم ري هبري عىل الما
الغذايئ العامل ويف ول املغر العريب  ،ويظهر ذاكل ما خالل اتساع الفجمبة الغذائية لدلول  ،وهمب ما
س يكمب هل تم ريات سلبية عىل الاقتصا العامل يف الس ومبات الاا مة.
التمبصيات :
تنس يق اجلهمب والس ياسات الزراعية أ ايول املغارأية يف اطار راكميل ( الرشا ت الزراعية أحد مفاتيأ
التاكمل الاقتصا ي) حمبل هدف واحد همب حتايق الما الغذايئ.
رضورة الاهامتم ابلبح العلم الزراع واس تعامل التك مبلمبايات احلديثة هرافعة للتمنية املس تدامة وحامية
املمبار الطبيعية.
خاص ابلما الغذايئ ملمباهجة الازمات العاملية.
ان اء صودوق مغاريب للطمبارئ ّ
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قامئة املرااع واملصا ر والهمبامش:
أوا  :املرااع و املصا ر العرأية :
اعال تمبنا ( ،)2019ايورة  18ما ااامتعات اللجوة المبزارية املغارأية امللكّفة ابلما الغذايئ أدول احتا املغر العريب  ،ورشة معل
حمبل أزمة الغذاء العاملية وأثرها عىل الما الغذايئ ،تمبنا ،مار .2019
أمال عبد هللا فمبزي .( 2017(.الما الغذايئ ورك مبلمبايا الغذاء (.الطبعة الوىل :اجلوا رية للنرش والتمبزيع).
تارر أوضاع الما الغذايئ العريب  .)2018(.قرر التمنية العرأية التومبيع الاقتصا ي :مدخل لتصمبيا املسار وارساء الاس تدامة يف
الاقتصا ات العريب  (،الاصدار الثال  :املعهد العريب للتخطيط ).
اجلاةري ،عبد هللا معبد . )2000( .الفجمبة الغذائية يف المبطا العريب  :مفهمب ا ،مجمها ،أس باهبا و عالهجا يف الاسالم .ةل مركز صا ح
مل لالقتصا ااساليم،مج ،4 .ع ،12 .ص.75 -11 .
حر يت فاحت  .) 2018(.حتليل م لكة الاما الما الغذايئ يف المبطا العريب وتايمي احللمبل املطروحة ملمباهجهتا ،رساةل كتمبراه  ،ية
العلمبم الاقتصا ية والتجارية ،جامعة محمد خيرض  ،وسكرة  ،اجلزائر.
خاي أمب زار(. ) 2020الاس تعراض ااقلا حلاةل الما الغذايئ والتغذية لعام  :2019نظ غذائية مس تدامة ما أجل محيات حصية يف
الرشق ال ىن وشامل افريايا  ،الصودوق ايويل للتمنية الزراعية وم ظمة الغذية والزراعة وةرانمج الغذية العامل وم ظمة الصحة العاملية
وصودوق المم املتحدة لرعاية الطفمبةل.
رائد حرت( .)2020ندوة حمبل اخفاقات مؤرشات أ اء الاطاع الزراع العريب ،م تدى الفكر العريب ّ ،معا  ،الار .
سامل الوجف ( ،)2013س ياسات الما الغذايئ العريب  :حاةل الرهمب يف اقتصا عامل متغري رؤية مس تابلية وقفية ( ،مركز راسات
المبحدة العرأية  :أريوت  :لبوا )  ،ص.238 .
الس يد الرسي (.)2000الما الغذايئ يف العامل ااساليم واماكنيات حتايا  ،حب مادم ملؤمر اقتصا تت الزراعة يف العامل ااساليم ،
(مركز صا ح عبد هللا مل لالقتصا ااساليم ابلتعاو مع ية الزراعة  :الااهرة  :جامعة الزهر).
محممب أدر عيل .)2012( .راسة حتليلية لعد ما املؤرشات الطبيعية والبرشية املؤثرة يف الما الغذايئ يف العراق  .ةل جامعة هرهمبك
لدلراسات الانسانية ،عد خاص بؤمر ية الرتأية.969-947 ,
م ظمة الغذية والزراعة للمم املتحدة"،الفاو" ( ،)1996اعال روما و م الما الغذاىئ ،مؤمر الامة العامل للغذية،روما،ايطاليا .راأط
.http://www.fao.org/3/a-w3613a/index.html
املوظمة العرأية للتمنية الزراعية (. )2011الكتا الس ومبي لالحصاءات الزراعية العرأية ،اجملدل .31
يمبسن ةا زة (، )2018حمد ات و د ات الما الغذائية يف املوطاة العرأية  ،ةل العلمبم اانسانية والااامتعية ،العد ، 38 :ص
.21:
نيا  :املرااع و املصا ر الا بية :
Breisinger, C., Van Rheenen, T., Ringler, C., Pratt, A. N., Minot, N.,
Aragon, C., ... & Zhu, T. (2010). Food security and economic
development in the Middle East and North Africa. International Food
Policy Research Institute, 1-52.
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FAO, W. (2015). IFAD, 2012: The State of Food Insecurity in the
World: Economic Growth is Necessary but not Sufficient to Accelerate
Reduction of Hunger and Malnutrition. Food and Agriculture
Organization of the United Nations, Rome, Italy.
Food and Agriculture Organization of the United States. (2013). The
State of Food Insecurity in the World, 2013: The Multiple Dimensions
of Food Security. Food and Agricultural Organization of the United
Nations.
Unit, E. I. (2015). Global food security index 2015: an annual
measure of the state of global food security. London: EIU.
املالحق :
ملحق ر ( : )1نس بة انعدام الما الغذايئ يف أدلا املغر العريب ()2017-2015
%
تصوين ايول
ايول
املغر العريب
اجلزائر ،ليبيا ،ممبريتانيا ،املغر  ،تمبنا
7.8
الرصاع
العراق ،ليبيا ،سمبرت ،السمب ا  ،الاا
17.7
اخلليج
البحر ا ،الكمبية ،عُام  ،قطر ،السعمب ية ،اامارات.
7.6
املرشق
مرص ،العراق ،الر  ،لبوا  ،السمب ا  ،سمبرت ،الاا ،فلسط
13.0
املصدر .FAW, 2018 :عىل الراأط التايل.https://2u.pw/TY109 :
ملحق ر ( :)2حمصمبل احلبمب كج  /هكتار لدلول املغارأية لس ومبات متفرقة.
املغر
اجلزائر
تمبنا
ليبيا
الس وة  /ايوةل
366
883
984
637
2000
1547
1474
1694
669
2010
1757
990
1532
766
2017
املصدر :املوظمة العرأية للتمنية الزراعية ،أوضاع الما الغذايئ العريب .2011 ،ص.51

ممبريتانيا
864
955
1371
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تفعيل آليات استغالل العقار الفالحي الوقفي كأحد احللول
القانونية لتحقيق األمن الغذائي يف التشريع اجلزائري
Activting the mechanisms of exploitation of the agricultural
andowment as one of the legal solutions to acheieve food security
in the algerien legislation

شريفة يوسف الزين و علياتي حممد
 ايرجة العلمية طالبة كتمبراه  /أس تاذ حمارض قس أ. املؤسسة :ية احلامبق جامعة املدية اجلزائر -ترب الانامتء :ترب الس يا ة و العمبملة

ملخص:
عىل ضمبء الزمة الاقتصا ية ال تعرفها البال وأعد أ أصبحة ش ب عاازة عا تلبية حاايات
الساس ية للفرا وما مثة حتايق الما الغذايئ اني أصبأ قضية ذات أما قمبيم ،كام ي لك عابة أمام
تطمبر ال عمب وحتايق اكتفاهئا انايت وسبا ضعن أ اء العاار الفاليح المبقف نتيجة سمبء اس تغالهل و
ا ماج يف الاطاع العمراين ،اىل جانا التواق والتطبيق الغري سلمي للوصمبص الاانمبنية املوظمة هل مما نتج
عو الترصفات الغري قانمبنية  ،هذا ما فع ابملرشع اجلزائري اىل سا قمبان م ظمة للمبقن اني يعد ما أمه
النظمة العاارية املعربة عا اافة التضاما و التمآزر أ أفرا اجملمتع ،متدخال لتوظاها ابلساليا الاانمبنية خش
ذكل أجل حتس وررش يد اس تغالل العاار الفاليح المبقف أصمبرة فعاةل ،وحتايق رمنية المبقن ،والهنمبض
ابلاطاع الفاليح المبقف و مع التمنية الفالحية وتاليص الفجمبة الغذائية.
اللكامت املفتاحية  :الما الغذايئ ،املساقاة ،املزارعة  ،احلكر ،استامثر
abstract :
the country is expiencing and has become In light of the economic crisis that
almost unble to meet the basic needs of individuals and achieve food security , which has
become an issue of national security, is one of the reasons that prompted reasons that
prompted the algarian legislator to enact laws organized for the endowment , which is
one of the most importantsystems
The ancient islamic real estateexpresses a culture of solidarity and synerg Between
members of society, and reflects the milieu of love and rapprochement between people
and a the algerian legislator reliance on intervention to organize its fields by legal means
aimed at developing the endowment and achieving food securty and the endowment is
of two types
key words : food security, msaqa, farming , hikarlease ,waqf, development.
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مادمة
يعترب المبقن ما أمه املمباضيع املعارصة نظرا لمهيت ابعتباره ممبر ا ممبيليا أساس يا ،كام يتجىل
وره أيضا ابعتباره عامة أساس ية لتامبية العالقات الااامتعية با جيسده ما أأعا انسانية وررأمبية رمتثل
ابلسا يف حا اخلري والتعاو والتخلص ما حا المتكل واصالا أوضاع الوا املعومبية واملا ية.
وهبذا الاعتبار فالمبقن ما أمه مامبمات أواء اجملمتع وحل م ا وقضاته ،ل أساس همب
العمل اخلريي التطمبع املرخس للامي الروحية لتامبى والصالا ،واملؤ ي اىل انت ار الامي الااامتعية
لتعاو وامل اركة يف حل م اخش الآخرا وتعميق التاكفل الااامتع  ،نكل يعترب الاستامثر المبقف
أحد مامبمات جناا أي وةل ابعتباره انعاك لتطمبر اقتصا ها فهمب ك ن مدى حتمك ايوةل يف ثرواهتا،
وهيفية اس تااللها ما أجل أواء اقتصا قمبي انحج عىل ييع املس تمبتت وكذا تفعيل حركهتا التجارية عىل
مس تمبى المبطين وايويل ،وا كمب ذكل يف هذا الصد اا ما خالل حسا استامثر واس تغالل
العائدات ال تميت ما المبقن هبدف تمبظيفها يف م اريع استامثرية انحجة و رائدة خاصة ابيوةل اجلزائرية
ال تعترب يف أما احلاجة لهذه اخملططات املس تابلية نكل معدت اجلزائر اىل اس تغالل العاارات المبقفية
با حياق ذكل فمصدرت عدة نصمبص استامثر الوقاف العامة اني عُين ابهامتم املرشع و أقر أحاكم
استامثره.
اشك أ استامثر العاارات المبقفية الفالحية أمر وااا ،ولمبا هذا المبااا ملا أاية
الوقاف ،وملا مة احملافظة عىل أصمبلها المبقفية و سمباءا نة قد حبسة لتادمي في ما املوافع أو
اا را ات لتحايق أهداف وضعها المباقن ،ويف تعطيل المبقن عا الاس تغالل اني أعد هل حرما
لفرا المة أو اجملمتع ما م افع المبقن و اهدار للعالقات اانتااية الاكم ة يف أممبال الوقاف.
و وسبا تدهمبر أسعار الوفط يف زما همبروان ،و مع اس مترار اجلاحئة ي لك اس تغالل العاارات
الفالحية با فهيا المبقفية أمل الوجاة يف حتايق الغذايئ و أذكل فا الاستامثر يف هذا الاطاع يعد ما أحد
البدائل ال تعمبل علهيا البال للخروو ما تبعية الغذائية و فع جعةل التمنية اىل أمام  ،نكل حاول املرشع
اجلزائري الاس تفا ة و اســـتغالل هذه ال وة المبقفية و ذكل ابستامثرها و رمنهيا ،و عا طريق سا قانمب يُعىن
ابستامثر العاارات الااامبقفية الفالحية فمقر صيغ اس تغالل العاارات المبقفية الفالحية و علي نطرا ااشاكلية
التالية ما همب ور العاار الفاليح المبقف يف حتايق الما الغذايئ ؟.
و لتجس يد هذه ااشاكلية مت الاعامت عىل املهنج التحلييل املوصا عىل الوص الاانمبين املُوظ
ملمبضمبع احلال حتليال و محيصا خملتلن أحاكم  ،و ا را نكل قسموا هذا البح اىل حممبر ا.
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احملمبر الول :ااطار املفاها
ارتبط الما الغذايئ ابلعديد ما املتغريات مهنا املواخية ،وم لكة العاار الفاليح المبقف  ،ذكل
لكمب أزمة الغذاء تتصدر احئة اهامتمات العامل أصفة عامة واجلزائر أصفة خاصة ،مما اعل املرشع
اجلزائري يعط العاار الفاليح المبقف اهامتما هبريا ما خالل ررسانة الوصمبص الاانمبنية والتوظاية لتفعيل
ور العاار الفاليح المبقف يف حتايق الاكتفاء انايت الغذايئ ،غري أن مل يعد تعرين الرايض الفالحية
المبقفية نكل تادم تعريفا لهذه الخرية ابضافة اىل تعرين الما الغذايئ مع الك ن عا واقع يف اجلزائر
 -1تعرين الرايض المبقفية اخملصصة للفالحة :ا جند تعريفا قانمبنيا للرايض المبقفية اخملصصة للفالحة
عود الرامبع اىل الوصمبص الاانمبنية املوظمة لحاك ا ،غري أنااااااا ميكا مالحظة أ هذه الرايض
تتصن خباصيت أساس يت  -وذكل انطالقا ما تسميهتا :
 فهي ما هجة أرايض وقفية وما هجة نية أرايض فالحية ،وعلي ميكا حتديد هذه الرايضوتعريفها انطالقا ما اخلاصيت الساأق ذهرهام.
أ -الرايض المبقفية اخملصصة للفالحة يه أمالك وقفية :ما خالل اس تاراء نصمبص الرتسانة الاانمبنية
المبطوية ،جند املرشع قد نص ابملا ة  213ما الاانمب املتضما قانمب الرسة املعدل واملمت ،
وكذا املا ة  03ما الاانمب ر  10 - 91املتعلق ابلوقاف ،أ المالك المبقفية تن م
نتيجة ترصف المباقن يف مال ميلك جبعهل غري قاأل للمتكل عىل وج التمأيد أغية التصدق بوفعة
هذا املال عىل الفاراء أو عىل وج ما وامبه اخلري.1
كام نص املرشع ابملا ة  08ما نفا الاانمب عىل أ المالك المبقفية تتضما ومبعة ما
الماها واملوامبات والعاارات.
و أواءا مما تادم يتضأ أ الرايض المبقفية اخملصصة للفالحة تدخل يف معمبم المالك المبقفية
العاارية ذكل أ الصل يف العاارات همب الرض ،2ويف هذا أكدت املا ة 22ما املرسمبم التوفيذي ر
 381 -98احملد لرشوط ا ارة المالك المبقفية وتس يريها وحام هتا و هيفيات ذكل ،3أ املكل

 1هرمية حاو ،اس تغالل الرايض المبقفية اخملصصة للفالحة يف الترشيع اجلزائري  ،ماال من مبر ةل الس تاذ الباح لدلراسات الاانمبنية والس ياس ية  ،العد التاسع  ،اجملدل الثاين
لس وة  .2018ص . 1141
 2عبد الرزاق الس هنمبري ،المبس يط يف رشا الاانمب املدين اجلديد،حق امللكية مع رشا مفصل للش ياء والممبال ،اجلزء الثاما،من مبرات احلليب احلامبقية ،أريوت  ،لبوا ،
،1998ص  ، 19ص. 20
 3املا ة  22ما املرسمبم التوفيذي ر  381 - 98املؤرخ يف  ، 1998 / 01 / 12احملد لرشوط ا ارة المالك المبقفية وتس يريها وحام هتا و هيفيات ذكل ،اجلريدة الرمسية عد 90
لس وة . 1998
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المبقف ميكا أ كمب أواءا أو أرض أياض أو أرضا زراعية  -وهمب ما يوطبق عىل الرايض المبقفية
اخملصصة للفالحة  -أو أرضا م جرة.
وعلي فالرايض المبقفية اخملصصة للفالحة يه أرايض وقفية مت حبسها عا المتكل عىل وج التمأيد
الرب معمبما
للتصدق بوفعهتا للجهة ال حد ها المباقن أو عىل وامبه ّ
 الرايض المبقفية اخملصصة للفالحة يه أرايض فالحية  :عرف املرشع اجلزائري الرايض الفالحيةبمباا املا ة  04ما الاانمب ر  25-90املتضما التمباي العااري املعدل واملمت  ،1ال جاء فهيا
ما ييل  ":الرض الفالحية أو ذات المبهجة الفالحية يف مفهمبم هذا الاانمب يه خش أرض تنتج أتدخل
اانسا س ومبت أو خالل عدة س ومبات انتاجا يس هتكل البرش أو احليمبا أو يس هتكل يف الصواعة
اس هتال مبارشا أو أعد حتمبيهل" .
فاملالحد أ هذا الوص ضبط تعرين الرايض الفالحية عىل أسا معيارا هام:2
 -1اانتاو أو قاألية اانتاو الفاليح أتدخل اانسا  ،ويرتتا عا هذا املعيار اخراو الرايض
ال تنتج أطبيعهتا و تدخل اانسا ما ائرة هذا التعرين.
 -2قاألية اانتاو الفاليح لالس هتالك اانساين أو احليمباين أو الصواع .
كام يتضأ ما هذه املا ة أ الرايض الفالحية اما أهنا فالحية يف أصلها ،أي أهنا ذات طبيعة
فالحية با تادم ما انتاو فاليح ،وهمب ما جيعل الرض الفالحية تس تغل يف الن طة ال يه يمة
لها ابلطبيعة واما أهنا أرايض قاأةل لالس تغالل الفاليح همبهنا أرايض ذات وهجة فالحية ،ولمب مل تس تغل
فعال يف الفالحة وهمب ما يوطبق عىل الرايض المبقفية اخملصصة للفالحة ،فهي اما أ ركمب أرايض
فالحية يف أصلها واما أهنا أرايض ذات وهجة فالحية ميكا اس تغاللها فالحيا.3
وعلي ما خالل مضممب هات اخلاصيت الساس يت للرايض المبقفية اخملصصة للفالحة ،ميكا أ
نتادم أتعرين للرايض المبقفية اخملصصة للفالحة كام ييل  " :الرايض المبقفية اخملصصة للفالحة يه
أرايض مت حبسها عا المتكل عىل وج التمأيد للتصدق بوفعهتا همبهنا أرايض ذات انتاو فاليح مىت مت
اس تغاللها وفاا ملا حيد ه الاانمب " . 4
 1املا ة  04ما الاانمب ر  25 - 90املؤرخ يف ،1990/11/18املتضما التمباي العااري ،اجلريدة الرمسية عد  49لس وة . 1990
 2محمد كوازة  ،ا اية اا ارية لمالك ايوةل اخلاصة يف الترشيع اجلزائري ،أطروحة مادمة لويل شها ة كتمبراه العلمبم يف الاانمب  ،ية احلامبق ،جامعة ابو تتار ،عواأة ،اجلزائر،
 ،2015 / 2016ص . 216
3حاو هرمية  ،املراع الساأق ،ص 1141
4حاو هرمية ،نفا املراع ،ص 1142
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 -2الما الغذايئ :عرفة املوظمة العاملية للتمنية الزراعية والما الغذايئ عىل أن  ":تمبفري الغذاء
ابلمكيات والومبعيات الالزمة للن اط والصحة وأصمبرة مس مترة وللك فر ما اجملممبعات الساكنية
اعامت ا عىل اانتاو احمليل أوا ،وعىل أسا امل ة النسبية انتاو السلع الغذائية للك الاطر،
1
وااتحت لاكفة أفرا الساك ابلسعار ال تت اسا مع خمبهل واماكنياهت املالية"
كام عرفت جلوة الما الغذايئ العامل عىل أن  ":متع البرش فة يف ييع الوقات أفرص احلصمبل،
ما الواحيت املا ية والاقتصا ية ،عىل أغذية فية وسلاة ومغذية تليب حاجاهت الغذائية وتواسا
أذواقه الغذائية يك يعي مبا حياة تمبفر هل الن اط والصحة"  2يتنب ما خالل تعريف املادمة أ
املوظمة العاملية للتغذية والزراعة أسسة تعريفها للما الغذايئ عىل اجلانا اانساين  ،فهي هتمت
ابانسا ابيرجة الوىل وابحتياجات الغذائية وب لكة اجلمبع 3خش ذكل ما احلفاظ عىل هرامت اانسانية
ما هجة ،والعمل عىل تمبفري الغذاء اني يضما حصة اانسا ون اط ما هجة أخرى ،هذا الاهامتم
يف حمهل اا أن معيا حي ا يصلأ لبواء اقتصا وطين سلمي لن ي جع عىل اس تريا الغذاء
وا
ما اخلارو أو اباعامت عىل املعمبانت والتضاما ايويل ،وأواء علي ميكا الامبل أ مفهمبم الما الغذايئ
وفق تعرين املوظمة العاملية للتغذية ا يصلأ ليكمب مبدأ تبىن علي س ياسة زراعية وطوية تسع اىل
حتايق اكتفاهئا الغذايئ ،وعلي يعد انسا تعرين للما الغذايئ املادم ما طرف م ظمة الغذية والزراعة
واملوظمة العاملية للتجارة أصمبرت الساس ية عىل أن " حصمبل ييع اافرا وو لك اي عىل املمبا
4
الغذائية الالزمة والاكفية لتغذية اانسا وأاائ يف حاةل حصية ايدة"
 -3واقع الما الغذايئ يف اجلزائر  :ي لك انعدام الما الغذايئ حتد هبري دد الاس تارار
الاقتصا ي والااامتع للجزائر نتيجة س ياسات رمنمبية فاشةل حبمك أن مل حيد فهيا الاطاع الفاليح
أصفة عامة  ،والعاار الفاليح أصفة خاصة ابلولمبية والاهامتم الاكيف ،مما أ ى اىل تدهمبر اانتاو
الفاليح اني مل يمباها متطلبات الفرا  ،ابملااأل ارتفاع المبار ات الغذائية ال جتاوزت  2مليار
وار خالل فرتة التسعيوات ،وتعدت  4مليار وار س وة ، 2010وما املتمبقع أ تتعدى
6.5مليار وار س وة  ،2020وت ري ااحصائيات اىل أ اجلزائر تعرف تبعية غذائية هبرية،
حي ارتفع متمبسط التبعية للحبمب ما % 51.24خالل الفرتة املمتدة ما أ 1970 -
 1املوظمة العرأية للتمنية الزراعية ،الزراعة والتمنية يف المبطا العريب ،حنمب أما غذايئ عريب ورمنية زراعية مس تدامة  ،العد الول والثاين ،يسمرب  ، 2009ص . 28
le Programme CE-FAO « Sécurité alimentaire l’information pour l’action », FAO 2008 ,
http://www.fao.org/docrep/013/al936f/al936f00.pdf
3زعيط نمبر اي ا ،ماال أعومبا ااشاكلية الغذائية لدلول الوامية  ،طبيعهتا وجتلياهتا وأس باهبا ،حاةل اجلزائر ،ةل العلمبم اانسانية والاقتصا ية ،العد  ، 31امبا  ، 2009اجملدل
 ،ص232 .
4
- Joseph H.Hulse, Développement durable : un avenir incertain, les presses du l’université Laval, Québec, Canada, 2008, p 179.
2
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1980اىل  % 71.74خالل الفرتة املمتدة  1990-1981واخنف اىل
%70.30خالل الفرتة  ، 1991 - 2001وانتال متمبسط التبعية ابلنس بة لسلعة الامأ
ما  % 56.8اىل ، 78 %واخنف اىل% 71.55عىل التمبايل خالل الفرتة نفسها
 ،1وأاية اجلزائر حىت اللفية الثالثة تعاين ما التبعية يف ال الغذاء هذا ما فع هبا اس تغالل مل
أمالكها العاارية الفالحية با فهيا المبقفية ،وذكل للخروو ما التبعية الغذائية.
احملمبر الثاين :ور أساليا اس تغالل العاارات الفالحية يف حتايق الما الغذايئ
يلعا العاار الفاليح أصفة عامة ،والعاار الفاليح المبقف أصفة خاصة ورا ام يف حتايق التمنية
الاقتصا ية وابلتايل المبصمبل اىل حتايق الما الغذايئ والتخلص ما التبعية ،اذ حيض العاار الفاليح
يف اجلزائر ابهامتم هبري وهمب ما ن هده ما الرتسانة الاانمبنية والتوظاية ال وضعها املرشع ما أجل توظمي
استامثره.
 -1ااطار الاانمبين لالستامثر العاار الفاليح المبقف  :مر استامثر العاار الفاليح المبقف يف اجلزائر
برحلت متبايوة الحاكم الاانمبنية .
 -1-1املرحةل الوىل  :ما الاس تاالل اىل صدور الاانمب ر  10-91املتعلق ابلوقاف :أول
اطار لتوظمي المبقن املرسمبم ر  283-64واملتضما نظام المالك احلبس ية العامة،
اني مل يلق تطبياا ما طرف ايوةل لن وضع يف ظروف خاصة ،كام مل حيد في الحاكم
الاانمبنية ال تلزم اا ارة حامية الوقاف ما الضياع والاند ر.2
لصدر أعد ذكل قانمب الرسة ر  16-84اني تواول أع أحاكم المبقن  ،ولك مل يوص عىل
استامثر المالك المبقفية.3
وما مي هذه املرحةل ،اس تحاةل احلدي عا استامثر الممبال المبقفية لعدم وامب المالك المبقفية،
حبمك أ الوظام اجلزائري اس تمبىل عىل ما تبا ما الممبال المبقفية ابصدار قرار تمممي الرايض.
 -2-1املرحةل الثانية  :ما  1991اىل س وة  : 2001حسا ما جاء يف املا ة  46ما
س تمبر  ،1989أصدر املرشع الاانمب ر  10-91املتعلق ابلوقاف ،حي حد هذا
1عيىس ةا انرص ،م لكة الغذاء يف اجلزائر ،أطروحة كتمبراه وةل يف العلمبم يف العلمبم الاقتصا ية  ،جامعة قس وطيوة ،اجلزائر  ،ص . 182
 2او م صمبر  ،مصطفاوي عايدة  ،رشوط و هيفيات اس تغالل العاارات المبقفية املمبهجة لالستامثر ماال من مبر  ،ةل الفاق علمية  ،اجملدل 11العد  02الس وة  ، 2019ص
.106
مل
3الاانمب ر  16-84املؤرخ يف  1984/06/09املتضما قانمب الرسة اجلريدة الرمسية العد  24املعدل و ا مت .
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الاانمب الامباعد العامة لتوظمي المالك المبقفية وتس يريها وحفظها وحام هتا ،ونص يف ما ت 45
عىل أ المالك المبقفية رمن وتستمثر وفاا ارا ة المباقن ،وطباا ملااصد الرشيعة ااسالمية يف
ال الوقاف حسا هيفيات حتد عا طريق التوظمي  ،ليصدر املرسمبم التوفيذي ر -98
 ،381اني نص عىل ااجيار كطرياة استامثر المالك المبقفية أصفة عامة با فهيا الفالحية .
ا هذا الاانمب صدر أعد تغري نظام احلمك يف ايوةل اجلزائرية ،حي أدأ اهامتم ايوةل ابلمبقن
واعتربت عامال أساس يا يف التمنية والتاكفل الااامتع  ،أ املرشع ذهر ما ة واحدة حمبل استامثر
المالك المبقفية ويه املا ة  45م  ،تمخر صدور الوصمبص التوظاية اىل غاية  01يسمرب
.1998
 -3-1مرحةل ما أعد س وة  :2001ماش يا مع التغيريات الاقتصا ية و الااامتعية ال عرفها اجملمتع
اجلزائري اأد أ تسا ر المالك المبقفية هذه التغيريات أوا فهيا اجلانا الفاليح عا طريق
استامثرها و توظاها با يعمب ابلفائدة عىل المبطا و املمبطا نكل جاء الاانمب  07-01املعدل و
املمت للاانمب  10-91املتعلق ابلوقاف اني استبعد الوقاف اخلاصة كوا في مساعدة للجهة
امللكفة ابلوقاف يه التفرع و التحمك يف ا ارة و توظمي و تس يري المالك المبقفية العامة با فهيا
الفالحية تلهتا مراا توظاية تمبحض أحاكم استامثر العاارات الفالحية المبقفية وفق أساليا حمد ة.
 -2مسامهة العاار الفاليح المبقف يف حتايق الما الغذايئ للعاار الفاليح المبقف ورا ام يف
فع جعةل الاقتصا مما هل ما انعاكسات عىل اس تارار ايوةل واس تاالليهتا ،وابلتايل حتايق الما
الغذايئ ،اذ حيض ابهامتم هبري ،فتحايق الما الغذايئ يفرض الانفتاا عىل الاستامثر يف تتلن
الاطاعات با فهيا الاطاع الفاليح المبقف  ،و أذكل يعد استامثر المالك المبقفية أحد العمبامل
املساعدة لتخفين ما أعباء ايوةل ،1حي حد املرشع اجلزائري بمباا الاانمب 07-01
اني جاء في ما ييل" :ميكا أ يس تغل ويستمثر ورمن المالك المبقفية اذا نة أرضا زراعية أو
جشرا" ،وحد لها نمبع ما العامب استامثرها يه: 2
ً
 -1عاد املزارعة ويتلخص يف اعطاء الرض المبقفية ملزارع يس تغلها مااأل حصة ما احملصمبل يتفق
علهيا عود اةرام العاد3و همب ما أكد علي املرشع اجلزائري بمباا املا ة الفارة الثانية ما املا ة 26
مكرر  1ما الاانمب ر  07-01املعدل و املمت للاانمب  10-91املتعلق ابلوقاف
1زايد ح يفة )،مسامهة الز ة و المبقن يف أواء الاقتصا ( ةل رساةل املسجد ،العد الراأع ،وزارة ال ؤو ايينية و الوقاف ،اجلزائر ، 2014 ،ص. 31
 2الاانمب ر  07-01املعدل و املمت للاانمب ر  10-91املتعلق ابلوقاف العامة  ،اجلريدة الرمسية العد  29لس وة .2001
3صمبرية زر وم ،الوظام الاانمبين للمالك المبقفية ،مذهرة مااس تري يف الاانمب العااري ،ية احلامبق ،جامعة احلاو خلرض ابتوة ، 2010 ،ص 140
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و ام نة طبيعة العاد فا الهدف م همب اجيا س بل اناعة اس تغالل الرايض با حياق الغرض
املاصمب مهنا همب تمبفري الما الغذايئ و همب المر اني ا جنده يف المباقع العميل .
 -2عاد املساقاة يه اعطاء ال جر بختلن أنمباع وما يدخل يف حمك  ،لوخيل ملا يامبم وساي
مع الايام وسائر العامل الخرى ال حيتاهجا ال جر مااأل ازء معلمبم ما مثره م اعا في ،
وعرفها املرشع اجلزائري يف املا ة  26مكرر  1ما قانمب  07-01عاد املساقاة ياصد أ
اعطاء ال جر اس تغالل ملا يصلحها مااأل ازء مع ما مثره.
يعد عاد املساقاة ما الصيغ الاستامثر و المتمبيل طمبيةل الجل و ما أجنع الصيغ الاستامثرية
للرايض الفالحية الزراعية امل جرة غري أ ما يعا علي همب عدم الوص عىل أحاكم اخلاصة أعاد
املساقاة 1المر اني يس تدع الرامبع اىل أحاكم الرشيعة ااسالمية ال ت رتط يف عاد املساقاة
أيا حمل العمل  ،أي نمبع ال جر أو ال جر املرا ساي و كذا حتديد صفة العمل ي رتط يف
العامل أ يبذل عواية الرجل العا ي يف أرض فيامبم ةلك ما يلزم اصالا الوخل أو ال جر تايدا با
2
ارى أ العرف يف املساقاة
أما الرايض البمبر فاد أقر املرشع اجلزائري استامثرها عاد احلكر ومت الوص علي يف املا ة  26مكرر
02ما الاانمب  07-01عىل أن ميكا استامثر الرض املمبقمبفة العاطةل أعاد احلكر وعلي همب
حق عيين خيمبل للمحتكر الانتفاع أمرض ممبقمبفة ابلبواء علهيا أو ابلغر أو أمي غرض أآخر وذكل
3
مااأل أارة معيوة
 -3استامثر الرايض الفالحية عا طريق ااجيار :يعترب اجيار الرايض المبقفية الفالحية ما أمه طرق
استامثر العاار الفاليح المبقف و أك ها ش يمبعيا يف المباقع العميل ا مل نال المبحيد اني تلجم الي
مد رية الوقاف يف اطار رمنية و استامثر العاارات المبقفية ،و قد أجاز املرشع اجلزائري وقفا لوص
املا ة  26مكرر  09ما الاانمب  07-01و أحال رشوط و أحاكم توفيذه للمرسمبم التوفيذي
ر  70-14املؤرخ يف  10فيفري  2014احملد لرشوط و هيفيات اجيار الرايض
المبقفية الفالحية 4ذكل أ نطاق اس تغالل اخلمباص لراضهي الفالحية اخلاصة أوسع ما نطاق
اس تغالل الرايض المبقفية اخملصصة للفالحة ،ذكل أ الرايض الفالحية ا ركمب معدة اا
 1عبد الاا ر عزرز فا استامثر المبقن و ممبيهل يف ااسالم راسة تطبياية عا المبقن اجلزائري ،أطروحة كتمبراه ية العلمبم ااسالمية جامعة اجلزائر ، 2004/2004 ،
ص129
 2ةا رشطيمبة س واء ،النظمة العاارية يف الترشيع اجلزائري ،أطروحة كتمبراه ،جامعة قس وطيوةا ، 2018/2018 ،ص .267
 3راممبل خاي ،ااطار الاانمبين و التوظا لمالك المبقن يف اجلزائر ،الطبعة الثانية ،ار همبمة ،اجلزائر  ، 2006،ص138
 4املرسمبم التوفيذي ر  70-14املؤرخ يف  10فيفري  2014احملد لرشوط و هيفيات اجيار الرايض المبقفية اخملصصة للفالحة ،اجلريدة الرمسية ،العد  ،09املؤرخة يف
.2014/02/20
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لالنتاو الفاليح ،املرتبط ارتباطا و ياا بامرسة الن اط الفاليح ،وهمب يس تغرق الن اط الزراع
ويتعداه اىل أن طة أخرى:كرتأية املمبايش وغريها ما العامل ال تبا قاأةل للتطمبر وتؤثر عىل
مفهمبم الن اط الفاليح ،و كذا عىل املعىن املرا ابانتاو الفاليح ،اني يتغري أتغري املاصمب
ما الن اط الفاليح  ، 1ويتحاق للمالك اخلمباص حرية ممارسة أي ن اط فاليح يف أراضهي و
احلصمبل عىل انتاو فاليح مىت حافظمبا عىل المبهجة الفالحية لهذه الخرية ،علام أ املرشع
اجلزائري قد حد املاصمب ما اانتاو الفاليح يف املرسمبم التوفيذي ر  63 - 96املؤرخ
يف  27جانف  1996املتضما تعرين الن اطات الفالحية وحتديد رشوط الاعرتاف أصفة
الفالا و هيفيات  2وذكل يف املمبا 05 ،04،03، 02م  ،اذ نص عىل اعتبار خش ن اط
رتبط وسري ورة مب م تمبو نبايت أو حيمباين وراكثره ن اطا ذا طاأع فاليح ،وميتد هذا
المبصن اىل خش ن اط يست د اىل هذا الاس تغالل أو يعترب امتدا ا هل كعمليات ختزا
املوتمبجات سمباء نة ما مصدر نـــبايت أو حيمباين ،وكذا معليات حتمبيل و تمبضيا وتسمبيق
هذه املوتمبجات عودما مثل اس مترارا لالس تغالل الفاليح ،و الخذ أع الاعتبار الطرق
املعمتدة يف اجنازها طبيعية نة أو اصطواعية.
غري ح أ الرايض المبقفية اخملصصة للفالحة تس تغل يف ااطار اني حتد ه ارا ة المباقن كام تلزم
اجلهات املسرية ابلتاييد ةرغبة المباقن ال عىل أساسها مت المبقن ،كام نص املرشع اجلزائري بمباا
املرسمبم التوفيذي  70-14عىل اس تغالل العاارات الفالحية المبقفية ال كمب اما حمصمبرة أو
مسرتاعة
أ -الرايض المبقفية الفالحية احملصمبرة  :جاء بمباا أحاكم املرسمبم التوفيذي ر  70-14أن
الرايض الفالحية املمبقمبفة احملصمبرة ركمب أواءا عىل عاد اجيار المبقف  ،و ياصد ابجيار الرايض
المبقفية اخملصصة للفالحة اخملصصة للفالحة خش عاد تؤار بمباب السلطة امللكفة ابلوقاف اىل
ص مس تمار أرض وقفية تصصة للفالحة ،و قد كمب صا طبيعيا أو صا معومبت ،مع
حتديد الرشوط وااا تمبافرها يف خش مهنام خاصة اشرتاط بمبت صفة الفالا للمس تمار اذا
صا طبيعيا و ذكل أتادمي شها ة ركمب ا أو الـتمهيل يف اجملال الفاليح أو أ كمب ال خص

 1حاو هرمية  ،املراع الساأق ،ص .1145
 2أنظر املرسمبم التوفيذي ر  63 - 96املؤرخ يف  27جانف  1996املتضما تعرين الن اطات الفالحية وحتديد رشوط الاعرتاف أصفة الفالا و هيفيات اجلريدة الرمسية عد 07
لس وة . 1996
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املعومبي املس تفيد ما ااجيار الفاليح المبقف خاضعا للاانمب اجلزائري و أ كمب الن اط اني
ميار يف ال الفالحة  1المر اني لكن اىل حد ما همب املستمثر ما ذوي اخلربة يف امليدا .
ويعد عاد ااجيار ما أمه وسائل اس تغالل واستامثر العاارات المبقفية أمنمباعها اخملتلفة :أرض
فالحية ،عاار مبين ذو اس تعامل سكين ،عاار مبين ذو اس تعامل جتاري  ، ...وهذا لن ما أقدم
طرق اس تغالل هذه العاارات ،وأك ها اس تعاما
و رمتثل أر العاد ااجيار المبقف الفاليح يف الرضا و احملل و السبا اباضافة اىل ال لكية
حي جيا افراغ يف قالا الرمس  2حتة طائةل البطال الرضا همب تبا ل الطرفا التعبري عا ارا اهتام
حمبل املسائل الساس ية يف العاد و ال رمتثل يق طبيعة العاد و أطراف حتديد الرض املؤارة و مدة
اجيارها و الارة املتفق علهيا فاحملل ابلنس بة للمؤار همب م فعة الع املؤارة .
أما ابلنس بة للمس تمار همب الارة املدفمبعة  3مااأل انتفاع ابلع املؤارة و الكهام ياا بدة زم ية
يرسي ما خاللها عاد ااجيار و ال ميكا جتديدها ورشط ممبافاة السلطة امللكفة ابلوقاف  4و كمب
تمجري الرايض المبقفية الفالحية اما عا طريق املزا العلين أو عا طريق الرتايض .
 الرايض الفالحية المبقفية املسرتاعة  :ميكا اس تخالص رشوط اسرتجاع الرايض الفالحيةالمبقفية املؤممة ما نص املا ة  38ما قانمب الوقاف  ، 10 - 91حبي توص عىل أن "
تسرتاع المالك المبقفية ال أممة يف اطار أحاكم المر ر  73-71املؤرخ يف 08
نمبمفرب  1971واملتضما الثمبرة الزراعية اذا بتة ابحدى الطرق الرشعية والاانمبنية ،وتؤول
اىل اجلهات ال أوقفة علهيا أساسا ويف حاةل انعدام املمبقمبف علي تؤول اىل السلطة امللكفة
ابلوقاف.
وما فمبت مهنا ابس تحاةل اسرتجاع الع املمبقمبفة واا تعمبيضها وقفا لالاراءات املعممبل هبا مع
مراعاة أحاكم املا ة  02أعاله".
نس تنتج ما نص املا ة الرشوط التالية:
 1املمبا  4و  7و  8ما املرسمبم التوفيذي ر  70-14املذهمبر ساأاا
2رااع املا ة  09ما املرسمبم التوفيذي ر  70-14املذهمبر ساأاا
3املا ت  22و  23ما املرسمبم التوفيذي ر  381-98املذهمبر ساأاا
4حد ت مدة ااجيار المالك المبقفية بدة  40س وة قاأةل للتجديد
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 -1أ يثبة المبقن ابحدى الطرق الرشعية و الاانمبنية :تاع قريوة ا بات المبقن عىل عاتق
املمبقمبف علهي سمباء المبقن عاما أو خاصا ،فاذا تعلق المر ابلمبقن اخلاص )الهيل،
انري ( واا ا بات ما طرف املمبقمبف علهي  ،وذكل عا طريق تادمي عاد المبقن أو أية
و ياة تثبة أهن املوتفع ابلمبقن وقة معلية التمممي ،أو يمت ا بات المبقن ما طرف يعية
املسلم أو اجلهة امللكفة اب ارة وتس يري المالك المبقفية ،ويه اجلهة المبصية يف حاةل انعدام
املمبقمبف علي الرشع .1
 -2أ حيتفد المبقن أمبهجت الفالحية الصلية :أي أ ركمب الع املمبقمبفة قد احتفظة أمبهجهتا
الفالحية الصلية وقة مبارشة ااراءات الاسرتجاع ما طرف املمبقمبف علهي  ،أما اذا مل حتتفد
أطبيعهتا الصلية ك تصبأ أرض معرانية أو ركمب تعرضة للضياع و الاند ر ،فف هذه احلاةل
يس تحيل اسرتجاع الرض المبقفية الفالحية ،وهوا يمت تعمبي املمبقمبف علهي تعمبيضا عينيا مع مراعاة
أحاكم الرشيعة ااسالمية ، 2وهمب ما أشارت الي الفارة الثانية ما املا ة 38ما قانمب الوقاف
الساأاة انهر ،وكذا املا ة  76ما قانمب التمباي العااري ،ال توص عىل اسرتجاع حامبق امللكية
للشخاص الطبيعي ذوي اجلنس ية اجلزائرية ،ان ا أممة أراضهي أو تربعمبا هبا يف اطار المر
املتعلق ابلثمبرة الزراعية ،رشيطة أ ا ركمب الرايض املعوية قد فادت طاأعها الفاليح ،ويف حاةل
العكا فا مالكها يعمبضمب نادت أو عينيا.
وحسا نفا املا ة تفاد الريض طبيعهتا الفالحية عودما يس تعمل وعاؤها لغرض البواء ،أو عودما
تتغري وهجهتا الفالحية وحتمبل عا طريق أ وات الهتيةة والتعمري.
 - 3ااراءات اسرتجاع الرايض الفالحية المبقفية املؤممة :أحالة املا ة  39ما قانمب الوقاف
ااراءات التسمبية اىل أحاكم املمبا  82 ، 81 ، 80 ، 79 ، 78ما قانمب التمباي
العااري وابلرامبع للام ة  81ما قانمب التمباي العااري جند أ طلا الاسرتجاع يادم ما املاكل
الصيل وهوا حتل اجلهة املمبقمبفة علهيا أو السلطة المبصية امللكفة ابلوقاف حمل املاكل الصيل
حسا املا ة  40ما قانمب الوقاف ،و رفق الطلا حسا املا ة  81ما قانمب التمباي
العااري ،بلن يمبهج اىل المبايل اخملتص اقلايا وذكل يف أجل ا ين عرش (  ) 12شهرا اأتداء ما
 1رااع راممبل خاي ،ااطار الاانمبين و التوظا لمالك المبقن يف اجلزائر ،املراع الساأق ،ص .110
 2راممبل خاي ،نفا املراع  ،ص . 111
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اتر نرش قانمب التمباي العااري ،غري أ هذا الجل ا يعتد أ ابلنس بة اسرتجاع الرايض
الفالحية المبقفية حسا نص املا ة  40ما قانمب الوقاف ،ال توص عىل أ الآجال املوصمبص
علهيا يف املا ة  81ما قانمب التمباي العااري ا تؤخذ أع الاعتبار.
ونصة املا ة  02 / 81ما الاانمب قانمب التمباي العااري عىل أن يمت حتديد و ئق ملن
الاسرتجاع عا طريق التوظمي ،وتبعا لهذا صدر املرسمبم التوفيذي ر  119 1 - 96حيد قامئة
المب ئق الالزمة ال يتكمب مهنا ملن ر الرايض الفالحية املؤممة أو املتربع هبا أعومبا الثمبرة الزراعية
أو أعومبا وضعها حتة حامية ايوةل ،حبي نصة املا ة 02م عىل أ "المب ئق املوصمبص علهيا
أعاله يه:
 طلا ر الرايض الفالحية يادم املعين. قرار التمممي أو التربع ،أو المبضع حتة حامية ايوةل أو اية و ياة أخرى تثبة ذكل. عاد امللكية الرمس أو أي س ود قانمبين أآخر يثبة ملكية الرايض أو حيازهتا.اس امترة يسحهبا املعين ما مد رية املصا ح الفالحية يف المباية و مكل مضممبهنا.وحسا املا ة  82ما قانمب التمباي العااري تدر امللفات جلوة المبائية متساوية العضاء،
تض ممثل لال ارة ،وعد ا متساوت ما املوتخب احمللي وممثيل يعيات املالك واملستمثرا الفالح
وجتمعاهت املعمتدة قانمبان ،اباضافة اىل ممثل السلطة امللكفة ابلوقاف حسا املن مبر المبزاري امل رتك
 ،2وقرار اللجوة قاأل للطعا ابلطرق الاانمبنية املاررة.
وأعدما نصة املا ة  38ما قانمب الوقاف عىل مبدأ اسرتجاع أرايض المبقن املؤممة ،صدر
من مبر وزاري م رتك حيد هيفيات اسرتجاع الرايض المبقفية ال أ ة يف الصودوق المبطين للثمبرة
الزراعية ،وهيفيات تسمبية أوضاع املس تفيد ا املس تغل لهذه الرايض طباا لحاكم املا ة  39ما
قانمب الوقاف.
خش هذه اااراءات ما أجل احلفاظ عىل العاارات الفالحية المبقفية و املسامهة يف حتايق التمنية
الاقتصا ية ال تعمتد عىل الفالحة اني يعد املصدر رئييس لرأ املال الالزم لعملية الاستامثر
 1املرسمبم التوفيذي ر  119-96املؤرخ يف  6أةريل  ، 1996حيد هيفيات تطبيق املا ة  11ما المر ر 26 - 95املعدل و املمت للاانمب  25 - 90و املتضما قانمب التمباي
العااري ،و ر  22مؤرخة يف 1996 / 10 / 04
 2الارار امل رتك املؤرخ يف  ، 1992 / 06 / 01يوص عىل تطبيق املا ة  38ما قانمب الوقاف.
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الاقتصا ي ،و أذكل كمب اجلزائري م ما خالل هذا املرسمبم أ نظام كرسهام عاد ااجيار نظام عام
و أآخر خاص
يظهر الوظام العام ما خالل ما سامه املرشع أعاد اجيار الرايض المبقفية الفالحية املعلمبمة ال مت
حرصها ،و اني ك ن عىل يةل ما املرركزات املمبضمبعية و ال لكية ال يامبم علهيا هذا العاد ،أيامن
يتعلق الوظام اخلاص أعاد اجيار الرايض الفالحية المبقفية املسرتاعة ما ايوةل.
و أذكل فا عاد ااجيار الرايض الفالحية المبقفية بفهمبم املس تحدث يعد يف حايات تعبري ك ن
عىل توظمي ترشيع واحض لوظام اس تغالل تكل الرايض ما هجة ،كام يعترب تتمبجي لعملية التسمبية الاانمبنية
لمبضعية تكل الرايض خصمبصا ال نة حتة يد ايوةل ما هجة أخرى
غري أ ما جيا التمهيد علي همب أع الواائص ال مت تسجيلها عىل نظام ااجيار وقفا للمرسمبم
التوفيذي ر  70-14سمباءا ما الواحية املمبضمبعية أو ااارائية لحاكم  ،و ا شك أ ذكل ما شمن
1
احلد ما فاعلية عاد ااجيار يف حتايق التمنية و الاس تغالل المبقف الفاليح املوتج
خامة
تمبصلوا ما خالل راست ا اىل يةل ما الوتاجئ
 حتايق الما الغذايئ يف اجلزائر يعد حتدت يس تدع أذل املزيد ما اجملهمب ات و اس تغالل فةااماكنيات الفالحية المبقفية حىت يسامه العاار الفاليح المبقف يف سد الفجمبة الغذائية يف
التخفين ما التبعية يف ال الغذاء ال أصبحة تؤرق احلكمبمة ،أعدما أصبأ الغذاء أ اة
ضغط ما ايول املصدرة للغذاء
 مل تصل اجلزائر اىل رجة الاكتفاء يف ال الغذاء وسبا ارتباط الما الغذايئ ابلعمباملاملواخية وتغريات السعار العاملية ما هجة ،وما هجة أخرى عدم وامب س ياسة ترشيعية واحضة
يف العديد ما اجملاات خاصة ال الاستامثر،
 تسامه الرايض الفالحية المبقفية أتمبفري العديد ما م اصا ال غل و ابلتايل التاليص ما البطاةلاباضافة اىل تطمب ر اانتاو الزراع و تمم احلاايات الغذائية
 تتطلا معلية التمنية الاقتصا ية حتايق الاس تخدام الاكمل لليد العامةل و الاضاء عىل البطاةلاملا عة ،و يعترب الاطاع الزراع با في المبقف تز لليد العامةل و ال هائل ميكا اس تغالهل
يف ميدا ال غل احلايا و ذكل ل جل ساك ايول الوامية ي تغلمب يف الزراعة
/ 1لعمريي تس و أمبش وافة اامل  ،اس تغالل العاارات المبقفية يف الترشيع اجلزائري – راسة عىل ضمبء أآخر املس تجدات الاانمبنية -أدو ر الطبعة ،ار اخلدلونية ،2019 ،
ص .182
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-

هذا ما
-

-

اةراز يةل ما الآليات المتمبيلية والعامب والساليا الاستامثرية ال يس متد معظمها ما الرشيعة
الصيغ
ااسالمية ،ابعتبارها روا العمل المبقف ومصدره املا ّي ،وقد لمبحد أ ّ معظ تكل ّ
والساليا مل تعط نتاجئ اجياأية لعدم اماك تطبياها عىل أرض المباقع وسبا عدم تمبفّر م ظمبمة
مالية ،وأوكية ت ّجع الاستامثر والمتمبيل يف هذا اجملال.
فعوا اىل تادمي ومبعة ما ااقرتاحات التالية:
العمل عىل اجيا ا ارة صارمة تسهر عىل تطبيق الربامج املسطرة واس تغالل الاعامت ات و لك
أمثل للمبصمبل اىل الهداف املسطرة وابلتايل حتايق الما الغذايئ .
العمل عىل احلد ما اس تغالل العاار الفاليح المبقف يف غري المبهجة اخملصصة هل.
اجيا أساليا حديثة استامثر المبقن واس تغالهل يف حل م لكة الفار وحتايق الما الغذايئ
وامب تمبفر اارا ة الس ياس ية املدركة لمهية المبقن و اقامة ورات ركمبينية لمبالكء الوقاف
لتعريفه بس تجدات ممبضمبع الوقاف ما جانهبا اا اري والاانمبين والتس يريي ،وذكل اباس تعانة
أمساتذة متخصص يف هذا املمبضمبع.
عود وضع ايوةل أي خطة للهنمبض ابلوقاف ااسالمية ،جيا أ تواسا رمنية المالك
واملمتلاكت المبقفية الاامئة ،والت جيع عىل قيام أوقاف جديدة ما أجل اس تئ اف معلية الرتاكامت
المبقفية.
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حمددات أداء القطاع الفالحي يف بلدان مشال إفريقيا بني :2016-2003
دراسة باستخدام معطيات بانل

Determinants of the performance of the agricultural sector in
North African countries between 2003-2016: Evidence from Panel
Data Analysis.

د.حممد قراش

أس تاذ حمارض قس "أ" ،جامعة البليدة  ، -2-اجلزائر،
د.فيصل شياد

أس تاذ حمارض قس "أ" ،جامعة سطين ،اجلزائر ،
ملخص
يف ظل الهدف املن مب ما تتلن ايول والهيةات ايولية املهمتة و ؤو الزراعة واملتعلق أتحايق الما
الغذايئ املس تدام والاضاء هنائيا عىل ظاهرة اجلمبع يف العامل يف غضمب س وة  ،2030فا هذه ايراسة
تبح عىل املتغريات الاقتصا ية الك تم ري عىل معدل ال اء الفاليح يول شامل افريايا ما خالل راسة
معطياهتا الاقتصا ية خالل الفرتة املمتدة ما  2003اىل  ،2016وقد مشلة العيوة  06ول يه
(مرص ،ليبيا ،تمبنا ،اجلزائر ،املغر  ،ممبريتانيا) .ولتحايق هدف ايراسة لايا وحتليل مس تمبتت ال اء
الفاليح مث اس تعامل مهنج معطيات البانل .Panel data
اللكامت املفاتيأ :قطاع الفاليح ،الما الغذايئ املس تدام ،الصا رات ،المبار ات ،الاكتفاء انايت.
Abstract:
In light of the desired goal of various countries and international bodies
concerned with agricultural affairs related to achieving sustainable food
security and eliminating the phenomenon of hunger in the world within the
year 2030, this study examines the economic variables that affect the
agricultural performance of North African countries by studying their
economic data during the period from 2003 to 2016, the sample included
06 countries (Egypt, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, Mauritania). To
achieve the objective of this study, we have used the Panel data approach.
Key words: agricultural sector, sustainable food security, exports, imports,
self-sufficiency.
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مادمة
يعترب حتايق هدف الما الغذايئ ما الهداف ااسرتاجتية يول معمبما و ول املغر العريب خصمبصا
وكدا املوظامت العاملية ااقلاية ،هذه الخرية أصبحة ا تبح عىل حتايق مفهمبم الما الغذايئ بفهمبم
الضيق ،أل أصبحة تبح عا حتايق مفهمبم الما الغذايئ املس تدام والهدف م أواء عامل و امبع
حبلمبل س وة  ، 2030فرمغ اجلهمب املبذوةل ما طرف البدلا والهيةات ااقلاية للاضاء عىل اجلمبع غري أ
هذا الهدف يبا أعيد املوال حسا التارر الخري ملوظمة الغذية والزراعة للمم املتحدة » « FAO
لس وة  ،2019حي أظهرت أخر ااحصائيات أ معدات انت ار الواص التغذية يف العامل اتسمة
اباس تارار يف الث س ومبات الخرية ماارنة ما نة علي يف س وة  2015حي أاية يف حدو
 %11أعدما شهدت هذه النس بة ررااع لعدة عامب  ،ومع ارتفاع معدل المنمب ايميمبغرايف وتبات هذه
النس بة ،ارتفع عد الشخاص ان ا يعانمب ما اجلمبع يف هذه الفرتة حي وصل عد مه يف س وة 2018
اىل  820مليمب أغلهب يف ايول اافرياية ال عرفة أعىل نس بة وال تادر  ،%20كذكل شهدت
أدلا غر أس يا ارتفاع مس متر ملعدل اجلمبع م ذ س وة  2010حي وصلة هذه النس بة اىل ،%12
اباضافة اىل ول أمراك الالتينية ال عرفة معدل معترب كذكل واني قدر  ( %7حاةل الما الغذايئ
والتغذية يف العامل  ، FAO ،ص  ،)14وميكا تفسري هذه الوتاجئ غري املوتظرة اىل الاضطراابت
الاقتصا ية والااامتعية والس ياسة ال شاهدهتا عدة أقالمي يف العامل أصفة عامة والعامل العريب أصفة خاصة يف
العرشية الخرية ،حي أثرت الوضاع الس ياس ية غري املس تارة يف خش ما سمبرت وليبيا والاا عىل اس تارار
الما الغذايئ يف هذه البدلا  ،كذكل الزمة الصحية ال ي هدها العامل يف س وة  2020واملعروفة جباحئة
هروان وعدم وامب أي واء أو لااا فعال أ ى اىل تدهمبر المبضع الاقتصا ي والااامتع لعدة أدلا مما أثر
سلبا عىل أمهنا الغذايئ ) ، (Channig Arndt, 2020, p4هذه الزمة الصحية أعطة
ر هبري يول لتفكري جدت يف مفهمبم الاكتفاء انايت في خيص ممبار ها الغذائية ،همب تم ري هذه الزمة
الصحية عىل نظام الوال العامل أثر سلبا عىل ممب ا هذه البدلا  ،نكل أصبأ حتايق نسا جد عالية ما
الاكتفاء انايت يف املمبار الغذائية ما العمبامل الرئيس ية لتحايق الما الغذايئ فال كن تمبفر املمبار املالية
الالزمة ايسرتا املوتجات الفالحية ما حتايق الما الغذايئ خاصة يف وقة الزمات.
يف ظل ت عا هذه املتغريات أصبأ حتايق الما الغذايئ بفهمبم الضيق ليا الهدف املن مب  ،أل
أصبأ ضام اس تدامة الما الغذايئ رضورة ملحة ،يف ظل تدهمبر الظروف الصحية اباضافة اىل امل اخش
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البيئية ال ي دها العامل مؤخرا واملعروفة اباحتبا احلراري  ،كذكل ارتفاع معدل التصحر وارتفاع معدل
المنمب ايميمبغرايف.
وابعتبار ول املغر العريب أو ول شامل افريايا (ابضافة مرص) تاع يف الاارة ال ت هد أكرب نس بة ما
سمبء التغذية يف العامل ،كذكل الزمات الس ياس ية ال شاهدهتا أع البدلا يف الس ومبات الخرية مثل
تمبنا ،مرص وليبيا ال أثرت حامت عىل مس تمبتت الادرة عىل الاس تريا يف هذه البدلا  ،و الزمة البرتولية
م ذ س وة  2014ال أثرت سلبا عىل املمبار املالية لبع البدلا مثل اجلزائر وليبيا ،فا خش هذه
املتغريات ركمب قد أثرت سلبا عىل س ياسة المتمب ا والتغذية يف هذه البدلا .
ما خش ما س بق فا السؤال اني يطرا نفس ابحلاف:
ما يه أمه حمد ات اانتاو الغذايئ يف أدلا شامل افريايا  ،خالل الفرتة املمتدة أ -2003
 2016؟
ولالجاأة عىل هذا السؤال ميكا طرا يةل ما الس ةةل الفرعية:
 .1هل ول شامل افريايا حتاق نسا مابمبةل ما الاكتفاء انايت؟
 .2هل تس تغل ول شامل افريايا اماكنياهتا يف رفع ما قدراهتا اانتااية؟
 .3ما يه أمه احملد ات ال تؤثر عىل اانتاو الغذايئ يف أدلا شامل افريايا؟
و جاأة أولية لس ةةل ااشاكلية ،ميكا طرا يةل ما الفرضيات:
 حتاق ول شامل افريايا نسا ايدة لالكتفاء انايت يف عدة شعا ،وهذا رااع لالماكنيات
الطبيعية والبرشية ال رزخر هبا هذه البدلا .
 هواك عالقة طر ية ذات اةل احصائية أ متغري اني يايا قاة الواجت احمليل اخلام للك
ص عىل متغري اانتاو الفاليح؟
 هواك عالقة طر ية ذات اةل احصائية أ متغري اني يايا نس بة املساحة املغروسة
عىل متغري اانتاو الفاليح؟
 هواك عالقة طر ية ذات اةل احصائية أ متغري اني يايا عد ساك الرين عىل
متغري اانتاو الفاليح؟
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 هواك عالقة طر ية ذات اةل احصائية أ متغري اني يايا عد عامل يف قطاع الفالحة
عىل متغري اانتاو الفاليح؟
 هواك عالقة طر ية ذات اةل احصائية أ متغري الصا رات للك ما املمبا الفالحية أو
املمبا الغذائية عىل متغري اانتاو الفاليح؟
 هواك عالقة عكس ية ذات اةل احصائية أ متغري المبار ات للك ما املمبا الفالحية أو
املمبا الغذائية عىل متغري اانتاو الفاليح؟
ولالجاأة عىل سؤال ااشاكلية مت اس تخدام يف هذه المبرقة البحثية عيوة ما خش أدلا املغر العريب أي
مخا أدلا ( ليبيا ،تمبنا ،اجلزائر ،املغر  ،ممبريتانيا) اباضافة اىل مرص ،أي س تة أدلا وهذا خالل
املدة الزم ية ما  2016-2003حي مت اس تفاء خش هذه املعطيات ما مصدر معلمبمات واحد أا
وهمب التاارر ااحصائية للموظمة العرأية للتمنية الزراعية ( الكتا الس ومبي لالحصائيات  ،ما العد 25
اىل العد  ،)37وهذا أغية تفا ي تضار ااحصائيات ما مصا ر تتلفة .هذا ما مسأ لوا اس تخدام
مبذو ابنل أي عد المبحدات تادر  6وعد الفرتات تادر  ، 14أي حمبايل  84مالحظة
احصائية للك متغري.
 -1ااطار املفامه للما الغذايئ:
ميثل مفهمبم الما الغذايئ تعبري جديد مت اس تحدا لهدف الاضاء عىل ظاهرة اجلمبع ال مسة أساسا
عد الشخاص ان ا يعانمب ما م لك التغذية يف حدو مليار نسمة وأدأت
ايول الوامية حي
نس بة الشخاص اني يعانمب ما سمبء التغذية اباخنفاض حي وصلة يف س وة 2018اىل حدو
 820مليمب نسمة أي حمبايل  %11عامليا ،وهدفة الهيةات ايولية مثل م ظمة الغذية والزراعة و
املوظمة العرأية للتمنية الزراعية الما الغذايئ ،اىل حتايق مفهمبم الما الغذايئ املس تدام والاضاء هنائيا عىل
ظاهرة اجلمبع يف العامل يف غضمب س وة  ،2030ولتمبضيأ أمه حيثيات الما الغذايئ ميكا تسليط الضمبء
عىل الوااط التالية.
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 1-1تعرين الما الغذايئ:
ور ت عدة تعريفات للما الغذايئ ،وشهد تعريف تطمبر ملحمبظ م ذ الس بعينيات ما الار املايض ولعل
أفضل تعرين همب اني قدمت م ظمة الغذية والزراعة يف س وة  1996واني يمت العمل أ اىل يمبم ا هذا
يف من مبرات هذه الهيةة وميكا عرض أمه التعريفات املادمة ما الهيةات الرمسية ما خالل ما ييل:
حي عرف الاانمب اجلزائري يف املا ة ر  03ما قانمب  16-08املؤرخ يف  3أوت  2008حمبل
التمباي الفاليح " :عىل أن احلصمبل والمبصمبل خش ص وسهمبةل وأصفة م تظمة غذاء سلمي و ف يسمأ
هل ابلمتتع حبياة ن طة" ( قانمب  ،2008 ،16-08ص.)6
وعرف كذكل عىل أن " قدرة اجملمتع عىل تمبفري احتياجات التغذية الساس ية لفرا ال عا ،وضام حد أ ىن
ما تكل الاحتياجات الغذائية الساس ية ،وهذا اما:
 -1انتاهجا حمليا.
 -2انتاو ازء مهنا واستيفاء ابيق الاحتياجات ما خالل تمبفري حصيةل فية ما عائد الصا رات
الزراعية تس تخدم يف اس تريا هذه الاحتياجات ( .محمد الس يد عبد السالم،1998 ،
ص)76
وضع مؤمر الامة العامل للغذية اني انعاد يف عام  1996تعرين شامل ملفهمبم الما الغذايئ يمت
اس تخدام اىل يمبم ا هذا  " :الما الغذايئ يتحاق عودما متتع البرش فة يف ييع الوقات أفرص احلصمبل،
ما الواحيت املا ية والاقتصا ية ،عىل أغذية فية وسلاة ومغذية تليب حااهت التغذوية وتواسا أذواقه
الغذائية يك يعي مبا حياة ممبفمبرة الن اط والصحة" (الفق العريب  ، FAO ،2030ص)8
ما خالل التعارين سالفة انهر فا مفهمبم الما الغذايئ رركز عىل الث عوارص يه:
 ضام تمبفر امدا ات مغذية فية وأهيدة ليا عىل املس تمبى المبطين ،أل عىل مس تمبى خش
العائالت؛
 ضام اس تارار نس يب ما س وة اىل أخرى يف مس تمبى اامدا ات؛
 التمكد ما أ خش عائةل لها المبسائل املا ية و الااامتعية والاقتصا ية ما أجل التغذية السلاة.
ما خش ما س بق نس تنتج أ الما الغذايئ ا يعين مدى تمبفري الغذاء للعائالت ،أل الما الغذايئ أصبأ
تصمبره أوسع همب مدى تمبفري الغذاء للك الرسة والعائالت أصفة حصية و امئة.
وميكا التفريق أ مس تمبي للما الغذايئ ،الما الغذايئ املطلق والما الغذايئ النس يب :فالما الغذايئ
املطلق يعين انتاو الغذاء اخل ايوةل با يعا ل أو يفمبق الطلا اياخيل ،وهذا املس تمبى ياصد أ الاكتفاء
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انايت الاكمل .أما الما الغذايئ النس يب فيعين قدرة وةل أو ومبعة ول ما تمبفري املمبا الغذائية الالزمة
لتغطية طلهبا اياخيل يا سمباء ما خالل انتاهجا احمليل أو التعاو مع ول أخرى أو ما يعرف ابلتصد ر
والاس تريا ( .عرييب مرمي ،2013 ،ص )70
جتدر ااشارة أ حمبايل  %80ما مس تغيل الرايض الزراعية يف خش ما أآس يا و افريايا مه املزارع
الصغار أي املستمثرات العائلية ،هذا ما جيعله ما أمه املوتج يف قطاع الفالحة عىل املس تمبى العامل .
((Sécurité alimentaire, 2015, p2
 2-1أأعا الما الغذايئ:
رركز الما الغذايئ عىل أرأع أأعا أساس ية ميكا تلخيصها ما خالل الوااط التالية(Sécurité :
)alimentaire, 2008, p1
أ -تمبفري الغذاء :ويتعلق حبج املعروض ما املمبا الغذائية ،ويمت حتديده ما خالل الث متغريات
ويه مج اانتاو الغذايئ احمليل ،مس تمبتت اخملزو وكدا التجارة الصافية.
 احلصمبل الفعيل عىل املمبا الغذائية :ا تضما املس تمبتت اجليدة للمحزوانت الغذائية عىل املس تمبىالمبطين وايويل ما حتايق الما الغذايئ للرس ،فامل لك الهام راع اىل س ياسات ايخل واانفاق
والسعار ،فكمب وفرة املعروض ما املمبا الغذائية يف السمباق ا يعين ابلرضورة حتايا الما
الغذايئ اذا مل رمتكا العائالت ما احلصمبل عىل ما حيتاامبن ما ممبا غذائية نتيجة ضعن الادرة
الرشائية أو صعمبأة المتمب ا.
ت -حسا اس تعامل الغذية :ياصد هبا أ تمبفر الغذاء الالزم ليا ابلرضورة التغذية السلاة ،أي ينبغ
اجيا السبيل اني يسمأ للجس ما الاس تفا ة ما الطعام ،وهذا ما خالل أساليا التغذية
السلاة ،طرياة اعدا الطعام ،الوظام الغذايئ املس تعمل اخل الرسة ما خالل التومبيع يف الغذية
الصحية ال تسمأ ما تمبفري السعرات احلرارية للجس حىت يتفا ى ناص الفيتاميوات أو السموة
املفرطة.
ث -اس تارار الأعا الثال ة الساأاة عرب الزما :يعترب متغري الاس تارار للغاية ،حىت لمب نة التغذية
الآنية سلاة فال ميكا تمبقع املس تابل ،حي ميكا أ تصبأ يف وضعية تغذية غري مس تارة ما
خالل تالا تتلن عمبامل البيئة احمليطة ،لتغريات املواخية ( افاف ،فيضاانت ،زلزال ،)...أو
عدم الاس تارار الس يا أو اضطراابت اقتصا ية (مثل البطاةل  ،ارتفاع السعار) ،خش هذه
املتغريات س تؤثر سلبا عىل الاس تارار و مس تمبى الما الغذايئ.
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وميكا تمبضيأ تتلن أأعا الما الغذايئ ما خالل ال لك ر 01
ال لك ر  : 01أأعا الما الغذايئ:

المصدر :حسين أحمد سرحان ،حسين باسم عبد األمير ،إنعدام األمن الغذائي :أسباب وسبل المعالجة (القارة األفريقية
نموذجا) ،مجلة جامعة كربالء العلمية ،المجلد  ،15العدد  ،4العراق ،2017 ،ص .140

ما خالل ال لك الساأق يظهر جليا أ مفهمبم الما الغذايئ مل يصبأ ماترصا عىل خش ما مفهمبم
تمبفري الغذاء للعائالت ،احلصمبل علي أصفة سهةل ووس يطة وحسا اس تخدام للتحايق أكرب اس تفا ة
أيمبلمباية مهنا ،أل ينبغ تمبفر متغري جد أا وهمب الاس تارار وايميمبمة ،نكل أغلا التمبهجات احلديثة في
خيص مفهمبم الما الغذايئ تتلك عا اس تدامة الما الغذايئ.
ابعتبار هذا البح ددف اىل تسليط الضمبء عىل حمد ات اانتاو الزراع ل  06أدلا يف شامل
افريايا حاولوا فاط ابجياز تسليط الضمبء عىل مفهمبم الما الغذايئ ،وكواطة نية س وحاول راسة نسا
الاكتفاء انايت يف أمه ال عا الزراعية يول حمل ايراسة وهذا خالل الفرتة املمتدة أ  2012و
.2016
 -2راسة احصائية وصفية لنسا الاكتفاء انايت :
س وحاول ما خالل هذه الواطة حتليل مس تمبتت الاكتفاء انايت يف أرأع شعا الك أمهية أا ويه شعبة
احلبمب  ،شعبة اخلرض ،شعبة الفمباك ويف الخري شعبة اللحمبم وهذا خالل الفرتة الزم ية أ  2012و
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 2016للك البدلا املدروسة ،ولتمبضيأ حتليل نسا الاكتفاء انايت س وحاول املاارنة أ فرتة
 2013-2012وفرتة  2016-2014وهذا ما خالل الوااط التالية.
 1-2راسة نسا الاكتفاء انايت يف الفرتة أ 2013-2012
س وحاول ما خالل هذه الواطة حتليل نسا الاكتفاء انايت خملتلن ال عا خالل الفرتة املمتدة أ
 2013- 2012وهذا كام ييل:
أ – شعبة احلبمب
ميكا تلخيص أمه املعطيات املتعلاة ابانتاو الزراع والصا رات والمبار ات ونس بة الاس هتالك ل عبة
احلبمب للك أدلا ايراسة وهذا انطالقا ما ااحصائيات املادمة ما طرف املوظمة العرأية لتمنية الزراعية
ما خالل جدول ر .01
جدول ر  :01يمبحض نسا الاكتفاء انايت لبدلا حمل ايراسة ل عبة احلبمب خالل الفرتة أ 2013-2012المبحدة :مليمب وار

نس بة الاكتفاء انايت
الاس هتالك
امل ا التجاري
المبار ات
الصا رات
اانتاو
()%
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 20
2

2 342,0

5,6

5,6

882,0

859,4

876,4

853,8

5 021,6

5 024,2

46,6

46,6

5

4 912,2

3,3

3,3

3 260,4

2 531,6

3 257,1

2 528,3

15 041,3

12 405,8

34,2

39,6

312,4

-

-

704,9

704,9

704,9

704,9

3 215,6

3 215,6

9,7

9,7

23

24 044,5

171,2

272,3

5 771,3

4 643,3

5 600,1

4 371,0

35 458,0

30 077,1

66,7

79,9

5

9 863,0

0,4

11,2

2 218,0

1 528,3

2 217,6

1 517,1

11 996,8

14 520,6

44,2

67,9

297,6

-

-

89,6

89,6

89,6

89,6

656,1

656,1

45,4

45,4

3

2

املصدر :الكتا الس ومبي لالحصاءات الزراعية العرأية ،املوظمة العرأية للتمنية الزراعية ،العد  ،34اجلزء
 ،9جدول ر  ،2014 ،270ص .254
ما خالل معطيات اجلدول ر  01يتضأ أ خش البدلا حمل ايراسة ا حتاق الاكتفاء انايت الاكمل
خالل الفرتة املمتدة أ 2012و  ،2013ويه نتيجة غريبة نظرا ااماكنيات الطبيعية ال تسخر هبا
هذه البدلا  ،مفثال اجلزائر لها اماكنيات هبرية في خيص الزراعة الصحراوية ال تتمبفر عىل خش الرشوط ال
تسمأ تطمب ر هذه ال عبة غري أهنا غري مس تغةل أصفة ايدة اىل مؤخرا أ ا تمبهجة ايوةل اىل ت جيع
الفالحة الصحراوية ،حي نالحد أ هذه النس بة مل تفمبق  %40خالل الس وت أي أ اانتاو اجلزائري
ما احلبمب مل يغط نصن الطلا الاس هتاليك ،كذكل نالحد ضعن قاة الصا رات ال مل تتعدى 4
مالي وار وعىل عكا ما ذكل قاة المبار ات نة معتربة وقدرت أك ما  3ماليري وار يف
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س وة  2012وهذا رااع اىل الطلا الكبري عىل هذه املا ة الوامج عا المنط الاس هتاليك اني رمت أ
ايول العرأية (اس تخدام مكيات معتربة ما اخلزب يف المبابات) ،العكا ما ذكل نالحد أ نس بة الاكتفاء
انايت نة جد مابمبةل يف مرص حي قارأة نس بة  %80يف س وة  2013رمغ الطلا الكبري عىل
هذه املمبا واملادر يف هذه الس وة حبمبايل  30مليار وار اىل أ اانتاو املرصي قدر حبمبايل  24مليار
يوار والفرق مت تمبفريه ما خالل الاس تريا (فلمبا الطلا الكبري عىل هذه املا ة يف مرص حلااة الاكتفاء
انايت) ،كذكل نالحد أ املغر حااة نسا ايدة يف  2013حي قارأة  %68أعدما نة يف
حدو  %45يف س وة  2012وهذا رااع أساسا ارتفاع قاة اانتاو ما  5ماليري وار اىل حمبايل
 10ماليري وار ،أما خش ما تمبنا وممبريتانيا حااة نسا متاارأة يف حدو  % 45لكا هواك
اختالف ما حي الامي حي رمت ممبريتانيا ابنتاو ضعين وطلا ضعين ،عكا تمبنا أ ا قدر الطلا
يف حدو  5ماليري وار والانتاو يف حدو  2مليار وار ،أما النس بة الضعيفة نة يف ليبيا أ ا مل تفق
هذه النس بة  %10وهذا رااع اىل الطلا الكبري عىل هذه املمبا وضعن اانتاو اني قدر يف حدو
 300مليمب وار.
– شعبة اخلرض
ميكا تلخيص أمه املعطيات املتعلاة أنسا الاكتفاء انايت ل عبة اخلرض ما خالل اجلدول ر .2
جدول ر  :02يمبحض نسا الاكتفاء انايت لبدلا حمل ايراسة ل عبة اخلرض خالل الفرتة أ
2013-2012المبحدة :مليمب وار
ايوةل
تمبنا
اجلزائر
ليبيا
مرص
املغر
ممبريتانيا

نس بة الاكتفاء انايت
الاس هتالك
امل ا التجاري
المبار ات
الصا رات
اانتاو
()%
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
2 547,0

57,9

54,9

32,0

40,1

- 25,9

- 14,7

2 848,2

2 849,5

89,4

89,4

2 547,0

11 866,4 10 402,3

9,7

20,2

32,0

40,1

22,3

20,0

11 905,0 10 438,9

99,6

99,7

1 069,3

0,1

0,1

29,3

29,3

29,2

29,3

1 100,9

97,1

97,1

17 191,6 18 021,3

631,4

774,8

104,2

29,4

- 527,2

16 321,8 17 397,2 - 745,5

103,6

105,3

6 674,8

4 957,4

695,4

831,5

25,9

36,0

- 669,6

- 795,6

5 946,6

4 120,2

112,2

120,3

57,5

57,5

-

-

11,1

10,6

11,1

10,6

107,9

105,0

53,3

54,7

1 069,3

1 100,9
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 ،9جدول ر  ،2014 ،277ص .261
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ما خالل معطيات اجلدول ر  02يتضأ أ أغلا البدلا حمل ايراسة حااة نسا ايدة ما الاكتفاء
انايت يف شعبة اخلرض حي قارأة هذه النس بة ل  %100للك ما ليبيا واجلزائر ويف حدو %90
ابلنس بة لتمبنا مما يفرس ضعن قاة المبار ات ابلنس بة لهذه ايول ،أما مرص واملغر فاد فاقة هذه النس بة
ل  %100أي أهنا حااة اكتفاء ذايت مل يف هذه ال عبة والفائ مت تمباهي لتصد ر حي فاقة قاة
الصا رات قاة المبار ات يف هذه ال عبة ،وميكا ااشارة يف هذه الواطة أ ايول ينبغ تطمب ر الصواعات
الغذائية يف ال عا ال حتاق فهيا فائ ليك يتس ىن لها تمباي هذا الفائ لتصد ر ،مفثال يف اجلزائر
حااة أع ال عا مثل الطامط و البطاطا فائ هبري يف اانتاو فاق الطلا المبطين ،لكا يف غيا
صواعة حتمبيلية لهذا الفائ وناص اماكنيات التخزا تعرض ازء ما هذا الفائ لتلن ،أما ايوةل ال
حااة الاس تث اء يف م طاة املغر العريب يف هذه ال عبة يه ممبريتانيا أ ا مل تفق نس بة الاكتفاء انايت
.%55
ت – شعبة الفمباك
انطالقا ما املعطيات املمبحضة يف اجلدول ر  ،03ميكا حتليل نسا الاكتفاء انايت احملااة يف أدلا شامل
افريايا يف شعبة الفمباك خالل سن  2012و .2013
جدول ر  :03يمبحض نسا الاكتفاء انايت لبدلا حمل ايراسة ل عبة الفمباك خالل الفرتة أ
2013-2012المبحدة :مليمب وار
ايوةل

الصا رات

اانتاو

امل ا التجاري

المبار ات

2012

2013

2012

2013

2012

2013

تمبنا

1 585,7

1 585,7

259,3

480,4

29,8

29,8

اجلزائر

1 585,7

1 585,7

26,3

20,5

388,5

313,3

2012
229,5
362,2

ليبيا

402,6
10
918,5

402,6

0,1

0,1

57,5

57,3

11 013,0

856,3

943,5

423,6

354,0

املغر

3 844,0

3 892,8

513,4

559,6

133,8

136,1

ممبريتانيا

24,5

24,5

-

-

3,9

4,0

57,4
114,1 109,7 9 651,9 9 950,4 - 589,5
432,7
116,0 112,7 3 355,8 3 410,9 - 423,5
379,6
76,1 75,8
32,2
32,3
4,0
3,9

مرص

2013

الاس هتالك

- 450,6
292,8
57,2

2012

2013

نس بة الاكتفاء انايت ()%
2013 2012

110,3 108,6 1 437,7 1 459,7
1 926,8 2 016,6
461,4

461,9

78,6

82,3

87,2

87,1

املصدر :الكتا الس ومبي لالحصاءات الزراعية العرأية ،املوظمة العرأية للتمنية الزراعية ،العد  ،34اجلزء
 ،9جدول ر  ،2014،278ص .262
ما خالل املعطيات املمبحضة يف اجلدول ر  ،03يتضأ أ  3أدلا حااة نس بة الاكتفاء انايت الاكمل
ويه خش ما تمبنا  ،مرص واملغر حي فاقة نس بة الاكتفاء  % 110للبدلا  3يف س وة
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 ،2013وقارأة هذه النس بة يف س وة  ،2012مما يفرس ارتفاع قاة الصا رات ماارنة ابلمبار ات ،أما
اجلزائر وليبيا حااة نسا مابمبةل يف الس وت وال قدرت جبمبايل  ،%85لكا هذه الوتيجة تبا أعيدة
عا الطممبحات ملا زخر أ هذا البدلا ما ممبار طبيعية وورشية ،وميكا تفسري قاة المبار ات يف البدلا
ال حااة نس بة تفمبق  %100ما الاكتفاء انايت أي أ اانتاو يف ال عبة فاق الطلا  ،أ أع
املوتمبجات ا ميكا انتاهجا يف هذه البدلا مثل الفمباك الاس تمبائية نكل ينبغ اس تريا ها ،لكا أحسا
اسرتاجتية يه ممبيل المبار ات ما مداخيل الصا رات لوفا ال عبة ،كذكل احظوا أ ممبريتانيا حااة
نس بة معامبةل يف هذه ال عبة واملادرة حبمبايل  ،%75رمغ أ أرقام هذا البدل تظهر ضعن اانتاو وضعن
الطلا.
ث – شعبة اللحمبم
حسا املعطيات املمبحضة يف اجلدول ر  04أ انه ،ميكا تفسري و حتليل نسا الاكتفاء انايت لبدلا
حمل ايراسة يف س وت  2012و .2013
جدول ر  :04يمبحض نسا الاكتفاء انايت لبدلا حمل ايراسة ل عبة اللحمبم خالل الفرتة أ 2013-2012المبحدة :مليمب وار
نس بة الاكتفاء انايت
الاس هتالك
امل ا التجاري
المبار ات
الصا رات
الانتاو
()%
ايوةل
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
تمبنا
97,5
97,4
250,5
250,4
24,6
25,1
30,0
30,0
5,4
4,9
244,2
243,8
اجلزائر
93,1
89,4
709,7
678,3
187,3
257,0
187,4
257,1
0,1
0,1
660,6
606,3
ليبيا
93,6
93,5
307,4
304,6
56,3
56,3
56,3
56,3
287,7
284,8
82,1
83,1
2 016,6 2 012,5 1 223,3 1 421,2 1 225,4 1 428,7
2,0
7,4
مرص 1 654,9 1 672,3
املغر
99,0
99,5
1 162,2 999,2
55,3
25,2
56,1
26,2
0,8
1,0
1 150,2 994,0
ممبريتا
97,0
96,9
244,9
239,7
7,1
7,1
7,1
7,1
237,6
232,4
نيا

املصدر :الكتا الس ومبي لالحصاءات الزراعية العرأية ،املوظمة العرأية للتمنية الزراعية ،العد  ،34اجلزء
 ،9جدول ر  ،2014،281ص .265
نالحد ما خالل اجلدول ر  ،04أ خش ايول حااة نسا متاارأة في خيص الاكتفاء انايت يف شعبة
اللحمبم حي رراوحة النسا أ  %90و  ،%99يف خش ما تمبنا  ،اجلزائر ،ليبيا  ،املغر ،
وممبريتانيا ،و نة أعىل نس بة للمغر حي قارأة ل  %100أي اكتفاء ذايت مل ،لكا رمغ النسا
اجليدة ال قارأة النس بة اللكية ،اىل أ اماكنيات خش ول املغر العريب تسمأ لها أ ركمب رائدة يف
هذه ال عبة وحتاق نسا عالية ما التصد ر ،حي احظوا ضعن قاة الصا رات يف هذه ال عبة حي مل
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تفمبق قاة  8مالي وار ويه قاة جد ضعيفة ،وعىل عكا ايول  5سالفة انهر مرص حااة نس بة
مابمبةل لكهنا ضعيفة ماا نرة ابيول اجملاورة وميكا تفسري ذكل أااة الطلا اني فاق مليارا وار عكا
ايول الخرى ال مل يفق فهيا الطلا الاس هتاليك مليار وار يف جل احلاات ،هذا ما يفرس الااة املعتربة
للمبار ات ابلنس بة ملرص.
أعد ما مقوا أتحليل نسا الاكتفاء انايت خالل س وت  2012و  ،2013س وحاول ابجياز ماارنة
هذه النسا مع الفرتة  2016-2014هل حتسنة هذه النسا يف تتلن ال عا أم تدهمبرت
نتيجة املتغريات اخلاراية.
 2-2راسة نسا الاكتفاء انايت يف الفرتة أ 2016-2014
أعد التطرق يف الواطة الساأاة لنسا الاكتفاء انايت ل عا الرأعة ابلنس بة يول شامل افريايا لس وت
 2012و  ،2013س وحاول يف الواطة املمبالية راسة ابجياز مدى تغري نس بة الاكتفاء انايت خالل
الس ومبات الثالث املمبالية ( )2016-2014ال شهدت تالبات س ياس ية واقتصا ية ومدى تم ري
ذكل عىل معدل الاكتفاء ،وهذا ما خالل معطيات اجلدول ر .05
جدول ر  :05يمبحض نسا الاكتفاء انايت لبدلا حمل ايراسة خملتلن ال عا خالل الفرتة أ 2016-2014المبحدة :مليمب وار
البيا
نس بة الاكتفاء انايت
ل عبة احلبمب
نس بة الاكتفاء انايت
ل عبة اخلرض
نس بة الاكتفاء انايت
ل عبة الفمباك
نس بة الاكتفاء انايت
ل عبة اللحمبم

ايوةل
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016

%

%

%

%

تمبنا

اجلزائر

ليبيا

مرص

املغر

ممبريتانيا

42,6
26,3
27,1
101,4
101,1
101,5
108,8
108,1
107,4
98,3
99,7
100,2

21,6
21,3
18,0
99,6
99,6
99,6
90,2
92,0
94,8
90,5
92,4
92,7

8,3
8,9
10,1
91,5
93,9
94,6
72,3
79,3
88,4
63,9
64,1
73,9

65,9
60,3
58,2
105,4
107,1
105,9
109,1
109,3
113,0
97,4
75,4
86,2

48,0
67,7
27,7
115,6
114,8
122,4
113,3
115,0
118,2
97,7
98,1
97,5

33,5
37,0
41,0
6,2
5,7
5,5
37,9
37,6
42,3
98,9
99,4
99,4

املصدر :الكتا الس ومبي لالحصاءات الزراعية العرأية ،املوظمة العرأية للتمنية الزراعية ،العد  ،37اجلزء
 ،9جدول ر ( ،2017 ،571اهسال).
ما خالل اجلدول ر نالحد أ هواك أع الاس تارار يف أع ال عا وهواك تدأد يف نس بة الاكتفاء
يف أع ال عا ابلنس بة لبع ايول ،وهذا كام ييل:
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 ابلنس بة ل عبة احلبمب  :نالحد تدأد النسا يف أع ايول مفثال تمبنا اخنفضة هذه النس بة يفس وت  2015و  2016اىل أقل ما  %30أعدما نة أك ما  %40س وت قبل ذكل،
كذكل اجلزائر شهدت اخنفاض يف نس بة الاكتفاء خالل  3س ومبات حي قدرت يف حدو  %20أعدما
نة تادر حبمبايل  %35يف س وة  ،2013وميكا تفسري ذكل أتالبات سعر البرتول اني أثر عىل
مس تمبى ااعاانت املمبهجة لاطاع الزراعة ،أما املغر شهدت نس بة الاكتفاء تالبات هبرية فبعدما نة يف
حدو  %65يف س وة  2013عا ت لالخنفاض يف الس وة املمبالية مث ارتفعة يف الس وة ال تلهيا اىل
أ شهدت اخنفاض هبري يف س وة  2016قدر أمك ما  %150ماارنة مع س وة  ،2013أما ايول
الخرى مثل مرص ،ليبيا و ممبريتانيا شهدت النسا نمبع ما الثبات ،لكا ما يالحد أ شعبة احلبمب يه
ال عبة ال ا حتاق فهيا أدلا املغر العريب نسا ايدة ما الاكتفاء انايت ،نكل عىل احلكمبمات اختاذ
اااراءات الالزمة لتحس انتااية هذه ال عبة احلساسة.
 ابلنس بة ل عبة اخلرض :ما خالل املعطيات املمبحضة يف اجلدول ر  05نالحد اس تارار هبري يف نساالاكتفاء انايت ابلنس بة للك ايول ،حي حااة خش ايول نسا قريبة أو تفمبق نس بة  ، %100أي
أ ول شامل افريايا حتاق نس بة الاكتفاء انايت الاكمل عدى ممبريتانيا ال حااة نس بة ضعيفة جدا يف
هذه ال عبة وميكا تفسري هذه الوتيجة ابماكنية غيا ااحصائيات الصحيحة حمبل هذا البدل حي احظوا
أن يف عدة مرات نفا الر املتعلق ابانتاو أو الصا رات يمت اعا ت عدة مرات يف تاارر الهيةات ايولية مما
يدفعوا اىل طرا هذا التساؤل.
 ابلنس بة ل عبة الفمباك  :نالحد ما خالل املعطيات أ خش ايول حااة نسا متاارأة ماارنة أفرتة 2012و  ،2013حي أاية خش ما تمبنا ،مرص واملغر حتاق فمبائ يف هذه ال عبة ،أما
اجلزائر فتحاق امئا نسا تفمبق  ،%90الاس تث اء المبحيد يف ليبيا حي اخنفضة النس بة يف سن
 2014و  2015لقل ما  %79أعدما نة يف حدو  %87يف س وة  2013لتعمب هذه
النس بة لالرتفاع يف س وة .2016
 ابلنس بة ل عبة اللحمبم :يف هذه ال عبة نالحد  3أدلا قريبة ما نس بة  %100ويه خش ما تمبنا،املغر وممبريتانيا ،كذكل اجلزائر قريبة ما هذه النس بة ،الاس تث اء يف خش ما ليبيا و مرص ،حي احظوا
اخنفاض نس بة الاكتفاء يف ليبيا ال نة حمصمبرة أ  %60اىل  %75يف الث س ومبات أعدما نة
تفمبق هذه النس بة  %90يف س وة  ،2013وميكا تفسري ذكل ابمل اخش الس ياس ية ،أما مرص فهي ا
حتاق امئا نس بة ايدة ما الاكتفاء انايت يف شعبة اللحمبم وهذا رااع اىل الطلا الكبري ماارنة ابانتاو.
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

68

أعدما مقوا أتحليل نسا الاكتفاء انايت لبدلا عيوة ايراسة ،ابعتبار متغري الاكتفاء انايت ما املتغريات
الساس ية يف حتايق مفهمبم الما الغذايئ ،س وحاول يف الواطة املمبالية الايام أدراسة قياس ية لتحديد
احملد ات املؤثرة عىل متغري اني يايا انتااية الاطاع الزراع ما خالل راسة ابس تخدام متغريات ابنل
لدلول الس تة حمل ايراسة.
 -3راسة قياس ية:
أعد أ مت تسليط الضمبء عىل مفهمبم الما الغذايئ وحتليل مس تمبى الاكتفاء انايت لعيوة ايراسة ،
س وحاول في ييل راسة حمد ات انتااية قطاع الفالحة يف الفرتة املمتدة أ  2016-2003ما
خالل عيوة تتكمب ما خش ول شامل افريايا أي ول املغر العريب اباضافة اىل مرص ،ما خالل حتليل
وصف لعيوة ايراسة مث عرض و تفسري الوتاجئ املتحصل علهيا عا طريق مبذو املالءم ابس تعامل معطيات
ابنل.
 1-3راسة وصفية لعيوة ايراسة
س وحاول ما خالل هذه الواطة عرض عيوة ايراسة والطرياة ااحصائية املتبعة مث تتلن متغريات المنمبذو،
وهذا كام ييل:
 1-1-3عرض عيوة ايراسة
مت اس تعامل يف هذه ايراسة املعطيات الاقتصا ية ل  06أدلا شامل افريايا خالل الفرتة املمتدة أ
 ،2016-2003أي  84مالحظة احصائية  ،ومت اختيار أوا خش ول املغر العريب (ليبيا،
تمبنا ،اجلزائر ،املغر  ،ممبريتانيا) ومت اضافة مرص للعيوة لس بب امبهري الول متعلق ابمل ات امل رتكة
ملرص مع ول املغر العريب سمباء اقتصا ت أو اغرافيا أو اافيا ،أما الثاين مفتعلق أعد المبحدات يف العيوة
حي ركمب راسة ما  06ول يف البانل أحسا احصائيا ما  05ول خاصة اذا هواك جتانا
يف معطيات البانل .
 2-1-3المنمبذو ااحصايئ املتبع
سيمت اس تخدام يف هذه ايراسة مبذو ابنل وهذا رااع لطبيعة املعطيات املس تخدمة ال يدا أعد ا أعد
ماطع وهمب وحدات ايراسة (ايول يف العيوة) وأعد زمين راسة لفرتة  14س وة ،وسيمت راسة هذا
المنمبذو ابس تخدام ةرانمج .Stata 11
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 3-1-3متغريات المنمبذو
مت الاعامت عىل املعطيات ااحصائية املن مبرة يف التاارر ااحصائية للموظمة العرأية للتمنية الزراعية ،وهذا
لتفا ي تضار ااحصائيات عود اس تخدام مصا ر معلمبمات تتلفة ،وأواء عىل هات التاارر مت ان اء قاعدة
للمعلمبمات حتتمبي عىل املؤرشات ااحصائية لبدلا شامل افريايا خالل الفرتة املدروسة و يه كام ييل( :
عد ساك  ،عد ساك الرين ،عد العامل ااااميل ،عد عامل يف الاطاع الفاليح ،الواجت احمليل اخلام،
الواجت الوامج ما قطاع الفالحة ،مساحة ايوةل ،املساحة املغروسة ،الصا رات ااااملية ،الصا رات
الفالحية ،الصا رات الغذائية ،المبار ات ااااملية ،المبار ات الفالحية ،المبار ات الغذائية).
انطالقا ما هذه املعلمبمات وكذكل ايراسات الساأاة ال تواولة هذا املمبضمبع ،مت اختيار يةل ما
املتغريات ال ميكا الاعامت علهيا لتفسري حمد ات انتااية قطاع الفالحة  ،وميكا تاس مي هذه املتغريات كام
ييل:
أ -املتغري التاأع :
لايا انتااية قطاع الزراعة مت اس تخدام مؤرش الواجت الوامج عا قطاع الزراعة ل خص المباحد،
وميكا حساأ ما خالل العالقة التالية:
).

الواجت الوامج عا قطاع الزراعة
عد الساك

( 𝐠𝐨𝐥 = 𝒂𝒔𝒅𝒏𝒆𝒓

مت اس تخدام اللمبغاريمت احداث نمبع ما التجانا أ املتغري التاأع واملتغريات املس تاةل ال يه عبارة عا
نسا ترتاوا أ  0و .%100
 املتغريات املس تاةل:مت اس تخدام يةل ما املتغريات ال تؤثر أصفة مبارشة وغري مبارشة عىل انتااية قطاع الفالحة
وهذا كام ييل:
 متغري انتااية ايوةل:مت اس تخدام هذا املتغري اني يايا الادرة الرشائية للممباطو يف وةل ما وكذكل يمت اس تخدام
لايا مس تمبى المنمب يف اقتصا ما ،حي سيمت اس تخدام حصة الفرا ما الواجت احمليل اخلام وهذا
ما خالل العالقة التالية:
).

الواجت احمليل اخلام
عد الساك

( 𝐠𝐨𝐥 =pa
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مت اس تخدام هذا املتغري اني يايا نس بة عد ساك الرين ( المبحدة ألن نسمة) وهذا حسا
المبحدة املس تخدمة يف اجلداول ااحصائية للموظمة العرأية للتمنية الزراعية ،وهذا ما خالل العالقة
التالية:
)عد ساك الرين(𝐠𝐨𝐥 = 𝒓. p
 متغري قيا املساحة املزروعة:مت اس تخدام هذا املتغري اني يايا مج املساحات املغروسة ( المبحدة ألن هكتار)
)(S. S. NDJADI, 2019, p201وهذا ما خالل العالقة التالية:
)املساحة املغروسة(𝐠𝐨𝐥 =spa
 متغري قيا عد العامل يف قطاع الفالحة:مت اس تخدام هذا املتغري اني يايا عد العامل يف قطاع الفالحة ( المبحدة ألن نسمة) ،وهذا ما
خالل العالقة التالية:
) عامل قطاع الفالحة(𝐠𝐨𝐥 =trv
 متغري الصا رات الفالحية والصا رات الغذائية :مت حسا هذا املتغري انطالقا ما نس بة الصا رات للك فئة ماارنة مع قاة الصا رات ااااملية وهذا
وفق العالقت التاليت :
صا رات املمبا الغذائية
الصا رات الاااملية

=eal

الصا رات الفالحية
الصا رات الاااملية

=eag

 متغري المبار ات الفالحية والمبار ات الغذائية :مت حسا هذا املتغري انطالقا ما نس بة المبار ات للك فئة ماارنة مع قاة المبار ات ااااملية وهذا
وفق العالقت التاليت :
وار ات املمبا الغذائية
المبار ات الاااملية

=ial

المبار ات الفالحية
المبار ات الاااملية

=iag

انطالقا ما املتغريات املمبحضة في س بق ،ميكا صياغة المنمبذو املرا تاد ر معامل ما خالل العالقة
التاليت  ،حي المنمبذو الول سيمت اس تخدام متغريات الصا رات والمبار ات للموتجات الفالحية ،و المنمبذو
الثاين سيمت اس تخدام متغريات الصا رات والمبار ات للممبا الغذائية:
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𝒓𝒆𝒏𝒅𝒔𝒂𝐢𝐭 = 𝛂 + 𝛃𝟏 𝒑𝒂𝐢𝐭 + 𝛃𝟐 𝐩𝐫𝐢𝐭 + 𝛃𝟑 𝐬𝐩𝐚𝐢𝐭 +
) 𝐭𝐢𝛎 . 𝛃𝟒 𝐭𝐫𝐯𝐢𝐭 + 𝛃𝟓 𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭 + 𝛃𝟔 𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭 + (𝛍𝐢 +
𝒓𝒆𝒏𝒅𝒔𝒂𝐢𝐭 = 𝛂 + 𝛃𝟏 𝒑𝒂𝐢𝐭 + 𝛃𝟐 𝐩𝐫𝐢𝐭 + 𝛃𝟑 𝐬𝐩𝐚𝐢𝐭 +
) 𝐭𝐢𝛎 . 𝛃𝟒 𝐭𝐫𝐯𝐢𝐭 + 𝛃𝟓 𝐞𝐚𝐠 𝐢𝐭 + 𝛃𝟔 𝐢𝐚𝐠 𝐢𝐭 + (𝛍𝐢 +
حي :
 6 .....1 = i و 14.....1 = t
 2-3حتليل الوتاجئ
أعدما مت التطرق اىل تعرين متغريات ايراسة  ،س وحاول في ييل راسة تم ري املتغريات املس تاةل املمبحضة
أعاله عىل معدل انتااية الاطاع الفاليح واني مت اس تخدا ا مكتغري لايا أ اء الاطاع الفاليح يف العيوة
املدروسة  ،ابس تخدام طرياة الاحندار املتعد عىل معطيات ابنل يول شامل افريايا ،وكخطمبة أوىل ينبغ
اس تخدام اختبار فيرش ملعرفة المنمبذو املالءم يراسة هل مبذو البياانت املد ة ( تساوي الثمباأة) ،أو
مبذو الآ ر الفر ية:
 1-2-3اختبار فيرش
أعد ا خال البياانت ااحصائية للعيوة يف ةرانمج  Stata 11في خيص معطيات ابنل ،مت التعرين
كخطمبة أوىل و لك البياانت ( 6وحدات ماطعية خالل  14س وة ما ايراسة) ،مث اعطاء التعلاة
الالزمة في خيص معلية التاد ر ابلآ ر الثاأتة ملعرفة نتيجة اختبار فيرش (D. Asteriou
) ،and S. G. Hall, 2007, p347وقد مت احلصمبل عىل الوتيجة التالية:
84
6

=

Number of obs

= Number of groups

Prob > F = 0.0000

Test de Ficher
)Fixed-effects (within
regression
Group variable: enterprise

= )F(5, 72
16.57

F test that all ui = 0:

لك تفصيل أنظر امللحق ر .01
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نالحد ما خالل نتاجئ اختبار فيرش أ احامتل قبمبل الفرضية الصفرية ال توص عىل تساوي الثمباأة أقل
ما مس تمبى املعومبية  ،( A. H. Otrou, 2006, p111)%5م يمت رف هذه
الفرضية وقبمبل الفرضية البديةل ال مفا ها أ مبذو الآ ر الفر ية همب الفضل لعملية التاد ر.
 2-2-3اختبار همبسام » « Hausman test
أعدما تمكدان ما الاختبار الساأق أ المنمبذو الفضل لعملية التاد ر همب مبذو الآ ر اخلاصة ،يسمأ اختبار
همبسام ما المتي أ مبذو الآ ر الثاأتة والآ ر الع مبائية »  ،« GLSوهذا عا طريق املاارنة أ
معامل المنمبذج )(M. Goaied et S. Sassi, 2012, p37
وميكا احلصمبل عىل هذا الاختبار يف ةرانمج  Stata 11عا طريق معلية التاد ر ابس تخدام مبذو
الآ ر الثاأتة وحفد الوتيجة ،وأعدها معلية التاد ر ابس تخدام الآ ر الع مبائية وحفد الوتيجة ،مث اعطاء
التعلاة الالزمة اختبار همبسام  ،و مت التمبصل للوتيجة التالية:
hausman fixed random
))sqrt(diag(V_b-V_B
S.E
0.0402279
0.156639
0.7860065
0.0908035
-

)(b-B
Difference
0.0586172
-0.3453651
1.981189
-0.3942849
-0.0070116
0.2057919

Coefficients
)(b
)(B
fixed
random
0.6154344
0.5568171
-0.4278185 -0.0824534
1.9499726
-0.0314624
-1.123345
0.27094
0.5052388
0.5122503
-0.0583806 -0.2641725

Pa
pr
Spa
Trv
Eal
Ial

Test: Ho: difference in coefficients not systematic
)chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B
=
60.58
= Prob>chi2
0.0000

ما خالل الوتيجة املمبحضة أعاله نالحد أ قاة احامتل ي ررأيع وال تساوي  0أقل ما مس تمبى
املعومبية اني يادر  ،%5وأذكل يفضل اس تخدام مبذو الآ ر الثاأتة يف معلية التاد ر.

لك تفصيل أنظر امللحق ر .01

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.



73

 3-2-3نتاجئ ايراسة
أعد حتديد المنمبذو اني سيمت اس تخدام يف هذه ايراسة امليدانية ،واملمتثل يف مبذو الاحندار اخلط يف
ظل معطيات ابنل ابس تخدام مبذو الآ ر الثاأثة ،مت المبصمبل اىل الوتاجئ املمبحضة يف اجلدول ر 06
*
اجلدول ر  :06 :يمبحض معامالت المنمبذج
مبذو الول
م .التاأع
املتغريات
rendsa
0.5776*** Pa
-0.3857** Pr
2.4254*** Spa
0.4415*** Eal
-0.1227
Ial
Cons
***6.6564

املعامل ااحصائية

الوتاجئ

مبذو الثاين
م .التاأع
الوتاجئ
املعامل ااحصائية
ات
ري
املتغ
rendsa
 0.5904*** paعد املالحظات املس تعمةل
عد املالحظات املس تعمةل
84
84
املاطعية
المبحدات
عد
عد المبحدات املاطعية
6
-0.3658** pr
6
Rho 2.5304*** spaمعامل
Rhoمعامل
0.9946
0.9940
31.89
)F(5,73
32.53
)F(5,73
0.1896** eag
(0,0000) Prop > F
(0,0000) Prop > F
0.6860 R-sq
-0.1991
iag
0.6902 R-sq
cons
***7.1119

املصدر :انطالقا ما املعاجلة ااحصائية عا طريق ةرانمج .Stata 11
ما خالل املعطيات املمبحضة يف اجلدول ر  06ميكا تمبضيأ معامل المنمبذج ما خالل العالقت
التاليت :
𝒓𝒆𝒏𝒅𝒔𝒂𝐢𝐭 = −𝟔. 𝟔𝟓𝟔 + 𝟎. 𝟓𝟓𝟕𝒑𝒂𝐢𝐭 − 𝟎. 𝟑𝟖𝟓𝐩𝐫𝐢𝐭 +
) 𝐭𝐢𝛎 . 𝟐. 𝟒𝟐𝟓𝐬𝐩𝐚𝐢𝐭 + 𝟎. 𝟒𝟒𝟏𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭 − 𝟎. 𝟏𝟐𝟐𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭 + (𝛍𝐢 +
𝒓𝒆𝒏𝒅𝒔𝒂𝐢𝐭 = −𝟕. 𝟏𝟏𝟏 + 𝟎. 𝟓𝟗𝟎𝒑𝒂𝐢𝐭 − 𝟎. 𝟑𝟔𝟓𝐩𝐫𝐢𝐭 +
) 𝐭𝐢𝛎 . 𝟐. 𝟓𝟑𝟎𝐬𝐩𝐚𝐢𝐭 + 𝟎. 𝟏𝟖𝟗𝐞𝐚𝐠 𝐢𝐭 − 𝟎. 𝟏𝟗𝟗𝐢𝐚𝐠 𝐢𝐭 + (𝛍𝐢 +
أواءا عىل الوتاجئ املتحصل علهيا ما خالل هاذ ا المنمبذج س وحاول في ييل حتليل الوتاجئ املتحصل علهيا ما
املوظمبر الاقتصا ي
 4-2-3حتليل الاقتصا ي ملعامل المنمبذو
أواء عىل الوتاجئ املمبحضة يف اجلدول ر  ،06ميكا تفسري العالقة أ املتغريات املس تاةل واملتغري التاأع كام
ييل:
*

لك تفصيل لوتاجئ أنظر امللحق ر .02
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جتدر ااشارة أن حذف متغري اني يايا العامةل يف الاطاع الفاليح ما المنمبذج الهنائي لتم ريه السليب
عىل معلية التاد ر (ارتباط قمبي مع املتغريات املس تاةل الخرى).
* متغري اني يايا انتااية ايوةل:
احظوا عالقة طر ية قمبية أ هذا املتغري ومتغري أ اء الاطاع الفاليح ،وميكا تفسري ذكل أ المنمب
الاقتصا ي اجليد يف أي وةل يؤثر اجيااب عىل خش الاطاعات ،وهمب الاطاع الفاليح قطاع اسرتاتيج
ابلنس بة يول املغارأية  ،فهمب يؤثر علي أصفة هبرية.
*متغري عد ساك الرتف:
احظوا أ هواك عالقة عكس ية أ هذا املتغري ومتغري أ اء الاطاع الفاليح ويه نتيجة غري متمبقعة ،لكا
ميكا تفسري هذه الوتيجة أن رمغ نس بة التحرض للمجمتعات احظوا عدة ول شهدت تطمبر يف قطاعها
الفاليح ،حي ليا ما الرضوري أ كمب الفالا ما ساك الرين ،وينبغ التمبج اىل املستمثرات
الفالحية الكبرية غري املرتبطة أعد العامل أو ماك اقامهت  ،أل معمتدة أساسا عىل التطمبر التك مبلمبو يف
امليدا .
*متغري املساحة املغروسة:
احظوا عالقة طر ية قمبية أ هذا املتغري ومتغري أ اء الاطاع الفاليح ،وميكا تفسري ذكل أ ارتفاع نس بة
املساحات املغروسة يسمأ ما تعزز الادرات اانتااية لدلول ،نكل ينبغ عىل ايول مثل اجلزائر التمبج
اىل الفالحة الصحراوية عا طريق اس تصالا الرايض ،حي أتبتة التجار الساأاة مر و ية الفالحة
الصحراوية ،همب اجلزائر ما ايول ال لها مساحة مزروعة صغرية ماارنة مع املساحة ااااملية يوةل .
* متغري الصا رات:
احظوا عالقة طر ية يف الك المنمبذج أ متغري الصا رات للممبا الفالحية أو املمبا الغذائية ومتغري أ اء
الاطاع الفاليح ،وميكا تفسري ذكل أ يوامكية الصا رات يف الاطاع الفاليح ت جع ايول عىل تعزز
قدراهتا اانتااية.
متغري المبار ات:
احظوا عالقة عكس ية يف الك المنمبذج أ متغري المبار ات ومتغري أ اء الاطاع الفاليح ،لكا هات الوتيجة
ا ميكا الاعامت علهيا يف معلية التحليل لعدم معومب هتا.
خامة وتمبصيات:
ا هدف حتايق الما الغذايئ أصبأ ال غل ال اغل يول والهيةات ااقلاية وهذا أغية حمارأة ظاهرة اجلمبع
والاضاء علهيا يف غضمب س وة  ،2030وأذكل أصبأ الهدف همب حتايق الما الغذايئ املس تدام ،نكل
حاولة ول شامل افريايا ما حتايق معدات ايدة ما الاكتفاء انايت يف أمه ال عا الفالحية .وما خالل
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هذا البح احظوا أ جل ايول املغارأية حااة نسا ايدة يف معدات الاكتفاء انايت في خيص خش
ما شعبة اخلرض  ،الفمباك واللحمبم خالل الفرتة املمتدة ما س وة  ،2016-2012أما ال عبة المبحيدة
ال أظهرت ضعن اانتاو ماارنة مع الطلا الاس هتاليك ابلنس بة للك ايول يه شعبة احلبمب  ،نكل
ينبغ عىل حكمبمات ول شامل افريايا اجيا احللمبل الالزمة لتحايق التمباز يف هذه ال عبة ،حىت ا جتد
نفسها يف وضعية غري مس تارة خاصة يف وقة الزمات ،كذكل احظوا ما خالل هذا البح البدل المبحيد
اني ي هد أع الصعمبابت يف حتايق تمباز شعبة اللحمبم يه مرص وهذا رااع اىل ارتفاع الطلا عىل هات
املوتمبجات.
وما خالل هذا البح مت ا بات جل فرضيات ايراسة عدى فرضينت :
الفرضية ر  05ال توص وامب عالقة طر ية أ متغري عد ساك الرين وقاة اانتاو الفاليح ،لكا
ما خالل هذا العمل تمبصلوا اىل نتيجة تالفة ومت تفسري ذكل أنة ليا ابلرضورة أ ركمب ما ساك الرين
حىت تعمل يف قطاع الفالحة ،كذكل احظوا رزايد يف انتاو الفاليح يول رمغ ارتفاع نسا التحرض هبا.
الفرضية  07ال توص عىل وامب عالقة عكس ية أ متغري المبار ات ومتغري اانتاو الفاليح لكا مل
يسمأ لوا ما تمكد ما هذه الوتيجة وميكا أ راع ذكل اىل ضعن عيوة ايراسة.
وميكا تادمي يةل ما التمبصيات كام ييل:
تعزز الفالحة الصحراوية خاصة في خيص شعبة احلبمب ؛
ت جيع البومبك عىل م أ الاروض للفالح خاصة في خيص الاستامثرات
املتعلاة و عبة احلبمب ؛
ت جيع ال با عىل الاستامثر يف امل اريع الفالحية ،وعدم ررك هذا الن اط
ماترص فاط عىل ساك الرين؛
حتس م اخ الاستامثر يف أدلا شامل افريايا لت جيع املستمثرا المبلمبو اىل
هذا الاطاع؛
تعزز التجارة الزراعة البينية أ ول شامل افريايا؛
تادمي اعاانت ابائية لت جيع الاستامثر يف الفالحة الصحراوية.
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املرااع:
 2019 .1حاةل الما الغذايئ والتغذية يف العامل احرتاز ما حاات التباطؤ والانكامش
الاقتصا ي ،م ظمة الغذية والزراعة للمم املتحدة  ، FAOروما ،ايطاليا.2019 ،
 .2الفق العريب  :2030أفاق تعزز الما الغذايئ يف املوطاة العرأية ،م ظمة الغذية والزراعة
للمم املتحدة  ، FAOأريوت ،لبوا .2017 ،
 .3الكتا الس ومبي لالحصاءات الزراعية العرأية ،املوظمة العرأية للتمنية الزراعية ،العد ،37
.2017
 .4الكتا الس ومبي لالحصاءات الزراعية العرأية ،املوظمة العرأية للتمنية الزراعية ،العد ،35
.2015.
 .5الكتا الس ومبي لالحصاءات الزراعية العرأية ،املوظمة العرأية للتمنية الزراعية ،العد
.2014،34
 .6الكتا الس ومبي لالحصاءات الزراعية العرأية ،املوظمة العرأية للتمنية الزراعية ،العد ،30
.2010
 .7الكتا الس ومبي لالحصاءات الزراعية العرأية ،املوظمة العرأية للتمنية الزراعية ،العد ،28
.2008
 .8الكتا الس ومبي لالحصاءات الزراعية العرأية ،املوظمة العرأية للتمنية الزراعية ،العد ،27
.2007
 .9الكتا الس ومبي لالحصاءات الزراعية العرأية ،املوظمة العرأية للتمنية الزراعية ،العد ،26
.2006
 .10الكتا الس ومبي لالحصاءات الزراعية العرأية ،املوظمة العرأية للتمنية الزراعية ،العد
.2005 ،25
 .11املا ة ر  03ما قانمب  16-08املؤرخ يف  3أوت  ، 2008املتضما التمباي
الفاليح ،العد  ،46اجلريدة الرمسية للجمهمبرية اجلزائرية 10 ،أوت .2008
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 أس با وس بل: انعدام الما الغذايئ، حس ابا عبد المري،  حس أمحد رسحا.12
، العراق،4  العد،15  اجملدل، ةل جامعة هرأالء العلمية،)املعاجلة (الاارة الفرياية مبذجا
.2017
 أ آ ر س ياسات حتر ر التجارة ايولية عىل حتايق الما الغذايئ املس تدام يف، عرييب مرمي.13
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دور القانون الدولي يف احلد من أثر التغريات املناخية على األمن الغذائي يف
املنطقة املغاربية
The role of international law in reducing the impact of climate
change on food Security in the Maghreb region

 منال بوكورو.د
أس تاذة حمارضة قس أ
) (اجلزائر-  ية احلامبق- 1جامعة ااخمبة م تمبري قس وطيوة
حممد منصوري
 جامعة املس يةل (اجلزائر- حمايم وأس تاذ متعاقد

: امللخص
تلعا التغريات املواخية ال جتتاا العامل عامة وقارة افريايا خاصة نتيجة الاحتبا احلراري ورزايد
 وعمبا م الس يارات ورا خطريا يف هتديد الما الغذايئ وااخالل،انبعا ت الغازات ايفيةة ما املصانع
 ويؤثر سلبا ما هجة أخرى عىل ضام اس مترار اانتاو، أمبفرة املوتمبجات الزراعية مما خيلق تذأذاب يف المتمب ا
 أو الفيضاانت أو ممبجات اجلرا خاصة،يف ظل تدهمبر الوظ الا كمبلمباية للرايض الزراعية نتيجة اجلفاف
 وم هتدف هذه، يف ايول ال تعاين ما املواخ اجلاف والاليل التساقط عىل غرار ول املغر العريب
ايراسة اىل تايمي أ آ ر الهتديدات البيئية عىل الما الغذايئ يف ايول املغارأية مث المبقمبف عىل أمه اجلهمب
. ايولية ملاكحفة هذه الظاهرة اخلطرية
 أدلا املغر العريب الانعاكسات،الما الغذايئ، الاحتبا احلراري، التغريات املواخية: اللكامت املفتاحية
.الآليات الاانمبنية واملؤسس ية، الآ ر املس تابلية، السلبية
Summary :
Climate change, which is sweeping the world in general and the continent of Africa
in particular as a result of global warming and increased greenhouse gas emissions from
factories and car exhausts plays a serious role in threatening food security and disrupting
the abundance of agricultural products, which creates a fluctuation in supply and on the
other hand negatively affects the continuation of production in light of the deterioration
of agricultural land ecosystems as a result of drought, floods or locust waves, especially in
countries suffering from dry climate and low rainfall like the Countries of the Arab
Maghreb, from which this study aims. To assess the effects of environmental threats on
food security in Maghreb countries and then to identify the most important international
efforts to combat this dangerous phenomenon.
Keywords: Climate change, global warming, food security, Maghreb countries negative
impacts, future impacts, legal and institutional mechanisms.
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مادمة:
توذر التغريات املواخية يف عرصان احلايل خبطر هبري دد الما اانساين عامة والما الغذايئ عىل
وج اخلصمبص نتيجة حتمبل معظ م اطق العامل خاصة ال تتمباجد يف الاس اجلومبيب ما الكرة الرضية اىل
حصراء قاحةل،نظرا لالرتفاع املطر حلرارة الرض وقةل نس بة التساقط مما شلك خطرا حمدقا عىل الما
الغذايئ خاصة يف الاارة اافرياية عامة واملوطاة املغارأية خاصة،وال تعرف تغريا هبريا يف م اخها خاصة يف
املواطق ال املية احملاذية للبحر الأي املتمبسط أو احمليط الطليس ما م اخ متمبسط ممطر اىل م اخ جاف
يف معظ فصمبل الس وة نظرا لعدة عمبامل ،ولعل ما أمهها قطع الغاابت والتمبسع العمراين الع مبايئ عىل
حسا الرايض الزراعية وارتفاع الكثافة الساكنية واحنصار الغطاء الوبايت يف املوطاة مما أ ى اىل ارتفاع
واحض يف مكيات الغازات ايفيةة يف الغالف اجلمبي اىل مس تمبتت قياس ية مل ت هدها م ذ ال ة مالي عام،
مما يؤثر سلبا عىل اانتاو الزراع نتيجة اناطاع ايورات الطبيعية وحش املياه وسبا التصحر واجلفاف حي
ميكا حتديد  10يف املائة و 100يف املائة ما تفاوت اانتاو يف الجل الاصري اىل تالبات الطاا خاصة
مع ارتفاع رجة حرارة الرض أوحمب  2رجة مئمبية،وهمب ما يعين ظهمبر م لكة أخطر ويه تالص مساحة
املواطق اجلليدية مما اعل املواخ يف العامل عامة واملوطاة املغارأية يتس أاصمبر ذايت واحض،وم ميكا الامبل
و لك حازم أنتغري املواخ تسبا و لك ملفة يف تغيري اانتااية الزراعية أصمبرة ملممبسة ما خالل اطاةل
ممباا الزراعة وقرص ورة حياة ييع الاكئوات ايقياة ال تسامه يف خصمبأة الرتأة ،كام سامه أيضا يف
تغيريات ملممبسة يف التمبزيع اجلغرايف للقالمي املواخية ،وما رتبط هبا ما أ اط اس تخدام الرايض با قد
يؤ ي اىل تعديل التمباز اجلغرايف للمحاصيل وتعديل يف أ اط تمآخش الرتأة ،مما سيسامه أيضا يف م لكة
اخطر ويه زت ة حركة الهجرة البيئية نتيجة عدم وفرة الغذاء أو حمدو يت أو ارتفاع أسعاره نتيجة فادا
التومبع البيمبلمبو وحش التساقط وم تربز اشاكلية ايراسة لآيت:
اىل أي مدى جنأ الاانمب ايويل يف احلد ما ال آ ر السلبية للهتديدات البيئية عىل الما الغذايئ
يف ول املغر العريب؟
ويف سبيل ااجاأة عىل هذه ااشاكلية اعمتدان عىل املهنج المبصف واملهنج التحلييل حي أدأان أتمبضيأ مفهمبم
التغريات املواخية وانعاكساهتا عىل الما الغذايئ يف ايول املغارأية ،مث تطرق ا أعد ذكل اىل حتليل حمتمبى
ااتفاقيات ايولية ذات الصةل ،وأرشان يور الهجزة املؤسس ية ايولية يف ماكحفة التغريات املواخية ،ويف
الخري حاولوا تايمي مدى فعالية هذه الآليات يف ماكحفة هذه الظاهرة البيئية ويراسة هذا املمبضمبع ارتميوا
تاس مي هذا املمبضمبع اىل حممبر ا وهام:
 احملمبر الول :مفهمبم التغريات املواخية وانعاكساهتا عىل الما الغذايئ يف البدلا املغارأية
 احملمبر الثاين:ااطار الاانمبين واملؤسيس ايويل اخلاص بمباهجة الهتديدات البيئة عىل الما الغذايئ.
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احملمبر الول :مفهمبم التغريات املواخية وانعاكساهتا عىل الما الغذايئ يف البدلا املغارأية
تُعد قضية تغري املواخ يه الاضية الك احلاحا عىل اجملمتع ايويل حالي ًا ،وذكل نظر ًا ملا قد يسبب تغري
املواخ ما تم ريات وتداعيات مس تابلية خطرية ،ليا أقلها افاف أع الهنار وغرق أازاء شاسعة ما
املواطق الساحلية ،وتبدل خريطة م اطق اانتاو الزراع يف العامل ،وغري ذكل مما ا طاقة لوا أ أو مادرة.
فاد أصبحة التغريات املواخية وأ آ رها احملمتةل يه ال غل ال اغل مجليع ول العامل خالل الس ومبات الخرية،
خاص ًة مع ةروز مؤرشات عدة عىل حدوث هذه التغريات املواخية ،مثل اجلفاف ال ديد واجملاعة يف أع
ايول الفرياية ،والعاصري ،وممبجات احلر ال ديدة ال عانة مهنا ول أخرى .ومثة تمبقعات أ تؤثر
التغريات املواخية عىل اانتاو الزراع  ،فالزت ة املتمبقعة يف رجة احلرارة وتغري طها املمبمس س يؤ ي اىل
ناص اانتااية الزراعية لبع احملاصيل ،والتم ري كذكل عىل ال وة احليمبانية ،ما دد الما الغذايئ لكثري
ما ايول وابخلصمبص ول املغر العريب.
ما هذا املوطلق سمبف حناول حتديد مفهمبم التغري املوايخ وأس باأ (أوا) ،وما مث نب انعاكسات هذه
التغريات عىل الما الغذايئ ملوطاة املغر العريب ( نيا).
أوا :مفهمبم التغري املوايخ وأس باأ
يعترب تغري املواخ قضية أيئية هامة وحاياة علمية وم لكة عاملية طمبيةل الجل ،توطمبي عىل تفاعالت معادة
لها تداعيات س ياس ية ،ااامتعية ،أيئية واقتصا ية ابيرجة الوىل .ويعزى السبا الرئييس لظاهرة التغريات
املواخية املس مترة اىل الن اط البرشي وسمبء اس تغالهل للممبار الطبيعية املتاحة ،واني أ ى اىل اختالل
التمباز البييئ ،انهيك عا الس با الطبيعية الخرى.
 -1تعرين التغري املوايخ:
يُمكا التعبري عا مفهمبم التغريات املواخية أمهنّ ا احدى الاضات ال يُعاين مهنا العامل يف المبقة احلايل ،وتظهر
حتمبل أ اط الطاا ،المر اني دُ د انتاو الطعام وارتفاع
هذه الاضية أو امل لكة العاملية عىل شلك ّ
مس تمبتت سطأ البحر اني زيد ما خطر ت ّلك الفيضاانت الاكر ية.
ا م اخ الرض يف تغري مس متر وأطرياة س يكمب تم ريها سليب عىل ط حياة ساك الرض ما ييع
الومبايح ،وهذا عائد لعدة أس با طبيعية وورشية .وقد قدمة عدة تعارين للتغري املوايخ ،مهنا اتفاقية المم
املتحدة حمبل تغري املواخ وال عرفهتا يف فارهتا الوىل عىل أهنا" :تكل التغريات يف املواخ ال تعزى أصمبرة
مبارشة أو غري مبارشة اىل الن اط البرشي اني يفيض اىل تغري يف ركمب ا الغالف اجلمبي العامل  ،اباضافة
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اىل التالا الطبيع للمواخ ،عىل مدى فرتات زم ية مامت ةل"1.ويالحد عىل هذا التعرين المم أن ينسا
2
"تغري املواخ" اىل ن اطات اانسا ومي أي وأ "تالا املواخ" ،اني ينس ب اىل أس با طبيعية.
كام تؤكد ذات ااتفاقية يف يبااهتا أم ّ التغري املوايخ أصبأ شاغال م رت للبرشية يعاء با تبدى ما
أ آ ره الضارة عىل امجليع ،كام أ طاأع العامل يتطلا تضافر وتعاو ييع البدلا لرفع التحدتت ال يطرهحا.
ونكل حد ت هذه ااتفاقية "هدفها الهنايئ" يف احلؤول و تدخل خطري ما جانا اانسا يف الوظام
3
املوايخ.
كام ي ري مصطلأ التغريات املواخية اىل تغريات مة ما الواحية ااحصائية اما يف متمبسط حاةل املواخ
واما يف تالبات ( )variabilitéال قد تس متر لفرتة حمدو ة أو قد متد عامب ا ،وقد ين م تغري املواخ
عا معليات اخلية طبيعية أو تم ريات خاراية ،أو عا تغريات ورشية املن م ،ررتبط أتغري نسا مكمبانت
الغالف اجلمبي أو اس تخدام الرايض4.وهذا التعرين أن يضين خاصية الاس مترارية لظاهرة التغريات
املواخية حبي أهنا قد متد لعامب قا مة وابلتايل متد أ آ رها اىل الايال املس تابلية.
اا أ الا اعة حاليا يى اجملممبعة العلمية ايولية وكذا يى املوظامت ايولية امللكفة ابملواخ أو يى م ظامت
اجملمتع املدين احمليل وايويل همب رأط التغريات املواخية ابارتفاع يف معدات رجات احلرارة العاملية أو ما
5
يعرف بسميات مما ةل " احتبا احلراري" أو "الاحرتار العامل " أو "ظاهرة ايفيةة".

 -1ي ري هذا التعرين اىل أس با التغري املوايخ ،أ ا يعترب اانسا الفاعل الرئييس يف ذكل اباضافة اىل العمبامل الطبيعية .أما فريق العمل احلكمبيم ايويل لتغري املواخ (،)GIEC
فاد اعترب التغريات املواخية خش أشاكل التغريات ال ميكا التعبري عهنا أمبصن احصايئ ،والواجتة عا الن اط اانساين ،أو الواجتة عا التفاعالت اياخلية ملكمبانت الوظام املوايخ،
وال ممكا أ تس متر لعامب متمبالية .أنظر :شفيعة حدا  ،نمبر اي ا قالايل ،أثر التغري املوايخ عىل التمنية املس تدامة – راسة حاةل اجلزائر ،-ةل الاقتصا الصواع  ،ية العلمبم
الاقتصا ية والتجارية وعلمبم التس يري ،جامعة ابتوة  ،1العد  15يسمرب ،2018ص .03
 -2تعرف املوظمة العاملية للرصا اجلمبية املواخ أمن "ي لك متمبسط الحمبال اجلمبية ملوطاة معيوة طمبال فرتة زم ية طمبيةل ،وي مل املواخ التالبات املمبمسية" .أنظر :ممبقع املوظمة
العاملية للرصا اجلمبية ،متمبفر عىل ممبقع املوظمةwww.wmo.int :
 -3محمد ع ايش ،التغريات املواخية وأ آ رها عىل التمنية يف اجلزائر ،ةل احلمبار الفكري ،ترب ايراسات اافرياية للعلمبم اانسانية والعلمبم الااامتعية ،جامعة أمحد راية ،أ رار ،امبا
 ،2016ص .236-235
 -4سفيا التل " ،الاحتبا احلراري" ،ةل عامل الفكر ،العد ، 2اجملدل ، 37أكتمبةر  -يسمرب ، 2008ص. 63
 -5ظاهرة الاحتبا احلراري  :Global Warningفت ري اىل ا اجلمب حيتمبي حاليا عىل  380ازءا ابملليمب ما غاز ين أهس يد الكرأمب اني يعترب الغاز السا املسبا
لظاهرة الاحتبا احلراري ماارنة أنس بة ال  275از ًء ابملليمب ال نة ممبامب ة يف اجلمب قبل الثمبرة الصواعية ،ويعترب العامل الكيوي السمبيدي" :سفانىت أرينيمب " ،همب اول ما
أطلق مصطلأ "الاحتبا احلراري" يف عام  1896م ،كام تعرف ظاهرة الاحتبا احلراري ابارتفاع التدرجي يف رجة حرارة الطباة السفىل الاريبة ما سطأ الرض ما الغالف
اجلمبي احمليط ابلرض .وسبا هذا الارتفاع همب زت ة انبعاث الغازات ايفيةة أو غازات الصمبأة اخلرضاء "  ،" greenhouse gasesوأمه هذه الغازات ،امليثا اني يتكمب ما
تفاعالت ميكروأية يف حامبل الرز وررأية احليمباانت اجملرتة وما حرق الكتةل احليمبية (الجشار والوبااتت وتلفات احليمباانت) ،كام ينتج ما مياه املست اعات الآس وة .واباضافة اىل
امليثا هواك غاز أهس يد الوريوز (يتكمب أيضا ما تفاعالت ميكروأية حتدث يف املياه والرتأة) وومبعة غازات "اللكمبرو فلمبرو هرأمب " (ال تتسبا يف تمآخش طباة الوزو ) وأخريا
غاز الوزو اني يتكمب يف طباات اجلمب السفيل .أنظر :محممب محمد فمباز ،رسحا امحد عبد اللطين سلي  ،راسة اقتصا ية للتغريات املواخية وأ آ رها عىل التمنية املس تدامة يف
مرص ،اجملةل املرصية لالقتصا الزراع  ،عد يمبنيمب  ،2016ص .04
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 -2أس با التغريات املواخية:
هواك العديد ما الس با ال أ ت اىل تطمبر ظاهرة التغريات املواخية وظهمبر ما يعرف اباحتبا
احلراري ،وأصفة عامة تاس هذه الس با اىل طبيعية وورشية .وي لك الن اط البرشي السبا الرئييس
وراء هذا التغيري املفاائ أفعل انبعاث الغازات املسببة لالحتبا احلراري يف الغالف اجلمبي ،وخصمبصا غاز
ين أهس يد الكرأمب وامليثا  1.اا أ انبعاهثا ةمكيات مزتايدة وغري م ضبطة ،يؤ ي اىل زت ة احلرارة أطرياة
غري طبيعية وابلتايل اىل تغيري يف نظام املواخ  .وميكا تاس مي هذه الس با اىل ومبعت :
أ -أس با طبيعية :وميكا اااملها في ييل:
2
مبرا الرباك  ،حي ينبع مهنا الغازات ايفيةة ةمكيات هائةل مثل :ةر ين ايسلودا وت ييل.
العمباصن الرتاأية يف القالمي اجلافة وش ب اجلافة ال تعاين ما تدهمبر الغطاء الوبايت وقةل الزراعة
3
والمطار ،وما أمثلهتا رتا امخلاس وما تثريه ما غبار عالق يف امب الر واملوطاة.
ظاهرة الباع ال مس ية ويه ظاهرة حتدث خش  11عاما تاريب ًا نتيجة اضطرا اجملال املغواطييس
4
لل ما مما زيد ما الطاقة احلرارية لالشعاع الصا ر مهنا.
الشعة الكمبنية الواية عا انفجار أع الوجمبم ،حي ترض الغالف اجلمبي العلمبي للرض
5
وتؤ ي لتكمب الكرأمب امل ع.
 الس با والعمبامل البرشية :ويه املسببات الواية عا الن طة البرشية وررتبط ابلمنمب الساكيناملزتايد ابلعامل مثل:
الغازات املوبعثة ما الصواعات اخملتلفة كتكرر الوفط وانتاو الطاقة الكهرابئية ومعامل انتاو
الامسوة ومصانع البطارتت.
الن اطات البرشية يف العرص الصواع أصبأ ينتج عهنا اطالق مكيات اضافية هائةل ما غازات
ايفيةة وعىل رأسها غاز  co2حىت وصلة اىل ما نسبت حمبايل  % 55ما انبعا ت هذا الغاز
1

-Edward a. Page , Michael Redclft , human Security and Enivrenment,(Edward Elgar publishing ,British ,2002.p106
 -2ولكا عىل الرمغ ما أ الرباك تطلق أك ما  130مليمب طا ما ين أهس يد الكرأمب يف الغالف اجلمبي خش عام اا أ الن طة البرشية تطلق أك ما  130ضعن هذه
المكية ،حبسا ةرانمج اخملاطر الرب نية التاأع ملركز الرصد اجليمبلمبو المريك .أنظر :ما همب التغري املوايخ؟ ،ش بكة ا ر ا ايولية،Journalism from the heart of crises ،
امبهانسربو 29 ،يمبليمب  ،2008متمبفر عىل الراأط ،https://www.thenewhumanitarian.org/ar/report/1492 :اتر أآخر زترة 2020/07/13 :سم.18:45 :
 -3ميسمب ط محممب السعدي ،التغريات املواخية العاملية :أس باهبا ائلها وتمبقعاهتا املس تابلية .ةل ية الرتأية الساس ية ،اجملدل  ، 31العد  ، 89العراق ، 2015 ،ص .370
 -4حسا هذه الوظرية تظهر حمبل الباع ال مس ية تمبهجات مشس ية شديدة تصدر عهنا طاقة اشعاعية هائةل ارتفاع رجة حرارهتا عا رجة حرارة سطأ ال ما ،فتصل اىل
الرض مكية أكرب ما ااشعاع مع رزايد عد الباع ال مس ية (أو اللكن ال ميس) نكل فا رزايد أو تواقص الباع ال مس ية يؤ ي اىل تغيري رجة ( )1C°حرارة الرض حبمبايل
رجة مئمبية واحدة .أنظر :مروو هامش مل الصاحل  ،ظ عبد المبها حسا السدي" ،التغريات املواخية العاملية" ،ةل تيل ،العد  ،2013 ،60ص .06
 -5محمد ع ايش ،التغريات املواخية وأ آ رها عىل التمنية يف اجلزائر ،املراع الساأق ،ص .241
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م ذ عام  ،1959أما النس بة املتباية (أي  )45%مفتمتية ما الوبااتت املمبامب ة عىل سطأ
الرض وكذا ما احمليطات.1
عمبا م الس يارات واملمبيات الكهرابئية.
نمباجت الن طة الزراعية لمسدة والعالف ومعليات ازاةل الغاابت والجشار ال تعترب أكرب مصدر
2
امتصاص غازات الاحتبا احلراري خاص ًة غاز ،co2
خطرا أعرشة أضعاف ما
الغازات املوبعثة ما مياه الرصف الصح خاصة امليثا اني يعترب أك
ً
.3co2
نيا :انعاكسات التغريات املواخية عىل الما الغذايئ ملوطاة املغر العريب
تمباج م طاة املغر العريب حتدتت أيئية تتلفة .وس يكمب تم ري تغري املواخ عىل املوطاة قاس ي ًا جدا ل
املوطاة تعاين م ذ الآ ما املواخ اجلاف وندرة مصا ر املياه .وحبسا تاارر تاييت علمية أارهتا مؤخرا
"الهيةة احلكمبمية ايولية املعوية أتغُّري املواخ" ،ما املتمبقع أ رز ا حاةل اجلفاف ومعدل التبخر املرتفع يف
املوطاة العرأية معمبما وخاصة م طاة املغر العريب لتصبأ احدى أك املواطق عرض ًة لتم ريات تغري املواخ،
وهذا أدوره يؤ ي اىل زت ة تمبارر ممبجات اجلفاف وابلتايل ناص اانتاو الزراع وانعدام الما الغذايئ.
لهذا س وحاول راسة انعاكسات هذه التغريات عىل الما الغذايئ يول املوطاة.
 -1انعاكسات التغريات املواخية عىل الما الغذايئ للجزائر:
يتسبا الاحرتار العامل (ارتفاع رجات احلرارة) واني همب أحد مظاهر التغريات املواخية يف تغيري
أ اط تساقط المطار مما يؤثر يف امدا ات املياه العذأة وخيلن حشها وابلتايل تاليص اانتااية الزراعية
وما تؤ ي الي ما ضعن الما الغذايئ خاصة يف ايول الوامية وم التسبا يف سمبء التغذية املؤ ي
أدوره اىل وفاة املالي ما البرش خش س وة 4.وهسائر ول العامل ،تعاين اجلزائر ما أ آ ر التغريات املواخية
عىل أيئهتا الطبيعية ما هجة وعىل سائر أوج الن اط الاقتصا ي فهيا ،كام رهتد ها العديد ما
ااهراهات املرتتبة عا هذه الظاهرة يف احل وأعد ح وررها أآفاق التمنية فهيا .اتركة أ آ رها احلالية أو
املس تابلية عىل قطاعات التمنية اخملتلفة ورمغ أ اجلزائر ما أقل ايول تسببا يف ظاهرة التغريات
 -1ندى عاشمبر عبد الظاهر ،التغريات املواخية وأ آ رها عىل مرص ،ةل أس يمبط لدلراسات البيئية – العد احلا ي والرأعمب  ،يوا ر  ،2015ص .85
 -2سفيا التل ،املراع الساأق ،ص.04
 -3وت ري أآخر ااحصائيات الممية اىل ارتفاع اسهام ين أهس يد الكرأمب ذو املن م البرشي اىل نس بة  % 65تاريبا حاليا .أنظر :املوظمة العاملية للرصا اجلمبية ،نرشة غازات
الاحتبا احلراري ر  ، 11نمبمفرب  ، 2015ص .03
4
-Stéphane hallegatte et Daniel thery : les risques encourus, les adaptations envisageables. Revue questions internationales n°
38,juillet / aout 2009, Paris, p19
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املواخية ،ابلوظر اىل مج الانبعا ت الصا رة عهنا (سمباء ابحلج اللك ( )GESاحلج النس يب
لغازات ايفيةة لالنبعا ت أو حسا متمبسط نصيا الفر ) ،اا أهنا يف مااأل ذكل تعد ما أك ايول
قاألية للتمثر هبذه الخرية ،1وهمب ما سنتطرق الي اااما ابلنس بة للتم ريات عىل حميطها الطبيع أو ما
نفصهل ابلنس بة لاطاعات التمنية الرئيس ية فهيا وعىل أمهنا الغذايئ ما خالل:
ال آ ر عىل احمليط الطبيع يف اجلزائر :ما أ أ آ ر التغريات املواخية عىل الطبيعة يف اجلزائر ،نذهر
ما ييل :اس تفحال ظاهرة التصحر :فزت ة رجة حرارة واحدة ما شمن نال املوطاة اجلر اء حبمبايل
 100حنمب ال امل 2.المر اني يؤثر سلبا عىل الرايض الفالحية واملوتمبجات الزراعية.
مطار طمبفانية
ارتفاع وترية وكثافة الفيضاانت :ففرتات التساقط أصبحة أقرص وأغزر ما تتمبي عو أ ٌ
وس يمب ٌل جارفة (فيضاانت اب المبا ابلعامصة يف نمبمفرب  2001أو فيضاانت غر اية عام
،3 2008أو فيضاانت الطارف عام  2012وال خلفة ييعا خسائر معتربة يف الرواا
والهياخش الااعدية وتلن خملتلن املوتمبجات الزراعية.4
التم ري عىل التومبع البيمبلمبو :لاد أينة راسة علمية أارية س وة  ، 2014تمثر التومبع
البيمبلمبو يف اجلزائر أظاهرة التغريات املواخية عىل مس تمبى النساق اا كمبلمباية البحرية
5
والساحلية والسهبية والرطبة واجلبلية والغاأية وحىت الصحراوية مهنا.
ال آ ر عىل اانتاو الزراع  :للتغريات املواخية تم ري هبري عىل قطاع الزراعة يف اجلزائر وذكل اعامت ه
و لك هبري عىل تساقط المطار ،وهمب ما رها كثريا اانتااية الفالحية ال تعاين أصال ما
اخنفاضها أفعل عمبامل كثرية مثل الس ياسات الزراعية املتبعة أو تعرض الرتأة لالهجا والافتاار نظرا
لفعل الطبيعة (افاف ،فيضاانت ،تعرية) أو ضعن املمبار املائية .6وت ري ايراسات التمبقعية اىل
تعمق أزمة الاطاع الفاليح يف اجلزائر مس تابال أفعل أ آ ر التغريات املواخية علي (تذأذ التساقط
وتباعد ممباا املطر مما يؤثر عىل رطمبأة الرايض ووفرة املياه ،وكذا ارتفاع رجات احلرارة) عرب
-Inventaire National des gaz à effet de serre. in Communication nationale initiale pour la CCNUCC, 2001, p30.

1

 -2محمد ع ايش ،التغريات املواخية وأ آ رها عىل التمنية يف اجلزائر ،املراع الساأق ،ص .253
-Kamel mostefa-kara, la menace climatique en Algérie et en Afrique ; les inéluctables solutions. Editions dahlab, 2008, p213.
 -4تادر م ظمة الصحة العاملية أم انتاو الغذية الساس ية سي خف بادار  % 50يف أع البدلا اافرياية حبلمبل عام  2020وس يد ما حضات سمبء التغذية املادر عد مه حاليا
 3.1مليمب وفاة س ومبت .أنظر حصيفة وقائع ر  ، 266عىل الراأطwww.who.int :
 -5تسعدية أمبس بع  ،أ آ ر التغريات املواخية عىل التمنية املس تدامة يف اجلزائر :راسة استرشافية .رساةل كتمبراه ،ية العلمبم الاقتصا ية والتجارية وعلمبم التس يري ،اجلزائر،
 ،2014ص .63
 -6محمد ع ايش ،التغريات املواخية وأ آ رها عىل التمنية يف اجلزائر ،املراع الساأق ،ص .257-256

3
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تعديل الرزانمة الزراعية التاليدية وتاليص ايورة الزراعية ومتمبسط اانتاو الفاليح خاصة
ابلنس بة للزراعات اجلافة وأع الزراعات ال تس هتكل مكيات هبرية ما املياه حلبمب .1
أ آ ره عىل اانتاو الفاليح احليمباين :للتغريات املواخية تم ري عرب المراض ال تصيا قطعا
املاش ية ومهنا مح اخلرفا واملعروفة حتة اا "مرض "اللسا الزرق Blue Tongue
" اني يصيا أساسا احليمباانت اجملرتة لغوام يف املواطق الاس تمبائية وش ب الاس تمبائية أعد نال
املرض الهيا عرب نمبع ما البعمبض ،لكا أفعل ظاهرة الاحرتار أدأ هذا املرض يف الانت ار شاما،
وقد مت الترصحي أمبامب ه يف اجلزائر أدءا ما شهر امبيلية  2000يف المباتت ال املية الرشقية
مث ظهر يف وسط وغر البال عام  .2006وهمب مرض يفيض اىل ممبت نس بة هبرية ما
احليمباانت املصاأة أو اصاةهتا ابعاقات امئة مما يتطلا محالت تلايأ ورية رزيد ما رلكفت
2
الاقتصا ية.
 -2انعاكسات التغريات املواخية عىل الما الغذايئ للمغر :
ت لك التغريات املواخية والبيئية اضافة اىل ّ
التغريات الااامتعية الاقتصا ية هتديد ًا واحض ًا للما
الغذايئ يف ييع أحناء م طاة املغر العريب وقطاعات اانتاو اخملتلفة .وتعدّ ندرة املياه وتدهمبر الرتأة
وتم آ ها ما أمه العمبامل ال تؤثر عىل قطاع الزراعة وال وة احليمبانية يف م طاة حمبض املتمبسط
و وةل املغر  .و مكا ااامل هذه الانعاكسات في ييل:
أثر تغري املواخ عىل احملاصيل الزراعية يف املغر  :ت ري التمبقعات املواخية ابملغر اىل أ وترية
اجلفاف سرتتفع تدرجييا وسبا اخنفاض معدات سامبط المطار وارتفاع رجة حرارة اجلمب .وهذا
يعين أن اذا اجلفاف امل ة العامة للس ومبات الاا مة ،فان ما املمكا لبع الس ومبات أ ركمب
جد ممطرة .وس يؤثر ارتفاع معدل اجلفاف سلبا عىل احملاصيل الزراعية وخاصة أعد عام .2030
كام أ احملاصيل البعلية (غري املروية) س تعرف تم ريا خاصا أتغري املواخ .أما ابملواطق املساية ومع
فرضية وفرة مياه الري ،فا مر و الزراعات املروية سيس متر يف الارتفاع رمغ تغري املواخ نتيجة
حتسا يف المنمب الواجت عا ارتفاع احلرارة ووفرة املياه.3

1

-kamel mostefa-kara, op cit, p218.
-Abderrahmani belaid, les risques climatiques et leurs impacts sur l’environnement, thèse de doctorat en sciences, Faculté de chimie,
Université des sciences et de la technologie d’Oran, 2014, p26.

2

 -3رتض أالغ  ،التغريات املواخية وهيفية ا ماو التحدتت البيئية مضا "خطة املغر الخرض" ،املعهد المبطين للبح الزراع – املغر  ،2010 ،ص  .10عىل الراأط:
www.inra.org.ma
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ارتفاع مس تمبى البحر :أبع السنمترتات ،ومع ذواب الثلمبو ختتلط مياه البحر ابملياه العا ية ،ما
يؤ ي اىل اارضار ابلزراعة .اباضافة اىل م اطق يف املغر تعاين أصفة امئة ما ندرة املياه
والتصحر واجلفاف ،ما يؤثر عىل خش أنمباع احلياة املمبامب ة فهيا ،كام تمبجد هواك م اطق أخرى تعاين
1
ما ارتفاع نس بة املياه ما يؤثر عىل فالحهتا.
تم ري ارتفاع رجة احلرارة :رك ـن تمبقعـات مد ريـة الرصا اجلمبية املغرأية عاا ارتفـاع يف املتمبسط
العـام يراـة احلرارة خـالل فصـل الصيـن يتاراوا أاا  2و 4راـة مئمبيـة ،واخنفـاض املتمبسط
العـام للتسـاقطات أمبتيارة متمباصلـة حتا هنايـة الاار المباحـد والع ارا .وماا تداعيـات هـذه
2
التمبقعـات:
 انعدام الما الغذايئ وندرة املمبار املائية وتدهمبر حاةل الرتأة مما س يد ما حدة الواص يف اانتاو
الفاليح.
 مضاعفات عىل حصة الساكوة :نظرا للتغريات املالحظة عىل مس تمبى التمبزيع اجلغرايف للمراض
املوامبةل (املالرت والكمبلريا.)...
 ه اشة املواطق الساحلية :يتعلق المر خبطر حايا هتد املواطق ال رمت ابله اشة الطبيعية
وأتدهمبر عمبامل ا اية الطبيعية (طوجة واحملمدية والسعيدية.)...
 التعرية والآ ر عىل التومبع احليمبي :يعزى ذكل التحمبل املطر ملوطاة شامل املغر اىل م طاة جافة،
مما يؤ ي اىل جهرة الصواف ال تعيش يف املواطق ش ب الصحراوية حنمب املرتفعات والاطب .
 رزايد ممبجات الهجرة :ويه س ترتكز يف م اطق س تكمب فهيا اماكانت ركين الساكوة قد انعدمة،
المر اني س يخل ابلتمباز الغذايئ أ م اطق اململكة.
 -3انعاكسات التغريات املواخية عىل الما الغذايئ لتمبنا:
تاع تمبنا يف م طاة ركمبهنا الصحراء أنس بة  90ابملةة يف ح أ رشيطها الساحيل املطل عىل البحر
الأي املتمبسط يسامه يف تفا المبضع املوايخ يف املوطاة .وارتفاع رجات احلرارة واخنفاض منسمب هتاطل
المطار انعاكسات هبرية عىل الاطاع الفاليح اني يسامه يف أواء الما الغذايئ المبطين ويساعد عىل تعزز

 -1هرمية أحدا  ،هذه تاطر هتد املغر  ..ملاذا ارتفع مس تمبى البحر؟ ،اجملةل االكرتونية "أصمبات مغارأية" 13 ،سبمترب  ،2017متمبفر عىل الراأط:
 ،https://www.maghrebvoices.comاتر أآخر زترة 2020/07/14 :سا.23:30 :
الس
 -2اللجوة ايامئة امللكفة أاضات البيئة والتمنية املس تدامة ،تار ر اجمللا الاقتصا ي والااامتع والبييئ ،ا ماو ماتضيات التغريات املواخية يف ياسات العممبمية ،املغر ،2015 ،
ص .31-29
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التمنية اجلهمبية وتامبية الواجت اياخيل اخلام .ومتد الرايض الفالحية يف تمبنا عىل مساحة  10مليمب هكتار
1
مهنا  5مليمب هكتار تصصة للزراعات أي ما ياار  65ابملةة ما املساحة اللكية للبال التمبنس ية.
وقد أةرزت العديد ما ايراسات أ تمبنا د ة أفادا ممبار ها الطبيعية ،اذ يتمبقع أ تمباج ناصا حا ا
يف حماصيل احلبمب وسبا اجلفاف لتخرس  30ابملائة ما مساحهتا ااااملية وتصل اىل  1مليمب هكتار
يف س وة  2030مااأل 5ر 1مليمب هكتار حاليا س ينتج عو ررااعا عىل مس تمبى الواجت احمليل ااااميل
الفاليح أنس بة ترتاوا أ  5و 10ابملائة .ويف حاةل اجلفاف ال ديد املتتايل ،فا مساحات زراعات
احلبمب والجشار املمثرة ست خف تاريبا حبمبايل 200ألن هكتار و 800ألن هكتار ،وهت ابلسا
م اطق المبسط واجلومب وسي خف عد املاش ية يف س وة  2030حبمبايل  80ابملائة يف المبسط
واجلومب مااأل  20ابملائة يف ال امل وسبا فادا املراع  .كام ستتعرض مصائد السامك يف تمبنا اىل
تاطر ارتفاع نس بة محمبضة مياه البحر وتمبسع الصيد اجلائر ،اباضافة اىل تاطر التغري املوايخ الخرى.2
 -4انعاكسات التغريات املواخية عىل الما الغذايئ يف ليبيا:
ابتة ول حمبض البحر املتمبسط ،با فهيا ليبيا ،عرضة للتمثر سلبا أعمباقا التغري املوايخ ،مع ارتفاع
أكرب ملعدل رجات احلرارة ،مما دد املمبار الزراعية ومصا ر املياه ،وذكل ماارنة ابيول الخرى.وليبيا
ليسة م عزةل عا العامل مفثل هذه التغريات املواخية سمبف تؤثر عىل املمبار الطبيعة املتاحة وعىل اانتاو
الزراع  .وتاع ليبيا وسط شامل الاارة اافرياية عىل ال اطئ اجلومبيب للبحر املتمبسط ،ونظرا اتساع مساحة
ليبيا ال تبلغ حمبايل ( 1.750.000مك )2فهي تتمثر ما ال امل بواخ البحر الأي املتمبسط اني
يتغري ا مب ًاب اىل املواخ ش ب الصحراوي.
تتعرض ليبيا اىل ظاهرة اجلفاف ما ممبا اىل أخر ،وأ ت زراعة أع الرايض الهام ية والتمبسع
الع مبايئ يف زراعة احملاصيل البعلية وأمهها ال عري وما تبع ذكل ما اس تعامل حماري أآلية متعد ة القراص،

 -1وما أجل ضام جناعة هذا الاطاع احليمبي فا للمواخ أمهية كربى .حي تتسبا رجات احلرارة املرتفعة واخنفاض منسمب املمبار املائية يف تدهمبر هذا الاطاع احليمبي مما يوجر
عو عدة م اخش مهنا التم ري عىل اليد العامةل ونمبعية اانتاو ومدى تمبفره يف السمباق .كام يسامه يف ارتفاع أسعار املمبا الفالحية والغذائية .أنظر :اميا الويغاوي ،التغري املوايخ يف
تمبنا  ..وطاقاهتا املتجد ة ،ةل اجملمتع العلم العريب االكرتونية 17 ،فربا ر  ،2020عىل الراأط ،https://nok6a.net :اتر أآخر زترة 2020/07/14 :سا.00:30 :
 -2تميت تمبنا يف املرتبة الثانية عامليا يف اس هتالك العج بعدل يواهز  16غ س ومبت للفر المباحد ،ومثل اللحمبم أك ما  21ابملائة يف المبابات الغذائية للمس هتكل التمبنيس اىل
جانا اس هتالك حمبايل  110لرتا س ومبت ما ما ة احلليا املوتج حمليا وت لك هذه املمبا ر ئز الما الغذايئ .أنظر :التغريات املواخية هتد الما الغذايئ التمبنيس ،اريدة العر ،
اا و  ،03/06/2019عىل الراأط ،https://alarab.co.uk :اتر أآخر زترة 2020/07/14 :سا.00:30 :
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وقطع الغاابت اس تعاملها يف التدفئة أو لتحل حملها زراعات مؤقتة أو مبا ٍ  ،خاصة ا مب م طاة طراألا
واجلبل الخرض.1
ونتيجة للجفاف ،واافراط يف الن اط الرعمبي وانت ار أع الآفات الزراعية ،وتدين اانتااية العامة
للمراع الطبيعية واختفاء العديد ما نبااتت املراع املتمقلمة مع الظروف البيئة احمللية .خش هذه العمبامل
والظروف ساعدت عىل التصحر يف عدة م اطق أليبيا .مك أ اانتاو الزراع يف ليبيا يعمتد و لك هبري عىل
العمبامل املواخية (سامبط المطار) ،لهذا فا الاختالف ال ديد يف رجات احلرارة يؤثر و لك هبري عىل
انتاو الغداء.2.
احملمبر الثاين  :ااطار الاانمبين واملؤسيس ايويل اخلاص بمباهجة الهتديدات البيئة عىل الما الغذايئ.
حاولوا ما خالل هذا احملمبر التطرق للمه ااتفاقيات ايولية املتعلاة باكحفة التغريات املواخية (أوا)
مث سلطوا الضمبء أعد ذكل عىل ور ااطار املؤسيس عىل املس تمبى ايويل وااقلا للحد ما هذه الظاهرة
وممباهجة أخطارها خاصة عىل الما الغذايئ ( نيا).
أوا -ااطار الاانمبين ايويل:
سع اجملمتع ايويل جاهدا ملمباهجة الهتديدات البيئية للما الغذايئ يف العامل ابعتبار أ احلق يف الغذاء
يعترب ما أمه احلامبق اانسانية ال نصة علهيا العديد ما املمبا يق ايولية ،وعىل رأسها العهد ايويل اخلاص
ابحلامبق الاقتصا ية والااامتعية والثاافية لس وة  1966ما خالل املا ة  11ال جاء نصها لتايل "
تار ايول الطراف يف هذا العهد حبق خش ص يف مس تمبى معييش ف هل ولرست  ،يمبفر ما يف
حبااهت ما الغذاء والكساء واملموى ،وحبا يف حتس متمباصل لظروف املعي ية .وتتعهد ايول الطراف
ابختاذ التداأري الالزمة انفاذ هذا احلق ،معرتفة يف هذا الصد ابلمهية الساس ية للتعاو ايويل الااي عىل
الارتضاء احلر" .
ويف هذا الس ياق مت أذل العديد ما اجلهمب عىل الصعيد العامل ما خالل اةرام العديد ما
ااتفاقيات ايولية ملمبا هجة خطر التغريات املواخية  ،ووقن مج الغازات ايفيةة يف اجلمب ،وما أمه هذه
 - 1اباضافة اىل ملأ الرتأة يف أع
الساحلية.
تع
 -2لالشارة هوا :أ معظ احملاصيل املوتجة يف ليبيا متد و لك وس يط عىل التا ية الزراعية ،وابلتايل ركمب حساسة و لك هبري للعمبامل البيئية .كام يلعا الاطاع الزراع ورا ام
يف التمنية أمأعا ها الاقتصا ية والااامتعية والبيئية يف ليبيا ،وجند ا هذا الاطاع يمباج العديد ما التحدتت ،أمهها ررااع نس بة مسامهت يف الواجت الامبيم ااااميل ،اذا ألغ الواجت
الامبيم الاااميل 117.6مليار يوار يف س وة  2012وميثل الوفط العممب الفاري لالقتصا اللييب ،اذ ميثل معظ الصا رات ويسه حبمبايل ما ياار ليث الواجت الامبيم ااااميل.
واخنفضة مسامهة الاطاع الزراع يف الواجت الامبيم ااااميل ما حمبايل  % 7.7يف س وة  2000اىل حمبايل  %0.78س وة  . 2012وجند أ مسامهة الاطاع الزراع يف الواجت الامبيم
ااااميل أعد استبعا قطاع الوفط نة حمبايل  % 5.05يف س وة  .2012أنظر :خاي رمضا البيدى ،عبد الباسط محمد محمب ة ،التغريات املواخية أو أثرها عىل الواجت الزراع يف
ليبيا للفرتة ( ،)1980-2010ةل علمبم البحار والتا يات البيئية ،اجملدل ( ،)1العد ( ، )2ية املمبار البحرية ،اجلامعة المسرية ااسالمية ،ليبيا ( ،يسمرب ،)2015-ص .61-60
امل اريع الزراعية وهبمبط م اسيا املياه اجلمبفية بس تمبتت هبرية ،كام همب احلال يف سهل اجلفارة ،وتداخل مياه البحر يف أع
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اجلهمب الاانمبنية جند عىل رأسها ااتفاقية ااطارية حمبل تغري املواخ املمبقع علهيا يف مديوة ريمب ي ا ريو يف
املعين ابلبيئة والتمن ّية،
الربازيل س وة  ،1992وال مت اةرا ا يف أعاا أشغال مؤمر المم املتّحدة ّ
املعروف ابا ّمقة الرض ،واني حرضه أك ما ( )100رئيا وةل وحكمبمة ،وممث ّّيل ( )178وةل
وحنمب ( )17ألن م ارك ويبلغ عد ايول الطراف يف هذه ااتفاقية حنمب .194
حتتمبي ااتفاقية عىل يباجة و 26ما ة ومرفق حي اعتربت اييباجة أ التغريات املواخية همب
ممبضمبع ابلغ المهية وي غل خش البرشية مما يس تعدي تعزز فرص التعاو ايويل يف هذا اجملال ،وت جيع
فرص التمنية احمللية مع الاس تجاأة للهتديدات البيئية والتغري املوايخ كام عة ااتفاقية أيضا ما خالل
يبااهتا أيضا اىل رضورة حامية الوظام املوايخ يف العامل اية مصا ح الايال املابةل وابلرامبع لبومب ااتفاقية
تغري املواخ أمن َّ ّ :
نالحد أهنا عرفة ّ
البرشي
"تغري يف املواخ يُعزى أصمبرة مبارشة أو غري مبارشة اىل الن اط
ّ
اني ّ
اجلمبي العامل ّ اباضافة اىل التالّا الطبيع للمواخ عىل فرتات زم ية مامت ةل "
يغري ررهيا الغالف ّ
أيامن عرفة ااتفاقية الآ ر الضارة لتغري املواخ أمهنا خش التغريات ال تطرأ عىل البيئة الطبيعية  ،وال كمب
1
لها تم ري مبارش عىل مرونة وانتااية الوظ الا كمبلمباية الطبيعية وعىل حصة اانسا ورفاه .
أما ابلنس بة للهداف ال جاءت هبا هذه ااتفاقية فاكا الامبل ا الهدف الرئييس لهذا الصك ايويل
اجلمب عود مس تمبى ما شمن أ حيمبل و تدخّل
متثل يف تثبية ررك ات غازات الاحتبا احلر ّ
اري يف ّ
اانسا أصمبرة خطرية يف الوظام املوايخ.مما سيسمأ للوظ الا كمبلمباية ابلتمقمل مع هذا التغري " (املا ّة )2
ولتحايق هذا الهدف وضعة ااتفاقية يةل ما الالزتامات ال تاع عىل عاتق ايول الطراف واملمتثةل يف
اليت:
 تعمل ايول الطراف عىل ماكحفة التغريات املواخية حفاظا عىل مس تابل الايال املابةل املا ة .3 تعمل ايول الطراف عىل اتباع الهنج المبقايئ يرء أي خطر دد املواخ مع التخفين ما الرضر اذا وقعم  3ف .2
 تتعاو ايول الطراف عىل تعزز نظام اقتصا ي مس تدام راع حامية الوظ البيئية م  3ف.5 وضع قمباي وطوية حلرص الانبعا ت الغازية م .4وضع ةرامج وطوية واقلاية ملاكحفة التغريات املواخية. العمل عىل نال التك مبلمبايات ال تسامه يف خف الانبعا ت الغازية م. 4 -1املا ّة  1ااتفاقية ااطارية للمم املتحدة حمبل تغري املواخ لس وة .1992

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

90

 وضع خطط ا ارة املواطق الساحلية والزراعية اس ي يف الاارة اافرياية املهد ة ابجلفاف والعطشوالفيضاانت م  4ف ه.
 تايمي الثر البييئ للم اريع املوجزة عىل املس تمبى المبطين ما أجل التخفين ما التغريات املواخية م  4فمب. التعاو عىل ااراء البحمبث العلمية والتك مبلمباية املتعلاة ابلوظام املوايخ يف العامل وال رريم اىل خفالغازات ايفيةة والتاليل مهنا م  4ف ز.
 تلزتم ايول الطراف أتادمي تاارر شامةل يف غضمب  06أشهر و م التداأري املتخذة ما طرفه يف هذااجملال م  4ف .
 ت جيع تطمب ر الربامج وال باكت وان اء م ظامت ولية وغري حكمبمية لت جيع البحمبث ويع البياانتوالرصد املوتظ وللادرات المبطوية يف ال البح العلم يف اجملال البييئ م .5
 وضع ةرامج للتعلمي والتمبعية العامة بخاطر التغري املوايخ م . 6 ااتحة املعلمبمات للجمهمبر حمبل التغريات املواخية وأ رها السلبية م  5ف.3 تادمي ايول الطراف البالغات المبطو ّية ال حتتمبي عىل املعلمبمات اخلاصة ابنبعاث الغازات ايفيةة يفتكل ايوةل ،مع وصن اخلطمبات ال ّاختذهتا وما يعزتم ّاختاذه لتوفيذ ااتّفاقيّة (املا ّة  12ما ااتّفاقيّة).
مؤمر ايول
اباضافة اىل ما س بق ذهره وضعة ااتفاقية أيضا أآلية مؤسس ية لتوفيذ أحاك ا مثلة يف ُ
الطراف واني رمتثل ام يف اختاذ الارارات الراميّة اىل تعزز توفيذ أومب هذا الصك ايويل،كام يوظر
املؤمر يف التاارر المبطو ّية ومدى توفيذ الزتامات ايول الطراف والرتتيبات املؤ ّسس ّية اخلاضعة لالتّفاقيّة،
1
ويادّ م التمبصيات ال رريم اىل حتايق أهداف ااتّفاقيّة وي ُسمأ للمراقب حبضمبر ااامتعات املؤمر الس ومبيّة.
كام أ ااتفاقية أمانة ( املا ّة  )8مارها يف أمب يف وةل أملانيا ولها هيئتا فرع ّيتا وهام الهيةة الفرعية
للم مبرة العلم ّية والتك مبلمباية(املا ّة  ،)9والهيةة الفرعية للتوفيذ (املا ّة  ،)10وتفتأ عضمبيّة الهيةات
الفرع ّية أمام ايول الطراف ،وتض ّ يف المبقة نفس ممثّيل احلكمبمات ما أحصا اخلربة ،كام مت ان اء الآل ّية
ميرسة ،با يف ذكل
املال ّية بمباا املا ة  11كآلية لتمبفري املمبار املالية عىل أسا املوحة أو ورشوط ّ
لغراض نال التك مبلمبايا ،ويه تعمل حتة تمباهيات مؤمر الطراف.
ميكا الامبل أعد حتليل نصمبص اتفاقية المم املتحدة و م التغري املوايخ لس وة  1992أ هذه
المب ياة لها أمهية هبرية يف ال احلد ما الآ ر السلبية للتغريات املواخية يف العامل عىل الما اانساين عامة
-1املا ة  7ما ااتفاقية ااطارية حمبل تغري املواخ لس وة .1992
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ةلك أأعا ه الاقتصا ية والااامتعية ،اا أ هذه ااتفاقية ابلرمغ ما خش الالزتامات ال فرضهتا عىل أطرافها
زمين
اباري لالنبعا ت الغازيّة املسبّبة لظاهرة الاحتبا احلر ّ
مل توجأ يف التاليص اا ّ
اري أو حتديد جدول ّ
صارم للتفاوض أ ايول الصواعية ومؤمر الطراف ،اباضافة اىل ما س بق ذهره فانوا نعترب أ انسحا
المباتت املتحدة المركية يف عهد الرئيا أمبش ما ااتفاقية ابلرمغ ما أهنا ما أك ايول تلمبيثا للبيئة
اجلمبية بثاأة رضأة ممباعة أفاد ااتفاقية الكثري ما المهية واالزامية ،خاصة وا هذه ايوةل تنتج رأع مك ّية
الغازات املوبعثة يف العامل.
كام أ ااتفاقية أعفة الص والهود والربازيل يف املرحةل الوىل ما خف نس بة الغازات املوبعثة
وسبا حمدو ّهتا تلمب هثا ماا نر ًة ابيول الصواع ّية ،ا ّا أ المباقع أ بة عكا ذكل خاصة أعد أ أصبحة
صواعة هذه ايول جتتاا أامبة خش السمباق ايولية وتوافا ورشاسة اكرب ايول املتادمة ،كام أ ااتفاقية
اجلمبيّة ،وال
أيضا أغفلة التطرق ملصا ر التلمبث اجلمبي والبحري الوامج عا وسائل الوال البحريّة و ّ
تس هتكل مكيات خضمة ما المبقمب مما يالل ما مج الوتاجئ ااجياأ ّية املرامبة مهنا خاصة يف جانهبا المبقايئ
والر ع كام أهنا مل تتطرق لوظام املسؤولية ايولية والتعمبي عا الرضار البيئية.ونظرا للك هذه
ااشاكات والعمبائق ال حتمبل و التطبيق اجليد لحاك ا وطباا للام ة  17ما ااتفاقية ال أجازت
لدلول الطراف فاط اعامت الربتمبهمبات يف ايورات العا ية ملؤمر الطراف وجتس يدا لهذه املا ة مت اةرام
ةرتمبهمبل هيمبتمب يف 11يسمرب1997امللحق ابتفاقية المم املتحدة ااطارية و ا التغري املوايخ يف
الااامتع الثال ملؤمر الطراف اتفاقية التغري املوايخ ،واني يتكمب ما  28ما ة وددف هذا الربتمبهمبل
اجلمبي يف الفرتة ما أ عايم ( 2008م)
اىل تثبية مس تمبتت غازات الاحتبا احلراري يف الغالف ّ
و( 2012م) بعدّل ا يا ّل عا ( )5ابملائة ،ماارنة بس تمبتت عام  1990و خل الربتمبهمبل ح ّ
التوفيذ س وة  2005ليصل عد ايول املمبقعة علي س وة  2009حنمب  187وةل .
وابلرامبع لحاكم الربتمبهمبل نالحد أن قد حد س تّة أنمباع ما الغازات ال الزتمة ايول املتادّ مة
أتخفيضها يف املرفق الول كام عىل ايول الوامية أيض ًا الالزتام ابلعمل ما أجل ختفي انبعاث الغازات اىل
اجلمب ،ورمتثل هذه الغازات يف ين أهس يد الكرأمب Co2امليثا ) (CH4أهس يد الويرتوز
(N2O).املرهبات الكرأمبن ّية الفلمبريّة الهيدروايو ّية (HFCs).املرهبات الكرأمبن ّية الفلمبريّة امل بعة
) (PFCSفلمبريد الكربية) ، (SF6وعىل عكا اتفاقية المم املتحدة ااطارية املعوية أتغري املواخ
ال مل ترش اىل الزراعة والغاابت ،فا ةروتمبهمبل هيمبتمب يت اول هذا املمبضمبع أصمبرة حمد ة و ركز ررك ا خاصا
عىل أساليا اا ارة املس تدامة للزراعة ،يف ضمبء الاعتبارات اخلاصة أتغري املواخ ملا ة  3فارة  3اخلاصة
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ةزراعة الجشار واعا ة الت جري املا ة  ،7واس تعراض الآليات ومراقبهتا (املا ة  ،)8وحتس طرق تاد ر
الانبعا ت ومصا رها (املا ة .)10
 كام وضع الربتمبهمبل أيضا يةل ما الالزتامات امل رتكة املرتتبة عىل ايول املمبقّعة علي سمباء نة انمية
أو متادمة وما أمهها
 قيام ايول أتخفي انبعاث الغازات ايفيةة أنسا ختتلن ما وةل لخرى ،عىل أ جيرى هذا التخفي1
خالل فرتة زم ّية حمد ّة تبدأ يف عام 2008وتس ّمتر ّ
حىت عام .2012
 تعزز اشاكل الزراعة املس تدامة املا ة .02 ت جيع الطاقات الوظيفة املا ة.2 خف أو احلد ما الانبعا ت الغازية ما قطاع الوال وغاز امليثا م 2ف 8ما قطاع الوال البحريووقمب الطائرات م  2ف .
 احلفاظ عىل مس تمب عات الغازات ايفيةة لغاابت ،والعمل عىل زت هتا ما أجل امتصاص الغازات املسبّبةلظاهرة ّ
التغري املوايخ.
اقامة نظام تايمي ورصد انبعاث الغازات ايفيةة ،و راسة الآ ر السلب ّية الواية عهنا ،والتبعات الاقتصا يّةوالااامتع ّية املرتتبة عىل ذكل  .م10
 تعزز التعاو يف اات تطمب ر التعلمي وةرامج التدريا والتمبعية العا ّمة يف ال ّاملوايخ.
التغري
ّ
 العمل عىل انتاو وتطمب ر رك مبلمبايّات صديا للبيئة .م 2 تلزتم ايول الطراف احملد ة يف املرفق الول ويه حمبايل  36وةل أتادمي أياانت حتد مس تمبى أرصدةالكرأمب لعام  1990م 3ف.4
 كام حد ت املا ة  11ما الربتمبهمبل أهداف ملزمة للبدلا املتادّ مة يف املرفق الثاين فاط واملمتثةل
يف:
 أخذ خش التداأري اجلديدة للحدّ ما الانبعا ت مع مراعاة مساعدة البدلا الصواع ّية يف حتايق أهدافها ويفنفا المبقة ت جيع التمنية املس تدامة يف البدلا الوامية ،حي اعمتد ةروتمبهمبل هيمبتمب عىل الث أآل ّيات
مبتكرة ويه أآل ّية التمنية الوظيفة امل ار الهيا يف املا ّة 12م ال هتدف اىل التوفيذ امل رتك والاجتار
اخلاصة
ابانبعا ت  ،و عام لتوفيذ هذه الآليات نص الربتمبهمبل عىل ااراءات التبليغ والاس تعراضات ّ
 - 1املا ة  03ما ةرتمبهمبل هيمبتمب .
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ّ
ابلسجالت المبطو ّية لرصد املعامالت بمباا أآل ّية
اباتّفاقيّة ،حي أوجد نظام ًا لامباعد أياانت وال تس ّم
هيمبتمب ،وأن م أيض ًا جلوة لالمتثال ،يدا سلطة حتديد وتطبيق عمباقا عدم الامتثال.1
وابلرمغ ما المه ّية الكبرية لربوتمبهمبل هيمبتمب اني ددف اىل حامية طباة الوزو عا طريق تاليل
انبعاث الغازات ايفيةة ،وحتديد نسا الغازات املوبعثة اىل اجلمب ،اا ان مل تمبقع علي أكرب ايول الصواعية
لص والهود والمباتت املتّحدة المركيّة .وابلرمغ ما مديد العمل ابلربوتمبهمبل يف مؤمر ايوحة هبدف
تاليص الانبعا ت العا ّمة للغازات ايفيةة يف البدلا املتادّ مة بعدّل ( )٪18عىل الق ّل أ عايم
، 2013و عام  2020ويه ما تس ّم "أفرتة الالزتام الثانية" ماارنة بعدّات الانبعا ت لعام
ورويب مع ذكل ،ورأط مديد الالزتام أربوتمبهمبل هيمبتمب ابعامت خريطة
 1990حي جتاو الاحتا ال ّ
طريق اةرام اتفاق عامل ّ ،وخف انبعاث الغازات ايفيةة ال يتسبّا هبا بعدّل (. )٪20اا ان ما هجة
أخرى انسحبة ما الربوتمبهمبل خش ما روس يا واليااب ونيمبزيلودا وكودا مما يس تلزم اةرام اتفاقية ولية
جديدة جتمع ايول ركمب أك فعالية وم فبود الانسحا املوصمبص علي يف املا ة  27افاد الربتمبهمبل
وزن الاانمبين وافاده الكثري ما الفعالية .
وأتار  12يسمرب  2015مت اةرام اتفاقية ابريا للتغريات املواخية ابلعامصة الفرنس ية ال ألغ
عد ايول الطراف فهيا حنمب  186وةل حي تتكمب هذه ااتفاقية ما يباجة، 2و 29ما ة حي
أشارت يبااهتا اىل رضورة التصدي امللأ للتغريات املواخية ابعتباره شاغال ام للبرشية يعاء لتحايق أما
الرض ،مكسع جا ملمباهجة أرضاره خاصة عىل البدلا الوامية ،كام نصة رصاحة أ حامية الرض ما
التغريات املواخية س يعزز ضام الما الغذايئ والاضاء عىل اجلمبع نظرا لتمثر الوظ الغذائية و لك مبارش عىل
الما الغذايئ،ويف سبيل ذكل سعة ااتفاقية ما خالل املا ة  2اىل ااأااء عىل متمبسط رجة احلرارة
العاملية يف حدو رات مئمبيت فمبق مس تمبتت احلابة الصواعية ،وحاولة أيضا حرص ارتفاع رجة احلرارة
يف حد ا يتجاوز  1.5رجةمئمبية فمبق مس تمبتت احلابة الصواعية مما س يالل ما التم ريات السلبية
للتغريات املواخية عىل البيئة الرضية ،وهمب ما يسم ابلتمنية اخلفيضة للغازات ايفيةة كام نصة ااتفاقية
أيضا عىل ومبعة ما الالزتامات ال تاع عىل عاتق ايول الطراف وما أمهها:
 وقن عامل لالنبعا ت الغازية حىت نصل اىل هدف اأااء رجة حرارة الرض يف حدو رات مئمبيت م4.
 - 1أم ة ر،أثر الهتديدات البيئية عىل واقعا لما اانساين يف افريايا ،راسة حاةل ول الار اافريا  ،رساةل مااس تري  ،ية احلامبق ،جامعة وسكرة،2014،ص97
-2محمد دا ،الما البييئ العامل  ،راسة حمبل مفهمبم وس بل حتايا  ،اجملةل اجلزائرية للعلمبم الس ياس ية والعالقات ايولية ،العد  ،8امبا ، 2017ص62
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اختاذ ايول الطراف خش التداأري واخلطط المبطوية و م ماكحفة الانبعا ت الغازية نتيجة الن طةالاقتصا ية م  4م ف.3
 تعزز ايمع لدلول الطراف الوامية يف ال ماكحفة التغريات املواخية م ف .5 تضع ايول الطراف اسرتاتيجيات ا ائية خلف الانبعاث الغازية ايفيةة وااأالغ عهنا م  4ف .19 تعزز ايول الطراف خش اااراءات ال رريم اىل تعزز أمباليع وخزاانت الغازات ايفيةة والهنج الس ياس يةوالتحف ات الاجياأية للن طة املتعلاة خبف الانبعا ت الكرأمبنية الواية عا ازاةل الغاابت م . 5
كام نصة ااتفاقية أيضا ما خالل املا ة  06اىل ان اء أآلية حتة ارشاف مؤمر الطراف هتدف خلف
الانبعا ت الغازية ايفيةة وتمبطيد التمنية املس تدامة ،كام نصة عىل رضورة تعز ز الادرة عىل التكين
وتمبطيد الادرة عىل التحمل واحلد ما قاألية التغري املوايخ اية حياة البرش والوظ الا كمبلمباية والتومبع
البيمبلمبو فمبق سطأ الرض م .7
 تبا ل املعلمبمات واخلربات يف ال التصدي للتغريات املواخية م  7ف أ. تعزز التعاو يف ال نظ اانذار املبكر والاس تعدا للطمبارئ واحلمبا ث اجلس اة. تادمي البدلا املتطمبرة املساعدات املالية للبدلا الوامية م .9 تادم ايول املتادمة خش س وت معلمبمات شفافة و م ايمع املادم لدلول الوامية م  9ف 7 يادم خش وةل طرف ار وطين انبعاث الغازات ايفيةة البرشية املن م ومعليات ازالهتا م 13كام وضعة ااتفاقية اطارا لل فافية ايمع بمباا أحاك ا مراعاة ظروف البدلا الوامية وايول اجلزرية
الصغرية م  13ااتحة المبضمبا و م خش مع مادم لدلول الطراف لدلول الوامية م  13ف .6
1
كام أن مت ااتفاقية أيضا أآلية لتس يري أحاك ا ممتثةل يف جلوة تض ومبعة ما اخلرباء ويه هيةة غري عااأية
نست ج مما س بق ذهره أ اتفاقية ابريا للمواخ نة بثاأة خطمبة أواءة يف ال ماكحفة التغريات
املواخية خاصة أمبضعها عدة أآليات للتس يري ،واملالية وصياغة أومب تلزم ما خاللها ايول املتادمة أتادمي ايمع
املايل ،والعلم لدلول الوامية يف اطار ما ال فافية ،اا أ المباقع للسن أ بة عكا ذكل يف ظل عدم
توفيذ أحاك ا لغاية الساعة ،وجعزها يف فرض الزتامات أيئية عىل ايول الصواعية امللمب ة للجمب نظرا لتفضيل
هذه الخرية مصلحهتا الاقتصا ية عىل مصا ح اانسانية.

 -1املا ة 15ما اتفاقية ابريا للمواخ لس وة .2015
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ااطار املؤسيس:
سعة م ظمة المم املتحدة ملاكحفة ظاهرة التغريات املواخية والتحسيا خبطمبرهتا ما خالل ايعمبة
أولها مؤمر س تمبكهمبمل يف س وة ،1972اني ابلرمغ ما عدم
جملممبعة ما املؤمرات العاملية وال
اشارت رصاحة للتغريات املواخية اا أن اعترب أ ن اطات اانسا قد تسبا يف تغريات سلبية عىل
الصعيد احمليل،أو ايويل كام عاد يف هذا الصد أيضا مؤمر ويل ابلمنسا س وة  1985ما قبل م ظمة
الرصا اجلمبية ،وهيةة المم املتحدة واني أشار اىل تم ري غاز وايئ أهس يد الكرأمب وغازات أخرى عىل تغري
1
املواخ ويف عام  1988مت تمسيا املوظمة احلكمبمية املعوية أتغري املواخ اباتفاق مع المم املتحدة.
كام سعة م ظمة المم املتحدة أيضا اىل لعا ور حممبري ما خالل ايعمبة اةرام العديد ما
ااتفاقيات املتعلاة ابلتغريات املواخية وت جيع العمل ايويل امل رتك يف هذا اجملال،وهذا ما ركر حاياة
ما خالل أشغال مؤمر ريمب جيانريو لس وة  1992أو ما يسم أامة الرض واني نتجة عا أعامهل
عدة اتفاقيات ولية اتفاقية ااطارية حمبل تغري املواخ لهيةة المم املتحدة الصا رة س وة  ،1992وةرتمبهمبل
هيمبتمب اني وقعة علي  195وةل ابليااب عام  ،1997كخطمبة توفيذية أوىل لالتفاقية المم املتحدة
ااطارية و م تغري املواخ،مث مؤمر ابيل ابندونيس يا حمبل التغري املوايخ لس وة  2007ومؤمر همبةهنااا
للتغريات املواخية س وة  2009ومؤمر نكمب ابملكس يك لس وة  2010مث مؤمر ايوحة س وة
 2012هبدف البح يف مصري اتفاقية هيمبتمب ال انهتي العمل هبا س وة  2012مث مؤمر نيمبيمبرك
للمواخ لس وة  2014اني ان ي أرضورة حامية الغاابت ،واطالق مبا رة التحالن العامل ما أجل
الزراعة انهية للتكين مع الهتديدات البيئية مث مقة املواخ ابلعامصة الفرنس ية ابريا يمبم  12يسمرب
 ،2015للحد ما ارتفاع رجة احلرارة ومرااعة التعهدات االزامية خش مخا س ومبات ،وزت ة املساعدة
املالية يول اجلومب  ،اضافة اىل قرارات متعلاة أدمع البيئة والتمنية املس تدامة .مث مقة املغر س وة 2016
بديوة مراكش للتاليص ما أ آ ر التغريات املواخية  ...اخل.2
كام ظهرت العديد ما املبا رات عىل املس تمبى ايويل تامب ها عدة م ظامت ولية ملاكحفة التغريات
املواخية وعىل رأسها املوظمة العاملية للرصا  ،وةرانمج المم املتحدة للبيئة الذلا قاما أت كيل فريق حكمبيم
ويل معين أتغريات املواخ يف عام  ،1988حي أعلا هذا الفريق س وة 1995أ اانسا همب
السبا املبارش يف تدهمبر املواخ عا طريق ما ينتج ما انبعاث الغازات ايفيةة ال تتسبا يف الاحتبا
 - 1محمد دا ،الما البييئ العامل  ،مراع ساأق ،ص.57
 - 2املراع الساأق  ،ص.62
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احلراري ،وعىل رأسها ين أهس يد الكرأمب  ،وامليثا وال س يد الزوتية ،ال تعترب مس ةمبةل عىل ارتفاع
رجة حرارة الرض ،نتيجة قطع الجشار وحرائق الغاابت ،وانبعاث غازات املصانع واملواطق احلرضية وعمبا م
الس يارات كام أ املصا ر الزراعية مسؤوةل يه أيضا عا  30يف املائة تاريبا ما ظاهرة ارتفاع رجة حرارة
الرض يف العامل.1
كام أن مت م ظمة الغذية والزراعة  FAOواملوظمة العاملية للرصا واليمبنسكمب س وة
 1988ومبعة م رتكة أ المب ات للرصا احليمبية الزراعية ،ويه اجملممبعة ال انض الهيا في أعد
ةرانمج المم املتحدة للبيئة .يف أعاا مؤمر س تمبكهمبمل للبيئة البرشية يف عام  ،1972ومؤمر الغذية
العامل يف عام  ،1974هبدف ان اء مرشوع املواطق الزراعية اا كمبلمباية اني ددف اىل حتس
انتااية الرايض،وتمبفري املياه وتاد ر اانتاو الغذايئ احملمتل للبدلا الوامية ابس تعامل نظام عامل للمعلمبمات
واانذار املبكر عا الغذية والزراعة أمي احامتات خطرية لواص الغذية،ويف نفا الس ياق أصدرت م ظمة
الغذية والزراعة عدة و ئق همب ئق حتديد املمباقن عا تغري املواخ ال أصدرهتا املوظمة ،وال مت تمبزيعها
يف ااامتعات امجلعية العامة للمم املتحدة ،واملؤمر العامل الثاين للمواخ ومؤمر المم املتحدة املعين ابلبيئة
2
والتمنية ،ومؤمر الامة العامل للغذية وغريه.
كام شارهة م ظمة  FAOابنتظام يف أن طة جلوة الرصا الزراعية يف املوظمة العاملية للرصا
اباضافة اىل ذكل نظمة العديد ما احملافل ،واملؤمرات اامتعات الفريق احلكمبيم ايويل املعين أتغري
املواخ ،واجلهاز الفرع للم مبرة العلمية والتك مبلمباية يف اتفاقية المم املتحدة ااطارية املعوية أتغري املواخ
لس وة  ،1992كام اس تعانة ب اورة اخلرباء عام  1990حمبل الغاابت وتغري املواخ وااامتع اخلرباء يف
عام  1993حمبل تغريات املواخ العاملية واانتاو الزراع  ،وم اورة اخلرباء عام  1993و م المبقمب
احليمبي للتمنية املس تدامة.
كام قامة م ظمة الغذية والزراعة التاأعة ملوظمة المم املتحدة يف عام  1996ابن اء جلوة م رتكة
أ المب ات جلدول أعامل املواخ ،همبس يةل للتنس يق أ أن طهتا يف ال ماكحفة التغريات املواخية يف أعاا
اعال جدول أعامل الار . 21
كام أكد مؤمر الامة العامل للغذية اني عادت م ظمة الغذية والزراعة يف عام -1996واني
تبىن اعال روما حمبل الما الغذايئ العامل ما خالل جتس يد خطة معل-أ ممبار الغذية والزراعة
 - 1م ظمة الغذية والزراعة ،تالا املواخ وتغريات  :حتد يمباج اانتاو الزراع املس تدام،من مبرة عىل الراأط:
 http://www.fao.org/3/x9177a/x9177a.htmاتر الزترة  2020/07/17سا 10:00:
 - 2م ظمة الغذية والزراعة،املراع الساأق http://www.fao.org/3/x9177a/x9177a.htm.
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ومصايد السامك والغاابت يف الرض تتعرض لالهجا نتيجة التصحر ،وقطع الجشار ،والصيد اجلائر ،وفادا
التومبع البيمبلمبو وعدم كفاية املياه املس تخدمة ،وتغري املواخ اني يعترب السبا الرئييس يف عدم اس تارار
انتاو الغذية ما س وة اىل أخرى .نكل سعة م ظمة الغذية والزراعة و لك واحض ما خالل خطة معل
احلكمبمات للفة نظر احلكمبمات اىل ايالء انتباه خلطر التغريات املواخية عود وضع س ياساهتا للزراعة
واس تخدام الرايض.1
كام عة خطة العمل أيضا اىل اارساع أت فيذ اتفاقية المم املتحدة ااطارية املعوية أتغري املواخ لعام
 ،1992ال خلة ح التوفيذ يف مار  1994وال هتدف اىل خلق اس تارار ررك ات غازات
الاحتبا احلراري يف اجلمب عود مس تمبى أآما .ما خالل الزام ايول اباراء ختفيضات يف مكية انبعا هتا ما
غازات الاحتبا احلراري اىل ما و مس تمباها يف  1990خالل فرتة الالزتام الوىل ما س وة
( 2008اىل س وة .)2012
كام مت ان اء الوظام العامل ملراقبة الرض يف عام  1996أت جيع ما م ظمة الغذية والزراعة،
واجمللا ايويل لالحتا ات العلمية وةرانمج المم املتحدة للبيئة ،واليمبنسكمب ،واملوظمة العاملية للرصا  ،هبدف
رزويد صواع الارار ومد ري املمبار و متع البحمبث ابلبياانت طمبيةل الجل ال حيتاامبهنا للتعرف عىل
التغريات املواخية العاملية ،ولتاد ر مدى قدرة الوظ اا كمبلمباية الرضية عىل مع التمنية املس تدامة .هبدف
مساعدة البدلا عىل تاد ر ورصد مصا ر الكرأمب وأحمباض ختزيو يف الاطاع الزراع ابس تخدام املراصد
الرضية والمقار الصواعية،كام قامة املوظمة أيضا أدراسة العالقات املت اةكة أ تدهمبر الرايض،
وامتصاص الكرأمب والتومبع البيمبلمبو يف ااامتع م رتك خلرباء املوظمة والصودوق ايويل للتمنية الزراعية
( ،)1999كام أعدت و ئق لربوتمبهمبل هيمبتمب وقامة أتاد ر أمهية التحاق عىل املس تمبى الاطري ما
تزوانت الكرأمب  ،والتعمبي عهنا ابلنس بة للبدلا الوامية يف ااامتع للخرباء يف (سبمترب س وة .)2000
كام شارهة املوظمة أيضا يف احللاة ايراس ية العملية للخرباء و م امتصاص الكرأمب  ،والزراعة املس تدامة
وختفين وطمة الفار ،ال عادهتا املوظمة العاملية للرصا فيسبمترب .22000
أما عىل املس تمبى املغاريب فاد مت اعامت ميثاق التمنية املس تدامة احتا املغر العريب اية البيئة والتمنية
املس تدامة لس وة  1992اني ددف اىل ان اء س ياسات تتس ابلكفاءة يف ال حامية الرايض
للمحافظة عىل الرتأة والما الغذايئ ،وماكحفة التصحر و مع حامية البيئة يف الصحراء الكربى وحامية مصا ر
 - 1م ظمة الغذية والزراعة :التحدتت والفرص يف ظل عامل واحد ،2019ص .242
 -2م ظمة الغذية والزراعة  ،تالا املواخ وتغريات  :حتد يمباج اانتاو الزراع املس تدام ،مراع ساأق متمبفر عىل الراأط:
http://www.fao.org/3/x9177a/x9177a.htm
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املياه السطحية واجلمبفية يف املوطاة .ما هجة أخرى سعة جامعة ايول العرأية أيضا وابلتنس يق وابلتعاو
أ ايول العضاء اىل حامية البيئة ،والتمنية املس تدامة عا طريق مساع الا المبزراء التاأع جلامعة
ايوةل العرأية اباضافة اىل هجمب املكتا التوفيذي ،واللجوة امل رتكة للبيئة والتمنية يف المبطا العريب وال
تتملن ما خرباء متخصص اباضافة اىل عضمبية لا المبزراء العر املسؤول عا شؤو البيئة،وممثل
عا املوظامت ااقلاية وايولية املعوية ابملوطاة العرأية وختتص ابملسائل املتعلاة ابلرصا اجلمبية ،والمراض
وحاات الطمبارئ ومؤرشات التمنية املس تدامة واملمبا الكايائية ،واخلطرية وماكحفة التصحر والتومبع
البيمبلمبو .وجتس يدا لهذه اجلهمب ظهرت العديد ما املبا رات ملبا رة العرأية للتمنية املس تدامة س وة
 2002ااعال المبزاري العريب و م تغري املواخ س وة ،2007وقرار مؤمر الامة العريب حمبل تغري
املواخ س وة  2010والاسرتاتيجية العرأية للحد ما تاطر الكمبارث ،2020-2010 2030
1
اباضافة اىل خطة العمل ااطارية العرأية للتعامل مع قضات املواخ .2020- 2010
أما عىل املس تمبى اافريا فاد مت تبين خالل مقة الاحتا اافريا لس وة  2014بالأمب هنج رأط
ا اية الااامتعية أتادمي ايمع لتعزز اانتاو اية الما الغذايئ،والزتام افريايا ابلاضاء عىل اجلمبع عا طريق
تعزز اجلهمب يف اطار ةرانمج التمنية الزراعية حبلمبل عام .2025
ما خالل ما س بق ذهره يف هذا احملمبر ميكا الامبل ا اجلهمب ايولية سمباء يف شاها الاانمبين أو
املؤسيس واحضة جدا وهذا ما نلمس ما خالل تعد ااتفاقيات ايولية ،واملوظامت ايولية ال تن ط يف
ال ماكحفة التغريات املواخية اية الما الغذايئ وابلرمغ ما ف ل املساع ايولية يف هذا اجملال نظرا
لصعمبأة فرض العامبابت الرا عة عىل املس تمبى ايويل عىل ايول املرركبة للمخالفات البيئية وال تؤ ي اىل
زت ة الغازات ايفيةة يف الرض وسبا مبدأ الس يا ة وتفضيل املصلحة الاقتصا ية عىل مصلحة البرشية ،اا
أهنا تبا حماوات جا ة ملاكحفة هذه الظاهرة ،اا ان ما جانا أآخر نالحد الافتاار التام اىل املبا رات عىل
املس تمبى املغاريب خاصة يف ال اةرام ااتفاقيات ااقلاية و م ماكحفة التغريات املواخية وحامية الما
الغذايئ يف ح تبا أيضا هجمب املوظامت ااقلاية حمت مة جدا وا ررىق للجهمب املن مب ة.

 -1عائ ة الرسحي  ،ماري لمبيم  ،حمبمكة تغري املواخ والتعاو يف املوطاة العرأية أ ميية اامارات ايألمبماس ية ،2019،ص 05
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اخلامة :
يف ختام هذه ايراسة ميكا الامبل ا أدلا املغر العريب تمباج حتدتت جد خطرية هتد أمهنا
الغذايئ وسبا التغريات املواخية ابلرمغ ما ضعن مسامههتا يف انتاو هذه الغازات ايفيةة عىل املس تمبى
العامل  ،اذ تعترب ما أك أدلا العامل ترضر نتيجة اختالل نظام المطار املمبمسية يف هذه املواطق ،وارتفاع
رجات احلرارة اىل معدات قياس ية حي جسلة اجلزائر رجات حرارة قياس ية يف عام  2018ألغة
 51.3يف واية ورقةل ،ا مب البال ويه أعىل رجة جسلة يف الاارة الفرياية ذكل العام مما س يعرض
م اطق شاسعة يف شامل أفريايا اىل اجلفاف ،والتصحر وررااع الغطاء الوبايت مما س يتسبا حامت يف ررااع
اانتااية ما املمبا الزراعية ،وهذا ما س هيد و لك فعيل حامبق الساك احمللي يف الغذاء.وفي ييل س وضع
أع الاقرتاحات ال ما شمهنا حل هذه املعضةل البيئة يف املوطاة املغارأية واملمتثةل يف الآيت:
 تعزز الرتسانة الاانمبنية ايولية وااقلاية ابتفاقيات ولية جديدة اية املواخ والماالغذايئ لتخفي الانبعا ت الغازية يف اجلمب.
 ت جيع ةرامج التدريا وتبا ل اخلربات أ ايول ملمباهجة خطر التغريات املواخية عىلالما الغذايئ يف أدلا املغر العريب.
 احلد ما تم ري اجلفاف والتصحر يف املوطاة املغارأية أتكثين محالت الت جري. العمل عىل ت جيع فرص مع اس تارار اانتاو الزراع يف املوطاة املغارأية ،وزت ةاانتااية ابس تعامل ممبا صدياة للبيئة تعمتد عىل الطاقات املتجد ة أدا ما المبقمب
الحفمبري امللمبث للبيئة اجلمبية.
 تعزز التاكمل الاقتصا ي أ ايول املغارأية وفتأ السمباق لتبا ل املوتجات الزراعية. الغاء الرسمبم والرضائا عىل املوتمبجات الزراعية املغارأية. اس تخدام املراقبة ابلمقار الصواعية للتنبؤ اجلمبي لتحس تمبقعات احملاصيل الزراعية يفأدلا املغر العريب.
 مساعدة البدلا املغارأية ابعتبارها ول انمية عىل ممباهجة الآ ر السلبية للتغرياتاملواخية.
ت جيع اجلهمب ايولية وااقلاية ال تعمل عىل زت ة انتاو الزراعة و ميمبمهتا. ان اء م ظامت ولية مغارأية هتدف اىل التصدي لخطار التغريات املواخية تعملابلتنس يق مع املوظامت ايولية والمب ات املتخصصة الواشطة يف هذا اجملال.
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 العمل عىل توفيذ أحاكم اتفاقية المم املتحدة املواخ لس وة  1992وااتفاقيات املتعلاةابلبيئة ،واس ي ااتفاقية اخلاصة باكحفة التصحر وحامية التومبع البيمبلمبو لس وة 1992
واتفاقية ابريا للمواخ لس وة .2015
 صياغة طرق جدية لالحصاء الزراع يف تتلن م اطق املغر العريب ،ووضع خططواحضة لرصد انبعا غازات الاحتبا احلراري ابلتنس يق مع الوظام العامل ملراقبة الرض،
ومبا رة مراقبة الكرأمب الريض
الرتوجي للزراعة املس تدامة ابعتبارها العامل الرئييس يف احلد ما انبعاث غازاتالاحتبا احلراري يف اجلمب
 نرش المبع امجلاهريي خبطمبرة التغريات املواخية عىل الما الغذايئ ،مع رضورة ارشاكاجملمتع املدين يف هذا املسع عا طريق توظمي محالت للت جري عىل غرار التجرأة اجلزائرية
مع السد الخرض.
مساعدة ول العضاء يف ااتفاقيات ايولية عىل معرفة فرص احلصمبل عىل املاكسااملالية ما تعمبيضات انبعاث الغازات ايفيةة وال أثرت سلبا عىل انتاايهتا الزراعية.

قائمة املصادر واملراجع
قامئة املصا ر
ااتفاقيات ايولية
 العهد ايويل اخلاص ابحلامبق الاقتصا ية والااامتعية والثاافية لس وة .1966 اتفاقية المم املتحدة و م املواخ لس وة .1992 ةرتمبهمبل هيمبتمب لس وة .1997 اتفاقية ابريا للمواخ لس وة .2015قامئة املرااع ابللغة العرأية:
 الكتاعائ ة الرسحي  ،ماري لمبيم ،حمبمكة تغري املواخ والتعاو يف املوطاة العرأية أ ميية اامارات ايألمبماس ية .2019، املااات :سفياانلتل " ،الاحتبا احلراري" ،ةلعامل الفكر،العد ، 2اجملدل ، 37أكتمبةر  -يسمرب . 2008شفيعة حدا  ،نمبر اي ا قالايل،أثر التغري املوايخ عىل التمنية املس تدامة  -راسة حاةل اجلزائر ،-ةل الاقتصا الصواع ،ية العلمبم الاقتصا ية والتجارية وعلمبم التس يري ،جامعة ابتوة  ،1العد  15يسمرب .2018
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مروو هامش مل الصاحل  ،ظ عبد المبها حسا السدي" ،التغريات املواخية العاملية" ،ةل تيل ،العد ،602013
خاي رمضا البيدى ،عبدالباسط محمد محمب ة ،التغريات املواخية أو أثرها عىل الواجت الزراع يف ليبيا للفرتة (-2010 )1980ةل علمبم البحار والتا يات البيئية ،اجملدل ( ،)1العد ( ،)2ية املمبار البحرية ،اجلامعة المسرية
ااسالمية ،ليبيا ،يس ارب2015-
ميسمب ط محممب السعدي ،التغريات املواخية العاملية :أس باهبا ائلها وتمبقعاهتا املس تابلية .ةل ية الرتأية الساس ية،اجملدل  31العد  ،89العراق،2015 ،
محمد ع ايش ،التغريات املواخية وأ آ رها عىل التمنية يف اجلزائر ،ةل احلمبار الفكري ،ترب ايراسات اافرياية للعلمبماانسانية والعلمبم الااامتعية ،جامعة أمحد راية ،أ رار ،امبا ،2016
محممب محمد فمباز ،رسحا امحد عبد اللطين سلي  ،راسة اقتصا ية للتغريات املواخية وأ آ رها عىل التمنية املس تدامة يفمرص ،اجملةل املرصية لالقتصا الزراع  ،عد يمبنيمب 2016
 ندى عاشمبر عبد الظاهر ،التغريات املواخية وأ آ رها عىل مرص ،ةل أس يمبط لدلراسات البيئية – العد احلا يوالرأعمب  ،يوا ر .2015
 املااات الالكرتونية: تسعدية أمبس بع  ،أ آ ر التغريات املواخية عىل التمنية املس تدامة يف اجلزائر :راسة استرشافية .رساةل كتمبراه ،يةالعلمبم الاقتصا ية والتجارية وعلمبم التس يري ،اجلزائر ،2014 ،ص .63
 -رتض أالغ  ،التغريات املواخية وهيفية ا ماو التحدتت البيئية مضا "خطة املغر الخرض" ،املعهد المبطين للبحالزراع – املغر  ،2010 ،ص  .10عىل الراأطwww.inra.org.ma :
 -هرمية أحدا  ،هذه تاطر هتد املغر  .ملاذا ارتفع مس تمبى البحر؟ ،اجملةل االكرتونية "أصمبات مغارأية"13 ،سبمترب  ،2017متمبفر عىل الراأطhttps://www.maghrebvoices.com :
 -اميا الويغاوي ،التغري املوايخ يف تمبنا  ..وطاقاهتا املتجد ة ،ةل اجملمتع العلم العريب االكرتونية 17 ،فربا ر ،2020عىل الراأط ،https://nok6a.net :اتر أآخر زترة 2020/07/14 :سا:
.00:30
التغريات املواخية هتد الما الغذايئ التمبنيس ،اريدة العر  ،اا و  ،03/06/2019عىل الراأط:
،https://alarab.co.uk
ما همب التغري املوايخ؟ ،ش بكة ا را ايولية،Journalism from the heart of crises ،الراأط:
عىل
متمبفر
،2008
يمبليمب
29
امبهانسربو،
https://www.thenewhumanitarian.org/ar/report/1492
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 الرسائل اجلامعية:أم ة ر،أثر الهتديدات البيئية عىل واقع الما اانساين يف افريايا ،راسة حاةل ول الار اافريا  ،رساةل مااس تري
 ،ية احلامبق ،جامعة وسكرة.2014،
تاارر املوظامت واللجا : اللجوة ايامئة امللكفة أاضات البيئة والتمنية املس تدامة ،تارر اجمللا الاقتصا ي والااامتع والبييئ ،ا ماو ماتضياتالتغريات املواخية يف الس ياسات العممبمية ،املغر .2015 ،
 الاحتا ما أجل املتمبسط اخملاطر املرتبطة ابملواخ و ّاملتمبسط ،التايمي الويل
التغريات البيئية يف م طاة البحر الأي
ّ
ما قبل ش بكة اخلرباء املعوية ّ
املتمبسط. 2019
ابلتغريات املواخية والبيئية يف م طاة البحر الأي
ّ
 م ظمة الغذية والزراعة :التحدتت والفرص يف ظل عامل واحد.2019املمباقع الالكرتونية:
ممبقع املوظمة العاملية للرصا اجلمبية ،متمبفر عىل ممبقع املوظمةwww.wmo.int :
م ظمة الغذية والزراعة http://www.fao.org/3/x9177a/x9177a.htm
م ظمة الصحة العاملية www.who.int
نيا املرااع ابللغة الا بية:
الكتا:
-Kamel mostefa-kara, la menace climatique en Algérie et en
Afrique ; les inéluctables solutions. Editions dahlab, 2008
املااات:
-Edward a. Page , Michael Redclft , human Security and
Enivrenment,(Edward Elgar publishing ,British ,2002 -Stéphane
hallegatte et Daniel thery : les risques encourus, les adaptations
envisageables. revue questionsinternationales n° 38,juillet / aout
2009.
-Inventaire National des gaz à effet de serre. in Communication
nationale initiale pour la CCNUCC, 2001.
الرسائل اجلامعية:
-Abderrahmani belaid, les risques climatiques et leurs impacts sur
l’environnement, thèse de doctorat en sciences, Faculté de chimie,
Université des sciences et de la technologie d’oran, 2014.
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دور التكامل املغاربي يف حتقيق األمن الغذائي

The Role of Maghreb Integration to achieve food security

مروى مقيدش

 اجلزائر،1  جامعة ابتوة-طالبة كتمبراه
:امللخص
 جبميع أأعا ها، اذ يعد رضورة اترخيية انطالقة حضارية،ميثل التاكمل املغاريب هدف اسرتاتيج يول املغر العريب
 يف ظل نظام ويل مت ابلهاوة عىل ايول الضعيفة،الس ياس ية والاقتصا ية والااامتعية والم ية ل عمب املوطاة
.واجملزأة
 ال،ويعترب غيا الما الغذايئ ما امل الكت الاقتصا ية يف معظ ايول الوامية عىل غرار أدلا املغر العريب
،تعاين ما تبعيهتا اخلاراية يف املمبا الغذائية عىل الرمغ مما ملك ما ممبار طبيعية وورشية تؤهلها لتحايق الاكتفاء الغذايئ
وهذا رااع اىل غيا التنس يق والتاكمل الاقتصا ي في أيهنا يف وقة اجت في العامل حنمب اقامة ركتالت اقتصا ية
.لتحايق التمنية الاقتصا ية ال امةل
 وهتدفهذه املداخةل اىل معرفة مدى مسامهة التاكمل املغاريب يف حتايق،وعلي ركتيس راسة هذا املمبضمبع أمهية ابلغة
 ويف الخري حتديد، وأس با تفا العجز الغذايئ، وذكل ما خالل حتديد متطلبات هذا التاكمل،الما الغذايئ للموطاة
.معمبقات وحتدتت هذا التاكمل للحد ما التبعية الاقتصا ية والرفع ما مس تمبى الما الغذايئ يف ول املغر العريب
. احتا املغر العريب، العجز الغذايئ، الما الغذايئ، التاكمل املغاريب:اللكامت املفتاحية
Abstract:
The Maghreb integration represents a strategic goal for the Arab Maghreb countries,
as it is a historical necessity for a civilized start, in all its political, economic, social and
security dimensions for the peoples of the region, in light of an international system
characterized by hegemony over weak and fragmented countries.
The lack of food security is considered an economic problem in most developing
countries, such as the Arab Maghreb countries, which suffer from their external
dependency on foodstuff despite the natural and human resources they possess that
qualify them to achieve food self-sufficiency, and this is due to the absence of
coordination and economic integration among them, while The world in the direction of
establishing economic blocs to achieve comprehensive economic development.
Therefore, the study of this topic is extremely important, and this intervention aims to
know the extent of the contribution of the Maghreb integration to achieving food security
for the region, by defining the requirements of this integration, and the reasons for the
aggravation of the food deficit, and finally, identifying the obstacles and challenges of this
integration to reduce economic dependency and raise the level of Food security in the
Arab Maghreb countries.
Key-words: Maghreb integration, food security, food deficit, the Arab Maghreb Union.
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مادمة
ابلرمغ ما تمبافر مامبمات حتايق الما الغذايئ يف البدلا املغارأية ،واجلهمب املبذوةل يف سبيل حتايا  ،الا أ
هذه ايول ف لة يف حتايق مسعاها ،وأصبأ الما الغذايئ ي لك حتدت لاكفة ايول املغارأية ،و افع لتبين
س ياسات م رتكة للتمنية الزراعية ما خالل التاكمل التدرجي في أيهنا ملمباهجة املوافسة ايولية وحتايق
اسرتاتيجية رمنمبية م رتكة ركفل الهنمبض اباقتصا تت املغارأية يف فة اجملاات وخاصة الاطاع الزراع
لضام حتايق أما غذايئ مس تدام يف املوطاة.
ويف سبيل حتايق التاكمل الاقتصا ي في أيهنا ،أعلا عا ميال احتا املغر العريب يف مراكش س وة
 1989واني ددف اىل حتايق التمنية ال امةل يف تتلن اجملاات وخاصة يف ال الما الغذايئ ،حي
اعترب حتايق الما الغذايئ يف البدلا املغارأية رضورة لتفعيل التاكمل الاقتصا ي وحتايق التمنية ال امةل
للموطاة ،ما خالل حترر املبا ات الزراعية البينية ،اضافة اىل التنس يق وتبا ل اخلربات يف اجملال الزراع
والفاليح ،الا اهنا مل تس تطع حتايق مسعاها فمغلا الاسرتاتيجيات وااتفاقيات ال مت الاعامت علهيا مل
تدخل ح التوفيذ وسبا امجلمب اني عرف احتا املغر العريب ،مما يتطلا حمتية أع الاحتا املغاريب
وتفعيهل وذكل ابنهتاو س ياسة راكملية لتحايق الما الغذايئ ،وضام الرفاهية الاقتصا ية والااامتعية
ل عمب هذه ايول.
يف ضمبء هذا الطرا س وعاجل يف هذه املداخةل ااشاكلية املمتثةل يف" :ما مدى مسامهة التاكمل املغاريب يف
حتايق الما الغذايئ للموطاة؟
وملعاجلة هذه ااشاكلية سنس تعرض العوارص التالية:
التاكمل الاقتصا ي املغاريب؛
الهيةات املغارأية امللكفة أتحايق الما الغذايئ؛
الاسرتاتيجية املغارأية امل رتكة لتحايق الما الغذايئ؛
حترر التجارة الزراعية املغارأية البينية مكدخل لتحايق الما الغذايئ؛
اسرتاتيجية مغارأية لسد جفمبات الما الغذايئ حىت عام .2030
 .Iالتاكمل الاقتصا ي املغاريب
 .1تعرين التاكمل الاقتصا ي
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لاد اختلفة ال أيات الاقتصا ية يف اعطاء تعرين حمد للتاكمل الاقتصا ي وما أمه التعارين نذهر:
يعد أيال أالسا Bela BELASSAما أوائل الاقتصا ي ان ا تعرضمبا ملمبضمبع التاكمل
الاقتصا ي ابلبح والتحليل ،حي يوظر للتاكمل عىل أن معلية وحاةل .فبمبصف معلية ،يتضما التداأري
ال را مهنا الغاء المتي أ المبحدات الاقتصا ية التاأعة لدلول اخملتلفة ،واذا نظران الي عىل أن حاةل ،فان
يف ااماك أ متثل يف الغاء فة الصمبر للمتي أ الاقتصا تت المبطوية.1
كام عرف فا مرهايغ Van MERHAEGHEالتاكمل الاقتصا ي عىل أن قرار يتخذ
حبرية أمباسطة ولت أو أك يؤ ي اىل مزو اقتصا تهتا تدرجييا أو يف احلال ،وهذا الارار يتضما حدا أ ىن
ما التنس يق يف الس ياسات الاقتصا ية لدلول العضاء ،بعىن ازاةل خش الايمب احلالية يف العالقات التجارية.2
وعلي ميكا الامبل أ التاكمل الاقتصا ي معلية س ياس ية واقتصا ية وااامتعية مس مترة أ ومبعة ما
ايول ،ما خالل اقامة عالقات اندمااية متاكفئة وخلق مصا ح اقتصا ية متبا ةل هبدف حتايق عمبائد
م رتكة ومزيد ما التداخل أ هيا ها الاقتصا ية والااامتعية.
 .2مسرية التاكمل الاقتصا ي أ ول املغر العريب
لتحايق التاكمل أ ول الاحتا يف اجملال الاقتصا ي مت اعامت املراحل التالية:3
اقامة م طاة للتبا ل احلر :ويمت ذكل قبل هناية س وة  ،1992ما خالل الغاء ييع احلمبااز
امجلرهية وغري امجلرهية املتعلاة ابملبا ات أ ايول العضاء ،واختاذ ييع التداأري الاانمبنية واا ارية
واملالية ال ت جع عىل اقامة م اخ للتاكمل املغاريب.
اقامة احتا يريك :ويمت ذكل قبل هناية س وة  ،1995وهتدف هذه املرحةل اىل اعامت تعريفة
يرهية ممبحدة أ ايول أعضاء الاحتا اجتاه ابيق ايول ،اضافة اىل تمبحيد النظمة والترشيعات
امجلرهية.
اقامة سمبق م رتكة :ويمت ذكل قبل هناية س وة  ،2000وهتدف هذه املرحةل اىل اقامة سمبق
مغارأية واحدة تلغ فهيا ييع احلمبااز امجلرهية أ ايول العضاء ،اضافة اىل حترر تدفق عمبامل
اانتاو ما عامةل ورؤو أممبال.
 1محمد تمبفيق عبد اجمليد ،العمبملة والتكتالت الاقتصا ية اشاكلية للتواق أم للتضافر يف الار احلا ي والعرش ا ،ار الفكر اجلامع  ،ااسك درية ،الطبعة الوىل ،2013 ،ص
.110
 2محمد غريب ،التاكمل العريب أ وافع التمنية املس تدامة وضغمبط العمبملة ،اجلزائر ،2014 ،ص.22
3فيصل هبلمبيل ،اقامة م طاة التجارة احلرة املغارأية مكدخل لتحايق التاكمل الاقتصا ي أ ول املغر العريب يف ظل التحدتت الاقتصا ية ايولية الراهوة ،ةل الباح  ،العد
 ،2014 ،14ص .188

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

106

اقامة احتا اقتصا ي :مل حتد الاسرتاتيجية املغارأية أي اس تحااق لتحايق هذا الهدف ،لكهنا
أكدت أ ذكل يمت أتمبحيد الس ياسات الاقتصا ية والااامتعية أ ايول العضاء.
ولتحايق هذه الاسرتاتيجية مت تمبزيع املهام عىل اللجا المبزارية املتخصصة ،وال اس متر معلها اىل غاية
 1995أ ا مت جتميد احتا املغر العريب ،ومع مطلع س وة  2000اس تمنفة معلها لتعمب وتتمبقن أعد
س وة ما ذكل ابس تث اء جلوة الما الغذايئ ال واصلة معلها.
 .3مامبمات التاكمل الاقتصا ي املغاريب
فضال عا عامل اللغة واي ا امل رتك ،وتاار العا ات والتااليد وااتصال اجلغرايف أ شعمب املغر
العريب ،هواك مامبمات أخرى لوجاا التاكمل الاقتصا ي املغاريب واس متراريت وال ميكا اجيازها يف:1







تمبافر املمبار الطبيعية وتومبعها :وتعترب ما أمه عمبامل جناا التاكمل الاقتصا ي ،فاملغر العريب ميكل
أرايض زراعية شاسعة ،و مت أت مبع م اخ وتضاريس  ،اباضافة اىل ممبار مائية وثروات حيمبانية وحبرية
وغاأية ،وغين بمبار معدنية وطاقمبية ،تتبا ا ما أدل لآخر ،مفثال جند أ أغلا ول املغر العريب مكل
اماكنيات زراعية ورعمبية مكهنا ما حتايق أمهنا الغذايئ وتصد ر الفائ  ،حي تعترب اجلزائر وليبيا ما
أكرب ايول احتياطا للوفط والغاز ،يف ح جند أ تمبنا واملغر أدلا س ياحية ،خش هذه املامبمات
تساعد خش أدل عىل حتايق مصلحت مع أدل أآخر يف اطار التاكمل.
التخصص وتاس مي العمل :واني يسمأ أمبفرات الانتاو واحلج الكبري عىل أسا امل ة النسبية ال
رمتتع هبا خش وةل ما ايول املتاكمةل ،وبا يضما توظمي املوافسة واس تفا ة ييع ايول العضاء.
تمبافر البنية التحتية الساس ية املالمئة :تظل املاكسا املتحااة ما التاكمل حمدو ة يف حال افتاار ول
التكتل اىل أنية حتتية متطمبرة ما طرق ووسائل الوال وااتصال وهذا حال احتا املغر العريب،
واني أدوره س يحد ما املزات املتمبقعة ما حتايق التخصص وتاس مي العمل ،اذ يربز هذا املامبم كعورص
هام يف جناا أي ركتل اقتصا ي.
تمبافر اارا ة الس ياس ية :مثل اارا ة الس ياس ية عورصا هاما ما عوارص جناا أو ف ل التاكمل
الاقتصا ي،حي تتجسد رغبة هذه ايول يف جتميع قمباها ليكمب لها وزهنا و الها يف تس يري الحداث
العاملية ،وتعد ما أةرز املامبمات ال يفتار الهيا احتا املغر العريب اني مل رىق اىل أ ىن أشاكل
التاكمل الاقتصا ي.

 1مادم عبريات ،التاكمل الاقتصا ي الزراع العريب ومعمبقات املوظمة العاملية للتجارة ،أطروحة كتمبراه يف العلمبم الاقتصا ية ،جامعة اجلزائر ،2002 ،ص.34
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 تنس يق الس ياسات الاقتصا ية :ما خالل التنس يق أ الس ياسات الاقتصا ية للبدلا املغارأية وعىل
وج اخلصمبص أ الس ياسات امجلرهية والتجارية والوادية والرضيبية ،وس ياسات الاستامثر و لك يؤما
رمنية اقتصا ية اقلاية متمبازنة.1
 اتساع نطاق السمبق :حيثيض املغر العريب أك ما  100مليمب نسمة ،مما ي لك سمبقا اس هتالهية
واسعة ،وحيفز ما قيام الصواعات الغذائية لسد العجز.
 .4أهداف التاكمل الغذايئ املغاريب:
2
تسع ايول املغارأية ما خالل راكملها الغذايئ اىل ايفع ابلتمنية الزراعية لتحايق الهداف التالية :
زت ة اانتاو الزراع كام ونمبعا لتفا ي العجز الغذايئ الواجت عا الزت ة يف عد الساك  ،وذكل
أتعزز التاكمل الاقتصا ي املغاريب خاصة يف اجملال الزراع ؛
رفع انتااية الاطاع الزراع وحتس أ ائ عا طريق الاس تغالل المثل للممبار  ،و مع الحباث
الزراعية لتعزز الادرة التوافس ية للموتجات الزراعية والغذائية لدلول املغارأية؛
الاعامت عىل التك مبلمبايا احلديثة يف الاطاع الزراع لزت ة اانتااية الزراعية وكفاءة اس تخدام
مدخالت اانتاو ما أرايض ومياه ...؛
وضع خطة تسمبياية شامةل للك ول املغر العريب لتصد ر اانتاو الزراع ما ايول ال مكل
فائ اىل ول تعاين ما العجز يف هذه املمبا  ،وأذكل ركمب ايول املغارأية ممكةل لبعضها زراعيا؛
حترر وتسهيل حركة املوتجات الزراعية والغذائية عرب احلدو أ ايول املغارأية؛
زت ة الاستامثر يف البنية التحتية للسمباق الزراعية املغارأية؛
وضع س ياسة مغارأية ممبحدة لت جيع التجارة الزراعية أ ول املغر العريب والعمل عىل ازاةل
ييع احلمبااز واملعمبقات ال تعرتض سبيلها لتحايق الما الغذايئ يف املوطاة؛
ت جيع الاستامثر يف الاطاع الزراع لزت ة اانتاو ،وتومبيع ال اط الزراعية مع مراعاة مبدأ
التخصص واملزات النسبية والتوافس ية للك وةل ما ايول املغارأية؛
اعامت ممباصفات قياس ية للموتجات الزراعية املغارأية لزت ة قدرهتا التوافس ية يف السمباق اياخلية
والعاملية.
 1سكيوة محالوي ،انعاكسات الزمات الاقتصا ية عىل التكتالت الاقتصا ية ااقلاية راسة حاةل الاحتا الورويب "أزمة اليمبرو" ،جامعة وسكرة ،2017 ،ص .82
 2سعيدة أمبسعدة ،حكاة تتار رحامين ،ور التاكمل الغذايئ العريب يف حتايق الما الغذايئ ،جامعة اجلزائر  ،3ةل حمبليات جامعة اجلزائر  ،1العد -29اجلزء الثاين ،ص .86
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 .IIالهيةات املغارأية امللكفة أتحايق الما الغذايئ
ا انهتاو س ياسة زراعية م رتكة مثل أمهية اسرتاتيجية يف اطار التاكمل الاقتصا ي املغاريب ،وما
ميكا مالحظت أ معاهدة مراكش مل تت اول الس ياسة الزراعية امل رتكة ولمب يف ما ة واحدة واكتفة أذهرها
مضا اجملاات ال ست ملها التمنية الاقتصا ية ،وهذا ما يفرس أ اجملال الزراع وحتايق الما الغذايئ ما
أ أمه اهامتمات الاحتا املغاريب.
ا الس ياسة الزراعية امل رتكة ما شمهنا أ رزيد يف اانتاو الزراع  ،وأ حتاق الما الغذايئ وحتد ما
التبعية للخارو يف هذا اجملال وال تصل اىل  %50ما الاحتياطات الاس هتالهية الساس ية ال ا ميكا
الاس تغواء عهنا ،وابلتايل مل تعد م لكة الما الغذايئ م لكة اقتصا ية حفسا أل أصبحة م لكة
اسرتاتيجية وس ياس ية ما أما ايول املغارأية .ويف هذا الصد قام لا الرئاسة املغاريب ابن اء جلا
مغارأية ،أمهها جلوة الما الغذايئ وال يتجىل هدفها المس يف حتايق الما الغذايئ يف املوطاة أما ااطار
التوظا لهذه الس ياسة متثل يف الهجزة املن مة لتحايق الاكتفاء انايت ورمتثل يف:
 .1جلوة الما الغذايئ :أن مت هذه اللجوة أارار ما لا رئاسة الاحتا  ،ويه جلو وزارية متخصصة يف
الما الغذايئ ،جتمتع و لك وري مع وزراء الزراعة وال وة السمكية للبدلا املغارأية امخلسة ،وهتمت
أاطاعات الفالحة وال وة احليمبانية ،املياه والغاابت ،الصواعات الفالحية ،اس تصالا الرايض ،الصيد
البحري ،جتارة املمبا الغذائية ،البح الزراع والبيطري ،البيئة ،وما أهدافها:1
حتايق التاكمل يف قطاع اانتاو الفاليح ،مع وضع اسرتاتيجيات م رتكة لزت ة انتاو املمبا
الغذائية لتحايق الما الغذايئ وتدعمي الصواعات والبحمبث املرتبطة ابلفالحة والتمنية
الريفية؛
وضع س ياسات وخطط مغارأية م رتكة اية املمبار الطبيعية والفالحية وتطمب رها
واس تغاللها اس تغالا أمثل مع مراعاة اس تدامهتا لتحايق الاكتفاء انايت عىل الصعيد
املغاريب للايال احلالية وضام حق الايال املس تابلية؛
اعامت س ياسات فالحية م رتكة اية السمبق املغارأية ما املوافسة اخلاراية.
 .2الهيةة املهوية املغارأية للحبمب والبامبليات :رمت هذه الهيةة أطاأعها الاست اري ،وما ا ا:2
1وزارة ال ؤو اخلاراية اجلزائرية ،املد رية العامة للبدلا العرأية ،مد رية املغر العريب ،2006 ،حمارض ااامتعات اللجوة المبزارية املتخصصة امللكفة ابلما الغذايئ ونظا ا اياخيل
( ،)2006-1989اجلزائر ،ص .75
 2نبيل ريا ،الاندماو املغاريب أ ااتفاقيات امل رتكة والمباقع الاقتصا ي ،اجملةل اجلزائرية لدلراسات الس ياس ية اجملدل  ،4العد  ،2017 ،1ص.151
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التدخل يف رفع انتاو احلبمب والبامبل اجلافة للبدلا املغارأية؛
تبا ل املعلمبمات حمبل التا يات العلمية اس تريا املوتجات ذات الصل املغاريب ،هبدف
المبصمبل لس ياسة ممبحدة يف هذا اجملال؛
تنس يق س ياسات رشاء البذور؛
تعزر الرواأط أ املهوي املغارأية ،وتبا ل اخلربات يف ال ركثين اانتاو وركمب ا
تزوانت اسرتاتيجية للبذور.
 .3الهيةة املغارأية للبحمبث والتدريا واارشا الزراع  :رمكا مة هذه الهيةة يف:
تنس يق الحباث وةرامج التدريا يف اجملال الزراع والتكمب ا الفاليح؛
تسهيل تبا ل املمبار المبرا ية ما أدور ونبااتت ،حيمباانت...؛
تبا ل اخلربات والكفاءات ،وتعزز الربامج امل رتكة لتطمب ر التعاو يف ال الارشا
الزراع أ ايول املغارأية ،مما يساعد يف ألمبرة أنظمة م رتكة يف هذا اجملال.
 .4اللجوة البيطرية ايامئة :هذه اللجوة ملكفة ابحملافظة عىل ال وة احليمبانية ما خالل:
التعاو يف ال البحمبث وتبا ل اخلربات واملعلمبمات ملاكحفة المراض والوأةة احليمبانية؛
تنس يق الس ياسات والترشيعات أ فة البدلا املغارأية لضام اس تدامة ال وة احليمبانية،
وتسهيل معلية تبا ل احليمباانت واملوتجات ذات املصدر احليمباين.
 .5اللجوة البيئية ملااومة التصحر والتمنية املس تدامة :هذه اللجوة ملكفة ابحملافظة عىل املمبار الطبيعية ما
أرايض زراعية ،مياه ،...وحمارأة التصحر اني أصبأ دد أغلا ايول املغارأية ،اضافة اىل رمنية ال وة
الغاأية.
 .IIIالاسرتاتيجية املغارأية امل رتكة لتحايق الما الغذايئ
اتفاة ايول املغارأية عىل وضع اسرتاتيجية م رتكة لتحايق أما غذايئ مغاريب وفضاء مغاريب ممبحد،
وت مل هذه الاسرتاتيجية الث حماور وهتدف اىل حتايق مصا ح م رتكة لدلول امخلسة العضاء ،مع الخذ
أع الاعتبار رجة مب خش أدل واماكنية حتايا لم الغذايئ.
 .1حماور الاسرتاتيجية:
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تتكمب هذه الاسرتاتيجية ما الث حماور هتدف ما خاللها اىل حتايق الما الغذايئ يف اطار راكمل
اقتصا ي مغاريب:1
احملمبر الول :ان اء سمبق مغارأية م رتكة عىل املدى الطمبيل
يف  1990/07/23قام لا الاحتا املغاريب يف اجلزائر أتحديد أمه مرحلت لهذا احملمبر ما
الاسرتاتيجية كام ييل:2
املرحةل الوىل :ان اء م طاة التجارة احلرة وذكل ابلغاء الرضائا والرسمبم امجلرهية املتعلاة ابملبا ات
أ ايول املغارأية؛
املرحةل الثانية :ان اء احتا يريك ما خالل حتديد تعريفة يرهية ممبحدة أ ايول املغارأية عىل
السلع ال يمت اس تريا ها ما ول خارو احتا املغر العريب هبدف حامية السمبق املغارأية امل رتكة.
احملمبر الثاين :تطمب ر وتوفيذ الربانمج املغاريب لتمنية السلع الغذائية ووضع اسرتاتيجية م رتكة اية املمبار
الطبيعية
وذكل ما خالل تطمب ر وتوفيذ الربانمج املغاريب لتطمب ر املوتجات الزراعية مثل احلبمب واملوتجات احليمبانية
ما هجة ،واعامت اسرتاتيجية م رتكة ضد التصحر وحامية املمبار الطبيعية وال وة السمكية ما هجة أخرى.
احملمبر الثال  :ان اء سمبق مغارأية م رتكة وتعزز التعاو يف ال الما الغذايئ
وذكل ما خالل:
حرية انتاال املوتجات الزراعية أ ايول املغارأية؛
ا خال مبدأ تفضيل امجلاعة وحامية املوتجات الزراعية املغارأية ملمباهجة املوافسة اخلاراية؛
ركثين التعاو أ املوظامت واملؤسسات الزراعية املغارأية؛
تمبس يع ااتفاقيات الزراعية الثوائية أ ايول املغارأية.
ولتحايق هذا احملمبر ما الاسرتاتيجية ،مت ااتفاق عىل الث مراحل واا املرور علهيا:
املرحةل الوىل (قبل هناية  :)1992ان اء م طاة تبا ل حر
1صبيحة خبمبش ،احتا املغر العريب (أ
.321
2
Mohamed Gharbi, Stratégie maghrébine de sécurité alimentaire, CIHEAM – Options Méditerranéennes, Centre National d'Etudes
Agricoles, Tunisie,2006, p21.
وافع التاكمل الاقتصا ي واملعمبقات الس ياس ية  ،)2007-1989ار احلامد للنرش والتمبزيع ،الطبعة الوىل ،عام  ،الر  ،2011 ،ص
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وذكل ابلغاء ييع الايمب امجلرهية واالغاء التدرجي للايمب واحلمبااز الغري يرهية لتسهيل حركة املوتجات
الزراعية ،ورمنية التبا ل التجاري الزراع أ ايول املغارأية ،وتفضيل املوتجات ذات الصل املغاريب
وحام هتا ما املوافسة الا بية.
املرحةل الثانية (قبل هناية  :)1995ان اء احتا يريك
اضافة اىل املرحةل الوىل ال يمت فهيا الغاء تتلن الايمب امجلرهية املتعلاة ابملبا ات أ ايول املغارأية ،يمت
يف هذه املرحةل حتديد تعريفة يرهية ممبحدة أ ول احتا املغر العريب عىل السلع املس تمبر ة ما ول
خارو الاحتا اية اانتاو احمليل ما املوافسة اخلاراية.
املرحةل الثالثة (قبل هناية  :)2000ان اء احتا اقتصا ي مغاريب
ما خالل تمبحيد وتنس يق الس ياسات الاقتصا ية وةرامج التمنية أ البدلا املغرأية ،وتعترب هذه املرحةل
أعىل رجات التاكمل الاقتصا ي.
 .2أهداف الاسرتاتيجية:
تسع هذه الاسرتاتيجية اىل حتايق الهداف التالية:1
حتايق الاكتفاء انايت ما املمبا الغذائية الساس ية ،والتخفين ما التبعية الغذائية يف ظل ضعن
مر و ية وأ اء الاطاع الفاليح للبدلا املغارأية؛
التخفين ما اخللل الواجت عا ت تة املمبار الطبيعية والبرشية واملالية وسمبء تمبزيعها أ ول احتا
املغر العريب عا طريق تسهيل حركة العامةل ورؤو الممبال والسلع واملوتجات لتحايق مبدأ
التخصص وتاس مي العمل اني يسمأ أتحايق وفرات اانتاو الكبري واتساع مج السمبق الواجت عا
الغاء الايمب امجلرهية وابلتايل اس تفا ة ييع ول الاحتا ؛
التعاو يف اات اانتاو الزراع والبح العلم  ،وتمبفري قاعدة أياانت شامةل وممب اة لبدلا
الاحتا ؛
ممباهجة التحدتت العاملية اجلديدة وتامبية املمبقن التفاويض احتا املغر العريب مع التكتالت
الاقتصا ية الخرى؛
اقامة امل اريع امل رتكة ،والوظر يف اقامة أوك مغاريب للمعلمبمات الفالحية؛
 1يمبسن ةر  ،أميوة ةا خزانو ،ور التاكمل الاقتصا ي املغاريب يف حتايق الاما الغذايئ يف ول املغر المبس يط -راسة حتليلية استرشافية ،-ةل الباح الاقتصا ي،
العد الول ،2014 ،ص .24
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وضع خطط وةرامج لتن يط وتسهيل التجارة البينية املغارأية وتنس يق التجارة مع اخلارو.
 .3امل اريع املتفق علهيا يف اطار الاسرتاتيجية:
ما أمه امل اريع ال مت اعامت ها يف اطار هذه الاسرتاتيجية لتحايق أما غذايئ مغاريب:1
مرشوع احلزام الخرض اية املمبار الطبيعية يف البدلا املغارأية ،والت جري وحتس املراع ؛
وضع ش بكة مغارأية للمراقبة الا كمبلمباية عىل املدى الطمبيل؛
اس تصالا ورمنية أنظمة المباحات،
أع مرصد للجفاف والتصحر والكمبارث الطبيعية عىل مس تمبى البدلا املغارأية؛
تطمب ر البح التمنمبي يف ال مااومة التصحر؛
استامثر وحامية الرايض الفالحية؛
رمنية الت جري املمثر ابملواطق اجلبلية.
 .IVحتر ر التجارة الزراعية املغارأية البينية مكدخل لتحايق الما الغذايئ
تتس جتارة ايول العرأية أصفة عامة واملغارأية أصفة خاصة أمهنا حتتل ازء قليل ما التجارة العاملية،
وتعمتد يف تصد رها عىل املمبا اخلام ما البرتول والغاز ،مااأل اس تريا ها للغذاء والسلع الرأساملية
والاس هتالهية.
وتامبم التجارة الزراعية البينية أدور هام يف حتايق الما الغذايئ يف املوطاة ،فزت ة مج تبا ل السلع
الغذائية أ ايول املغارأية يؤ ي اىل تاليص قاة الفجمبة الغذائية يول املوطاة ما خالل تاليص المبار ات
ما السلع الغذائية ال يمت اس تريا ها ما ول خارو املغر العريب .وت ري ااحصاءات المبار ة ابجلدول ر
( )1أ قاة المبار ات الزراعية البينية يول املغر العريب ارتفعة ما حمبايل ( )1.69مليار وار
ملتمبسط الفرتة ( )2016-2014اىل حمبايل ( )1.79مليار وار س وة  ،2017أي أنس بة
زت ة ألغة حنمب  ،%5.5نفا اليشء نالحظ ابلنس بة للصا رات الزراعية البينية وال عرفة يه
الخرى ارتفاع أنس بة تفمبق  %11س وة  2017ماارنة أااة الصا رات ملتمبسط الفرتة (-2014
 ،)2016ورمغ التطمبر ااجيايب اني تعرف املبا ات الزراعية تبا أقل ةكثري ما املس تمبى املطلمب ،
حي أن ما املفرتض س وة  2000تلغ ييع احلمبااز امجلرهية أ البدلا املغارأية لرتتفع نسا املبا ات
1محمد أمبطالا وأآخرو  ،اغرافية اجلزائر واملغر العريب ،اييمبا المبطين للمطبمبعات ايراس ية ،اجلزائر ،2005 ،ص .10
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التجارية ،لكا أعد  20س وة ما الفرتة املتفق علهيا جند أ املبا ات الزراعية البينية ا رزال ضعيفة ماارنة
ابملبا ات مع البدلا الخرى.
وعىل الرمغ ما وامب العديد ما املامبمات ايامعة لتفعيل ور التجارة الزراعية املغارأية البينية وال تعترب
مدخل اسرتاتيج لتحايق الما الغذايئ يول احتا املغر العريب يف اطار التاكمل الاقتصا ي يف املوطاة،
فتومبع ال وات الطبيعية يول الاحتا  ،وامتالك لرايض زراعية ورعمبية شاسعة ،وثروة حيمبانية وحبرية
تتبا ا ما أدل اىل أآخر ،فضال عا ممبقع الاسرتاتيج وااتصال اجلغرايف يول املوطاة ،خش هذه املامبمات
وغريها مكا ايول املغارأية ما حتايق أمهنا الغذايئ وتصد ر الفائ  ،الا أن ما املالحد ضعن التبا ل
الزراع أ ول املغر العريب سمباء يف السلع الزراعية أو الغذائية ،حي تسامه املوطاة ابلوصيا ال ىن
يف المبار ات والصا رات الزراعية والغذائية البينية ماارنة أبايق القالمي العرأية كام همب مب يف اجلدول ر
( ،)1وهذا رااع اىل ومبعة ما املعمبقات ال عرقلة توفيذ الاسرتاتيجية امل رتكة للما الغذايئ املغاريب
أصفة خاصة والتاكمل الاقتصا ي املغاريب أصفة عامة وتتجىل أمه هذه املعمبقات في ييل:
 الفجمبة الغذائية :رمت هذه الفجمبة ابلتذأذ ما عام لآخر نظرا ارتباطها ابانتاو الزراع واحليمباين اني
يغلا علي عدم الاس تارار ارتباط ابلظروف املواخية ومكيات الامطار ال تتساقط يف املمبا
الزراع  ،كام ررتبط حبج الاس هتالك وأسعار السلع الغذائية يف السمباق العاملية ،فعىل سبيل املثال فا
اااميل وار ات خش ما املغر وممبريتانيا وتمبنا وليبيا ما املمبا الغذائية قد يصل اىل حمبايل  5أليمب
وار يف ح تصل الصا رات ويه أساسا ما املغر وتمبنا اىل حمبايل  2.5أليمب وار ،في
حتط اجلزائر الر الايا املغاريب يف المبار ات الغذائية ،حي يصل جعزها الغذايئ اىل نس بة
 ،%80كام تعترب ما ايول الوىل يف العامل ما حي اس تريا الامأ.1
واذا نظران اىل املس تابل فان نتيجة المنمب الساكين واخنفاض انتااية الاطاع الزراع  ،وتذأذ سامبط
المطار وسمبء اس تغالل املياه اجلمبفية ،فان يتمبقع زت ة الفجمبة الغذائية ،وهذا رااع اىل ارتفاع أسعار
املمبا الغذائية يف السمباق العاملية مما يتمباا عىل ول الاحتا املغاريب تنس يق الس ياسات التجارية
وزت ة التبا ل في أيهنا وتفعيل الاستامثرات البينية يف اجملال الزراع .
 الس ياسات امجلرهية :وتعترب ما أكرب املعياات ال تمباج توفيذ ااتفاقيات الزراعية امل رتكة أ ول
الاحتا  ،حي تبا الرسمبم امجلرهية والغري يرهية جد مرتفعة أ البدلا املغارأية مما أ ى اىل ضعن
مج املبا ات البينية يف املوطاة.
 1محمد عا ل قرصي ،أآفاق التاكمل الصواع املغاريب يف ظل التغريات العاملية وااقلاية الراهوة ،أطروحة كتمبراه من مبرة ،جامعة قس وطيوة  ،2018 ،2ص .93

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

114












ضعن اانتااية يف ايول املغارأية :وهذا رااع اىل ضعن مج الواجت احمليل ااااميل وناص التكمب ا
والتمهيل ،والاعامت عىل الاطاعات التاليدية ،اضافة اىل تدخل ايوةل يف تس يري الاطاعات اانتااية
واخلدمية.
واقع التجارة البينية املغارأية ال ا تتجاوز نسبهتا حمبايل  %5ما املبا ات اخلاراية يول الاحتا ،
وابملااأل تؤما هذه ايول امخلسة وار اهتا ما الاحتا الورويب وأمر اك والص .
هيلك املبا ات أ ول احتا املغر العريب :واني مير عرب رشيك ل غالبا ما كمب الاحتا
الورويب ،فعىل سبيل املثال تس تمبر املغر ما اجلزائر حمبايل  %5ما امل تاات الوفطية ،يف ح
تس تمبر ما زيد عا  2.5مليمب وار ما نفا السلعة ما اخلارو ،وتس تمبر اجلزائر اقل ما
 %2ما وار اهتا ا ضية ما املغر يف ح تس تمبر ما قات  5مالي وار ما السلع الغذائية
ما الاحتا الورويب وأعضها مصوع يف املوطاة.
وتعد اس بانيا أكرب مصدر لسمباق اجلزائر وتمبنا وليبيا ما ال وة السمكية الاا مة ما ال مباطئ
املمبريتانية ال تعد ما أغىن ال مباطئ يف العامل ،ويمت تصويع السامك املمبريتانية يف أورواب لتصدر يول
املوطاة أمسعار مرتفعة ،وهذا ما يدفعوا للامبل أم املوطاة خترس الكثري نتيجة غيا التاكمل الاقتصا ي
أيهنا.
ضعن من مآت الوال :حي تعاين البدلا املغارأية ما غيا ش ب اتم خلطمبط مبارشة للوال الربي
والبحري أ ول املوطاة رمغ اتصالها وتاارهبا اجلغرايف ،اضافة اىل الواص المك والومبع ملن مآت
ال حا والتفريغ املمبفرة للمس تمبر ا واملصدرا فتدين فعالية ن اطات الوال أ هذه ايول يؤ ي اىل
راكلين اضافية ركمب سبا يف عدم اس تفا ة املوتج ما الوظام التفضييل ،وابلتايل اخنفاض مج
املبا ات البينية يف املوطاة.
عدم اس تارار معدات المنمب الاقتصا ي وغيا ت جيع الاستامثرات البينية يول الاحتا .
قضية الصحراء الغرأية وال تعترب السبا الرئييس وراء جتميد الاحتا املغاريب وشل ن اط لك ما
 20س وة ،وتغليا الهمبااا الس ياس ية عىل الاهامتمات الاقتصا ية.
اختالف النظمة الس ياس ية يف البدلا املغارأية ،وال تفضل املصلأ الاطرية عىل حسا املصلحة
الامبمية.
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جدول ر ( )1التجارة الزراعية املغارأية البينية ماارنة أبايق القالمي العرأية خالل الفرتة ()2017-2014
القالمي

املغر
العريب
املرشق
العريب
ش ب اجلز رة
العرأية
الوسط
المبطا
العريب

" 2017مليار وار"
متمبسط الفرتة ( )2016-2014مليار وار
المبار ات الصا رات المبار ات الصا رات المبار ات الصا رات المبار ات الصا رات
الغذائية
الغذائية
الزراعية الزراعية
الغذائية
الغذائية
الزراعية الزراعية
البينية
البينية
البينية
البينية
البينية
البينية
البينية
البينية
0.97 1.53 1.17 1.79 0.88 1.38 1.04 1.69
3.04

2.35

9.90 12.12

2.55

2.09

8.12 11.10

3.81

2.01

9.02 11.93

2.90

1.74

7.40 11.11

3.74 1.45 4.07 1.70 3.76 1.34
4.06 1.58
13.86 16.99 16.26 19.24 14.84 16.37 17.35 18.43

املصدر :املوظمة العرأية للتمنية الزراعية ،أوضاع الاما الغذايئ العريب ،2017 ،ص .61
 .Vاسرتاتيجية مغارأية لسد جفمبات الما الغذايئ حىت عام 2030
لطاملا عانة ايول املغارأية ما ضعن الاندماو أيهنا ،وتبعيهتا الاقتصا ية والغذائية للخارو ،مما يتطلا
حمتية أع الاحتا املغاريب وتفعيهل وذكل ابنهتاو س ياسة راكملية لضام الرفاهية الاقتصا ية
والااامتعية ،وحتايق الما الغذايئ ل عمب هذه ايول وذكل ما خالل:1
انهتاو طريق المبحدة املغارأية ،والرتك عىل امل اريع الاقتصا ية امل رتكة؛
تادمي امل اريع امل رتكة وحركة السلع والبضائع وتوال الفرا ؛
جتاوز اخلالفات الراهوة ،وتغليا املصا ح امل رتكة يف اطار تاار وتعاو حايا .
كامختطط ول احتا املغر العريب اعدا واطالق اسرتاتيجية مغارأية م رتكة وشامةل لتحايق الما
الغذايئ يف املوطاة ،ورفع قدراهتا وجاهزهتا ملمباهجة التحدتت املزتايدة يف قطاعات انتاو الغذاء يف الس ومبات
الاا مة.

1عبد الغين رميتة ،الاحتا املغاريب أ حمل ااجناز وتعذر املسارات امام التجرأة الوروأية وحمتية التفعيل ،ةل راسات اترخيية ،اجملدل  ،06العد  ،2019 ،01ص.46
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ويف ختام ايورة  18ما ااامتعات اللجوة المبزارية املغارأية امللكفة ابلما الغذايئ ال عادت يف
تمبنا ،اتفق وزراء الزراعة يف ايول املغارأية امخلا عىل ألمبرة رؤية م رتكة للما الغذايئ متد حىت عام
 ،2030ما خالل اعدا ةرامج وم اريع مغارأية م رتكة يف ال الما الغذايئ.
1
كام عا وزراء الزراعة املغارأة اىل اعامت وتفعيل اسرتاتيجية م رتكة لتحايق أمهنا الغذايئ رمتثل يف :
 تمسيا أوك مغاريب جليوات البذور واحلبمب والبامبل اجلافة؛
 ان اء صودوق طمبارئ للما الغذايئ للتصدي للآفات احليمبانية والوباتية؛
 تعزز التجارة البينية للموتجات الزراعية والصيد البحري؛
 ت جيع الاستامثر اخلاص أ ايول املغارأية يف ال الفالحة والصيد البحري ،لرفع اانتاو وتمبفري فرص
معل جديدة لل با املغاريب؛
 اعطاء ور أكرب للموظامت املهوية املغارأية ذات الصةل ابلما الغذايئ؛
 ان اء املرصد املغاريب لالنذار املبكر للجفاف وتمبس يع اختصاصات ؛
 ت جيع اس تعامل التك مبلمبايا احلديثة يف قطاع اانتاو الزراع .
خامة
عىل الرمغ ما أ الاحتا الاقتصا ي املغاريب ارركز عىل حترر املبا ات الزراعية أ ايول العضاء
كسا لتوفيذ الاسرتاتيجية امل رتكة للما الغذايئ ،الا أ المباقع اصطدم بجممبعة ما املعمبقات ال
حالة و حتايق مسعاه ،وهذا ما يمبحض ضعن املبا ات الغذائية البينية ،ليبا التاكمل الاقتصا ي
املغاريب وخاصة جانب الغذايئ ر مرشوع مس تابيل قاأل للتحايق اذا تمبافرت اارا ة الس ياس ية أ ول
املغر العريب.
ا حل م لكة العجز الغذايئ يف املغر العريب لا يتحاق اا ما خالل الاس تغالل المثل ملمبار ه،
والتمبسع يف الاستامثر الزراع والتحمك يف التك مبلمبايا الزراعية ال مكهنا ما زت ة اانتااية الزراعية با
يامتىش وزت ة الطلا عىل الغذاء ،وحتايق ذكل يتطلا مع التاكمل الاقتصا ي الزراع ابسرتاتيجيات
 1رتض أمبعزة ،اسرتاتيجية مغارأية لسد جفمبات الما الغذايئ حىت عام ،2030ماال من مبر عىل املمبقع الالكرتوين ،اتر
.2020/07/28
 https://alarab.co.uk/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89%D8%B9%D8%A7%D9%85-2030
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وةرامج رمنمبية تمخذ أع الاعتبار التاكمل والتنس يق أ الس ياسات التمنمبية لدلول املغارأية يف اجملال
الزراع  ،وحتس ش بكة الوال واملمباصالت لتسهيل املبا ات التجارية والزراعية البينية ،اضافة اىل ايمع
املايل للجامعات واملؤسسات البحثية الزراعية لتطمب ر المسدة والبذور احملس وة وانتاهجا عىل مس تمبى ايول
املغارأية وتمبظين نتاجئ تكل الحباث وايراسات لصا ح التمنية الزراعية يول املغر العريب ما أجل حتايق
الما الغذايئ يف املوطاة.
وعلي ميكا الامبل ،أن ابماك التاكمل الاقتصا ي املغاريب املسامهة يف حتايق الما الغذايئ يف املوطاة،
ما خالل تنس يق الس ياسات والاسرتاتيجيات وتبا ل اخلربات وفق اسرتاتيجية م رتكة تمخذ ما التمنية
الزراعية كسا لها.

قامئة املرااع
 )1رتض أمبعزة ،اسرتاتيجية مغارأية لسد جفمبات الما الغذايئ حىت عام  ،2030ماال من مبر عىل املمبقع الالكرتوين
التايل:
.2020/07/28
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8
A%D8%A9-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89%D8%B9%D8%A7%D9%85-2030

)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

سعيدة أمبسعدة ،حكاة تتار رحامين ،ور التاكمل الغذايئ العريب يف حتايق الاما الغذايئ ،جامعة اجلزائر  ،3ةل
حمبليات جامعة اجلزائر  ،1العد  ،29اجلزء الثاين.
سكيوة محالوي ،انعاكسات الزمات الاقتصا ية عىل التكتالت الاقتصا ية ااقلاية راسة حاةل الاحتا الورويب "أزمة
اليمبرو" ،جامعة وسكرة.2017 ،
صبيحة خبمبش ،احتا املغر العريب (أ وافع التاكمل الاقتصا ي واملعمبقات الس ياس ية  ،)2007-1989ار
احلامد للنرش والتمبزيع ،الطبعة الوىل ،عام  ،الر .2011 ،
عبد الغين رميتة ،الاحتا املغاريب أ حمل ااجناز وتعذر املسارات امام التجرأة الوروأية وحمتية التفعيل ،ةل راسات
اترخيية ،اجملدل  ،06العد .2019 ،01
فيصل هبلمبيل ،اقامة م طاة التجارة احلرة املغارأية مكدخل لتحايق التاكمل الاقتصا ي أ ول املغر العريب يف ظل
التحدتت الاقتصا ية ايولية الراهوة ،ةل الباح  ،العد .2014 ،14
محمد أمبطالا وأآخرو  ،اغرافية اجلزائر واملغر العريب ،اييمبا المبطين للمطبمبعات ايراس ية ،اجلزائر.2005 ،
محمد تمبفيق عبد اجمليد ،العمبملة والتكتالت الاقتصا ية اشاكلية للتواق أم للتضافر يف الار احلا ي والعرش ا ،ار الفكر
اجلامع  ،ااسك درية ،الطبعة الوىل.2013 ،

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

118

 )9محمد عا ل قرصي ،أآفاق التاكمل الصواع املغاريب يف ظل التغريات العاملية وااقلاية الراهوة ،أطروحة كتمبراه من مبرة،
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النظام القانوني الستغالل العقار الفالحي يف اجلزائر لتحقيق رهان األمن
الغذائي
The legal system for the exploitation of agricultural real
estate in Algeria to achieve the bet of food security
دة .معتوق أم اخلري

أس تاذة مؤقتة ية احلامبق والعلمبم الس ياس ية –قس احلامبق (ملحاة السمبقر ) جامعة اةا خدلو تيارت-
اجلزائر -
امللخص ابلعرأية :مسمةل الما الغذايئ تعترب احدى الر ئز الساس ية ال تعمتد علهيا ول العامل انطالقا ما
همبن حاجة رضورية لالنسا  ،وهمب مرتبط ابلتمنية الزراعية فال أما غذايئ أدو حتايق رمنية زراعية
مس تدامة ،فللاطاع الفاليح ور فعال يف رمنية جعةل الاقتصا المبطين ،ويف الس ياق نفس اذ جند أ
ايوةل اجلزائرية قد أعطة أولمبية جد هامة لهذا الاطاع اعطائ نفسا جديدا وانعاش الفالحة ابجلزائر
اباعامت عىل س ياس ية زراعية متاكمةل ممتثةل يف ااراءات وترشيعات لتوظمي هذا الاس تغالل (أي نظام
قانمبين اس تغالل العاار الفاليح).
اللكامت املفاتيأ:الما الغذايئ  ،العاار الفاليح ،التمنية الريفية ،أساليا اس تغالل العاار الفاليح  ،الاكتفاء
انايت .
Summary:
The issue of food security is considered one of the basic pillars on
which the countries of the world depend on the basis that it is a
necessary need for the human being, and it is linked to agricultural
development. There is no food security without achieving
sustainable agricultural development. It gave a very important
priority to this sector to give it a new breath and revive agriculture
in Algeria, based on an integrated agricultural policy represented
in procedures and legislation to regulate this exploitation. a legal
)system for the exploitation of agricultural property).
Key words: food security, agricultural real estate, rural
development, , methods of exploiting agricultural real estate, selfsufficiency.
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مادمة :
يعترب الما الغذايئ ازء ا يتجزأ ما الما ال امل ،اذ أ مسمةل البح عا الغذاء ترض أمطواهبا يف
التار البرشي،فتار اانسانية همب اتر البح عا الغذاء م ذ مرحةل صيد الطيمبر والسامك اىل تثاين
الرض وصمبا اىل الهودسة المبرا ية ،ما يه اا حمطات اترخيية اةل عىل أمهية الما الغذايئ يف اس مترارية
الكيا البرشي1.فطفة م لكة الغذاء عىل مقة الاهامتمات العاملية م ذ أزمة الغذاء العاملية أداية الس بعيوات
حي ظهرت اجملاعات يف أحناء متفرقة ما العامل خاصة يف ول الساحل اافريا وأصبأ حتايق الما
الغذايئ الهدف الول للعديد ما املوظامت العاملية وااقلاية اىل جانا احلكمبمات ومل تعد م لكة الغذاء
اقتصا ية فاط وقة أصبأ الغذاء وس يةل يف يد الغوياء للضغط عىل ايول ال تعاين التبعية الغذائية ،وما
يصاحا ذكل ما أ ر أخطارها فادا احلرية يف اختاذ الارارات2.وابعتبار الزراعة ذات أمهية هبرية يف التم ري
عىل وضعية الما الغذايئ لي وةل  ،فاد نة م لكة الغذاء ولعامب عديدة احدى امل الكت ال حتتل
الصدارة عىل املس تمبى العامل  ،حفظية التمنية الزراعية ابهامتم هبري حىت يمت التغلا عىل الاحتياجات
الزراعية املزتايدة والضخمة ،وايول ال نة مرحشة جملاعات وهمبارث وسبا مج الساك لهود والص
مثال حصحة مفاهمي الما الغذايئ واجتهة اىل زت ة اانتاو الغذايئ وجنحة يف حتايق الاكتفاء انايت
3
وانتالة ما الاس تريا اىل التصد ر .
واجلزائر كغريها ما ايول يعترب ممبضمبع الما الغذايئ ما املمبضمبعات احلساسة ال تمباج الاطاع الفاليح
و رتبط أ ارتباطا و ياا وبا حييط أ ما عمبامل اخلية وخاراية تؤثر أطرياة مبارشة عىل أ ائ يف انتاو
السلع الغذائية وزت ة املداخيل وهمب ما اعل الوااش حمبل وره وقدرت عىل حتايق الما الغذايئ امئا
ومتمباصال اىل يمبم ا هذا وتبلمبر ذكل ما خالل ااصالحات ال عرفها والترشيعات والتوظيت اخملتلفة ال
طرأت علي  4.ابلتايل فالاطاع الفاليح قد شهد تغيريات وجتديدات هامة حي أعيد الوظر يف اذو التمنية
ورمسة خطط معلية رريم اىل تطمب ره وجتىل ذكل ما خالل ااصالحات العديدة ال مشلة طرق التوظمي
أ اط الاس تغالل ،كام رصدت هل تصصات ما ية وورشية متوامية واختذت تداأري حتف ية لفائدة الفالح

-1ونمبغ مصطف ،اشاكلية الما الغذايئ يف م طاة الساحل اافريا ،مذهرة خترو لويل شها ة املاجيس تري يف العلمبم الس ياس ية  ،ية العلمبم الس ياس ية والعالقات ايولية ،قس
العلمبم الس ياس ية والعالقات ايولية  ،جامعة اجلزائر ، 03اجلزائر الس وة اجلامعية ، 2011-2010ص. 5
-2زيدا زاهية ،واقع وحتدتت الما الغذايئ يف العامل العريب (حاةل اجلزائر )مذهرة خترو لويل شها ة املااس تري يف العلمبم الاقتصا ية  ،ية العلمبم الاقتصا ية وعلمبم التس يري ،
جامعة اجلزائر  ،اجلزائر  ،الس وة اجلامعية ، 2001-2000ص . 1
 -3تمبايت ةا عيل فاطمة (الاندماو الاقتصا ي واسرتاتيجيات الما الغذايئ العريب يف ظل التحدتت ااقلاية وايولية  ،رساةل مادمة لويل شها ة ايكتمبراه يف العلمبم الاقتصا ية
 ،ية العلمبم الاقتصا ية والتجارية وعلمبم التس يري  ،قس العلمبم الاقتصا ية ،جامعة حسيبة ةا أمبعيل ابل لن ،اجلزائر  ،الس وة اجلامعية ، 2014-2013ص .2
 -4لعفيف ايراو ،الاطاع الفاليح والما الغذايئ يف اجلزائر (واقع وحتدتت ) رساةل مادمة لويل شها ة ايكتمبراه يف اقتصا نامب ومالية  ،ية العلمبم الاقتصا ية وعلمبم التس يري
 ،جامعة ابو تتار عواأة  ،اجلزائر ،الس وة اجلامعية  ، 2016-2015ص.2
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قصد مضاعفة انتاهج كام ونمبعا المر اني أاتا قطع أشمباط معتربة عىل ر حتايق الما الغذايئ اني ا
1
ميكا فصهل عا الما الامبيم .
فاد عرف العاار الفاليح يف اجلزائر تطمبرا ترشيعيا ما حي طرياة تس يريه واس تغالهل(الوظام الاانمبين
اس تغالل العاار الفاليح) اأتداء ما املرحةل الاشرتاهية وصمبا اىل اقتصا السمبق الوظام الرأساميل .هذا ما
يدعمبان اىل طرا ااشاكلية التالية ال رمتحمبر يف ما مدى تم ري الوظام الاانمبين اس تغالل العاار الفاليح يف
اجلزائر لتحايق رها الما الغذايئ ؟لالجاأة عا هذه ااشاكلية س ودرسها يف مطلب خنصص املطلا
الول ل اس تغالل العاار الفاليح يف ظل الوظام الاشرتايك وأثره عىل الما الغذايئ واملطلا الثاين
اس تغالل العاار الفاليح يف ظل الوظام الرأساميل وأثره عىل الما الغذايئ .
املطلا الول  :اس تغالل العاار الفاليح يف ظل الوظام الاشرتايك وأثره عىل الما الغذايئ
أعد انداع الثمبرة التحررية نة الرض يه الفكرة الوىل ال قفزت اىل ذها الفالا اجلزائري،و نة
أم يت أ يميت اليمبم اني يس تعيد في الرض املغتصبة ما أجدا ه لتتحاق هذه الم ية ع ية وقن الاتال
(19مار  )1962وااعال الرمس عا الاس تاالل (5امبيلية  )1962ابلرحيل امجلاع
للمعمرا ،و شغمبر المالك ال نة حبمبزهت ،فتمبىل ا ارهتا العامل ايامئمب ان ا مك مبا ما انااذ احملصمبل
2
الزراع لس وة  1962فن م أذكل نظام التس يري انايت تلاائيا اىل جانا الاطاع اخلاص الفاليح.
الفرع الول  :مرحةل التس يري انايت ()1971-1962
المبضع اني واهجت احلكمبمة الوىل س وة ،1962وضعا مؤملا حي خراة اجلزائر ما مرحةل
احتالل استيطاين ومثلة وسائهل يف التفكيك املهنج لهياخش اانتاو وعىل رأسها الرايض عرب تبديل وتغيري
طبيعهتا العاارية وملكيهتا  3.مما أ ى اىل ن مبء قطاع احداهام متطمبر ،ويتكمب ما وحدات زراعية هبرية
حبمبزة أقلية ةرامبازرية يمبج انتاهجا للتجارة ،وقطاع تاليدي يتكمب ما وحدات صغرية تنتج هبدف اش باع
حاجات الاس هتالك انايت للعائةل اجلزائرية 4.وأ واء جهرة املعمرا أخذ مدخراهت ورؤو أممباهل انهيك عا
التحمبيالت غري البوكية فاامة ايوةل ابختاذ أول ااراء همب اعال أمالك املعمرا '' و ماكل'' وهكذا

-1سفيا معراين ،ررقية الاطاع الفاليح مكدخل لتحايق التمنية املس تدامة ( راية حاةل واية قاملة )،رساةل مادمة لويل شها ة ايكتمبراه ختصص جتارة ولية ورمنية مس تدامة  ،ية
العلمبم الاقتصا ية وعلمبم التس يري ،قس العلمبم التجارية ،جامعة  8ماي  1945قاملة  ،اجلزائر  ،الس وة اجلامعية ،2015-2014ص.3
 -2سمبسا أمبصبيعات  ،الوظام الاانمبين اس تغالل العاار الفاليح يف اجلزائر (الرايض الفالحية التاأعة للمالك اخلاصة لدلوةل )،رساةل مادمة لويل شها ة كتمبراه علمبم يف الاانمب
اخلاص  ،ية احلامبق والعلمبم الس ياس ية ،قس الاانمب اخلاص ،جامعة قس وطيوة  ،اجلزائر ،الس وة اجلامعية ، 2018/2017ص .43-42
 -3قصمبري رمي ،الما الغذايئ والتمنية املس تدامة ،مذهرة خترو مادمة لويل شها ة املااس تري يف الاقتصا والتمنية  ،ية العلمبم الاقتصا ية وعلمبم التس يري ،قس العلمبم
الاقتصا ية ،جامعة ابو تتار عواأة ،اجلزائر ،الس وة اجلامعية ، 2012/2011ص .121-120
 -4سمبسا أمبصبيعات ،الوظام الاانمبين اس تغالل العاار الفاليح يف اجلزائر (الرايض الفالحية التاأعة للمالك اخلاصة لدلوةل )،املراع الساأق ،ص .43
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أصدرت احلكمبمة اجلزائرية يف مار  1963املراس مي املؤسسة واملوظمة للتس يري انايت كمنط ا ارة
1
الاطاع الزراع ال اغر.
أوا  :مفهمبم أسلمب التس يري انايت
ما الواحية اللغمبية ،اذا حللوا عبارة " التس يري انايت  ،" autogestionجند أهنا
تتكمب ما ماطع  auto:و معواها انايت و  gestionو معواها ا ارة و تس يري ،و ابمجلع
أ املاطع يتكمب مفهمبم" التس يري انايت "أو " اا ارة اناتية ".أما ما الواحية الاصطالحية ،فاد
ةرز نااش فاهي أ الكتا حمبل مفهمبم التس يري انايت ،حي رأى البع أن " أسلمب مياراط
اشرتايك ا ارة و تس يري و مراقبة اا ارة الزراعية يف الوظام اجلزائري".2
يعرف التس يري انايت حسا أع الكتا عىل أن ''خلق العامل أ يامبممبا أمنفسه عا طريق ممثلهي
و السه املوتخبة ابا ارة املبارشة لمبسائل اانتاو با ختمبهل هذه اا ارة ما حامبق واس تغالل هذه الممبال
والترصف فهيا ،أل واملسامهة يف احلصمبل عىل ازء ما الواجت اني تدره مع احلق يف تارر هيفية اا ارة
ووضع قمباعدها  .كام يعرف فريق أخر التس يري انايت عىل أن '' أ اة للتوظمي الس يا والاقتصا ي
والااامتع ،ي لك حمتمباه اايديمبلمبو الطريق الرئييس ،اني اختارت اجلزائر لالنفتاا عىل الاشرتاهية ال
حتافد عىل مصا ح العامل ،وررقيهت ما ر أاراء اىل م تخب أحرار
و مسؤول عا طريق م اركهت الفعاةل  ،المباعية و املبارشة،والانتفاع جبزء ما العائدات الواجتة ما
3
الاس تغالل ،يف اطار تبعية تططات رمنية المبحدة اانتااية اىل اخملططات اجلهمبية و المبطوية.
ما أجل تفا ي الفمبىض ال قد توج عا التصارع عىل ملكية هذه الرايض نتيجة ال غمبر الاانمبين املفاائ
اني طرأ عىل حمبايل ل املساحة الزراعية اس تمباا اصدار املرسمبم ر  03/62املؤرخ يف
 1962/10/23الاايض حبامية وم ع أيع املمتلاكت ال اغرة 4مع الغاء العامب ال أةرمة أعد اتفاقية
ايفيا أ أع الوروأي واجلزائري ال بمباهبا أيع ممتلاكت عاارية .وما خالل هذا املرسمبم مت فرض
س يطرة ايوةل عىل الرايض ال اغرة ال رركها املعمرو وال ألغة مساحهتا 250000هكتار5.أعدها
1

 قصمبري رمي ،املراع الساأق ،ص .121-2أمبعافية رضا ،أنظمة اس تغالل العاار الفاليح يف اجلزائر ،مذهرة خترو مادمة لويل شها ة املااس تري يف الاانمب  ،ية احلامبق  ،قس العلمبم الاانمبنية جامعة العايد احلاو خلرض
ابتوة ،اجلزائر  ،الس وة اجلامعية ، 2009/2008ص .09
-3أمبعافية رضا ،أآليات تس يري العاار الفاليح يف الترشيع اجلزائري ،أطروحة مادمة لويل شها ة ايكتمبراه يف االاانمب ،قس احلامبق  ،ية احلامبق والعلمبم الس ياس ية ،جامعة العايد
احلاو خلرض ابتوة ، 01اجلزائر ،الس وة اجلامعية ، 2018/2017ص .30-29
 -4مرسمبم ر  03-62املؤرخ يف  23أكتمبةر  ،1962املتضما م ع الترصف يف المالك ال اغرة  ،و رع  ، 14الصا رة أتار 26ا أكتمبةر .1962
-5أ/اامل اعفري ،أ /لعجال عداةل ،مبا رات اصالا الاطاع الزراع يف اجلزائر وأثرها عىل الواجت الزراع ( راسة حتليلية وقياس ية للفرتة ،)2015-200ماال من مبر بجةل فارر
اقتصا ية ،جامعة زت عاشمبر اجللفة  ،اجلزائر ،اجملدل ،10العد ، 02اتر النرش ، 2018ص .100

123
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

أصدرت احلكمبمة اجلزائرية يف مار 1963املراس مي املؤسسة واملوظمة للتس يري انايت 1كمنط ا ارة
2
الاطاع الزراع ال اغر .
مث أعد ذكل أصدر مرسمبم أكتمبةر ، 1963هبدف توظمي الرايض الزراعية وهيفية اس تغاللها واضفاء
الرشعية الاانمبنية لالستيالء امجلاع ما طرف الفالح عىل الرايض حي يايض هذا الاانمب أتمممي ييع
املمتلاكت الفالحية ال نة حبمبزة املعمرا واحلاقها ابلمالك المبطوية  ،وما خالل ذكل أصبحة مساحة
الرايض الزراعية اخلصبة التاأعة لدلوةل يف ظل س ياسة التس يري انايت تادر حبمبايل 2.632.000
هكتار ال نة قبل الاس تاالل ملاك حلمبايل  22000معمر ،ليمت تمبزيعها عىل  2191مزرعة
3
مستمثرة ذاتيا ذات مساحات هبرية ،كام مت ان اء جلا التس يري اناتية ا ارهتا وليسة ملكيهتا.
نيا :أثر أسلمب التس يري انايت ومدى حتايا للما الغذايئ
لمبحد عود تطبيق أسلمب التس يري انايت ،أ اانتاو الزراع قد اخنف يف الكثري ما املزارع مفثال يف
عام  1965اخنف انتاو احلبمب عا عام  1964أنس بة % 11واخنف انتاو  1966عا
4
انتاو  1965أنس بة %5.4
ابلتايل فا الهداف املرامبة ما خالل تطبيق س ياسة التس يري انايت مل تصل اىل املبتغ املن مب ،وابلتايل
فهذه الس ياسة مل مكا ما تاليص الهمبة أ الطلا والعرض ومل توجأ يف رفع الكفاءة الاقتصا ية وركثين
اانتاو وا يف حتدي الاطاع الزراع أل أ ى هذا التمبزيع للرايض اىل عدم الادرة يف التحمك يف تس يريها
5
وذكل لاةل الكفاءة يى العامل فهيا وناص ااطارات ما املهودس والتا ي .
هواك عدة عمبامل

لها أثرها يف الاخنفاض التدرجي لالنتاو الزراع يف املزارع املسرية ذاتيا أمهها ما ييل :

 عدم كفاية الآات الزراعية ،اما لن خرأة ما طرف أحصاهبا املعمرا أو لهنا اس هتلكة لطمبل مدة
اس تعاملها .
 ناص التدريا الاكيف للعامل يف اجملال الزراع ،ويف ال اس تعامل الآات الزراعية مع عدم تمبفر الف ي
اصالا الآات.
-1املراس مي املؤسسة واملوظمة للتس يري انايت كمنط ا ارة الاطاع الزراع ال اغر ،املرسمبم ر  88-63املؤرخ يف  18مار  ،1963املتضما تس يري الممبال ال اغرة  ،و ر ع 15
لس وة  .1963واملرسمبم ر  95-63املؤرخ يف  22مار  ،1963املتضما توظمي وتس يري املؤسسات الصواعية و املوجمية والصواعات التاليدية وكذكل الرايض الزراعية ال اغرة ،
و ر ع  17لس وة .1963
2
 قصمبري رمي ،املراع الساأق ،ص.1213
أ/اامل اعفري ،أ /لعجال عداةل ،املراع الساأق ،ص .100 -4أمبعافية رضا ،أآليات تس يري العاار الفاليح يف الترشيع اجلزائري  ،املراع الساأق ،ص .49
5
-أ/اامل اعفري ،أ /لعجال عداةل ،املراع الساأق ،ص .100
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 ناص املراقب واملرشف اخملتص يف تس يري املزارع واارشا الفاليح .
 حماوات ااقطاعي الت مبيش عىل الفالح اف ال جترأة التس يري انايت ما خالل الرتك عىل أن
1
أسلمب اشرتايك ''ا رىض عا اي ا ويت اىف مع الامي الروحية لالسالم ''.
خش هذه الظروف سامهة يف اهجاض هذه التجرأة ،وهذا ما أثر سلبا يف خش املس تمبتت حي أ
الوصمبص التوظاية للاطاع الزراع املسري ذاتيا أصبحة أعيدة عا التطبيق الفعيل،وهذا أ ى اىل ضعن
مسامهة املوتج يف الن اط اانتاو وتس يري الاس تغالل مما اس تدع اعا ة توظمي الاطاع .يف ظل الثمبرة
الزراعية اعا ة هيلكت يف نفا المبقة أصبحة ممبار البرتول تتصاعد و لك حسا ومل تبق الزراعة مثل
عورصا حاسام يف ثروة البال وأصبحة أذكل ا تثري اا اهامتما هام يا  2.لهذا اتضأ أ تطمب ر الاطاع
3
الزراع مل يمت اا ابجيا س ياسة زراعية شامةل تامبم أتغيري جذري لهيلك الاطاع الزراع واقعيا .
الفرع الثاين :مرحةل الثمبرة الزراعية (الثمبرة الفالحية )1980-41971
عاد حز اهبة التحرر المبطين مؤمره الول عىل أرض اجلزائر املس تاةل وقد امة أشغاهل  6أتم ما
 16اىل  21أفريل  1964ابجلزائر العامصة حي تعرض املؤمر اىل تايمي املرحةل الانتاالية .ويف
علهيا العاار الفاليح املسري ذاتيا ،يف وسط أقلية ما
امليدا الفاليح احد املؤمر حاةل املضاياة ال
هبار املالك ويهمبر هبري ما الفالح الصغار ان ا ميثلمب الاطاع اخلاص ،فمل كا مثة تمباز أ هذا
الخري والاطاع الفاليح املسري ذاتيا ما أجل ختفي ور نفمبذ الاطاع اخلاص ،واعل الاطاع الاشرتايك
همب احملرك احلايا للحياة الس ياس ية والاقتصا ية للبال ،فاد مت تادمي اقرار ومبعة ما التداأري ابعتبار
5
الثمبرة الزراعية معل طمبيل المد يمت اجنازها أصمبرة تدرجيية .
أوا  :ط اس تغالل الثمبرة الزراعية
جتد الثمبرة الفالحية أمبا رها همبس يةل للتغري اجلذري للعاار الفاليح مضا ايديمبلمباية السلطة احلامكة ال
انهتجة الوظام الاشرتايك اني يوص علي كذكل امليثاق املوبثق ما مؤمر طراألا واني نص علي كذكل
ميثاق اجلزائر  1964عىل ":ا الغاء الاس تغالل الاقتصا ي واهناء العالقات الاس تعامرية اجلديدة ونزع
ملكية الرأسامل الا يب املس يطر ا كمب اا ابلثمبرة الفالحية واشرتاهية وسائل اانتاو ال مكا ما
الاضاء عىل الفمبىض الاقتصا ية ووضع ختطيط فعال ومنسج ومبين عىل املصا ح احلاياية للمجمتع ''.فادمة
1

 أمبعافية رضا ،أنظمة اس تغالل العاار الفاليح يف اجلزائر  ،املراع الساأق ،ص .382
 قصمبري رمي ،املراع الساأق ،ص.1243
 أ/اامل اعفري ،أ /لعجال عداةل ،املراع الساأق ،ص .100-4المر ر  73-71املؤرخ يف 8نمبمفرب  ،1971املتضما قانمب الثمبرة الزراعية ،و ر ع 97لس وة .1971
-5سمبسا أمبصبيعات  ،الوظام الاانمبين اس تغالل العاار الفاليح يف اجلزائر (الرايض الفالحية التاأعة للمالك اخلاصة لدلوةل )،املراع الساأق ،ص .51
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السلطة يف ذكل المبقة مرشوعا يتعلق أاانمب الثمبرة الفالحية  ،غري أ الظروف الس ياس ية أآنذاك مل يمت
توفيذه ،ليربز املرشوع ما جديد س وة  1968ما طرف لا الثمبرة أدو تعديل يذهر اني جاء أ
ميثاق اجلزائر وانهتي العرض أارار تمايل البة يف هذا املرشوع اىل أجل غري مسم و و أ كمب هواك
مربر ممبضمبع نكل .ويف مطلع الس بعينيات طرحة السلطة احلامكة مرشوعا لثا للثمبرة الفالحية مرفمبقا
بيثاق للثمبرة الفالحية حي جيد هذا الخري مربرات وامب ها ك اة رضورية انفالت ما قيمب وارث الوظام
العااري الاس تدماري ويه مبا رة ذات شا :
 حتاول في الت كيك يف جدوى تس يري العاار الفاليح غا طريق الوظ الرأساملية ،
 البح عا أسلمب أو هيفية يمج الوظام الاانمبين للعاار الفاليح مضا ايديمبلمباية السلطة
1
املعلوة أتطبيق الاشرتاهية.
اعمتدت الثمبرة الزراعية عىل الوظام الاانمبين همبس يةل تتغلا هبا عىل التعارض الااي أ نزعة الفالا الفر ية
والرغبة يف تطبيق الاشرتاهية يف اجملال الزراع ول م أ الرايض للمس تفيد ا يف اطار قانمب الثمبرة
2
الفالحية يمت وفق عاد أ طرف (املس تفيد ا وايوةل )وما مثة وامب عالقة تعاقدية أ الطرف .
نيا  :أثر أسلمب الثمبرة الزراعية (الثمبرة الفالحية) ومدى حتايا للما الغذايئ
الثمبرة الزراعية نة هتدف اىل حتايق أهداف اقتصا ية ،ااامتعية وأخرى تعاونية ختدم مصلحة البال
،في خيص الاقتصا ية رمتثل يف تمبفري الما الغذايئ ،والااامتعية مثلة يف تمبفري حياة مالمئة للفالح
وهذا ما خالل تمبفري السكا املالي وعلي فاد مت أواء قرى اشرتاهية ،مزو ة ةلك الرشوط الرضورية للحياة
أما يف اجملال التعاوين الاشرتايك فاد مت اجناز السد الخرض ،اني ميثل رمز التعاو أ اجلزائري و
الهدف م همب تمبقين زحن الرمال ،وقد أس ود هذا املرشوع اىل ش با اخلدمة المبطوية  .وأخريا ما يعين
3
قمبهل أ الثمبرة الزراعية حااة الهداف الااامتعية ومل حتاق الهداف الاقتصا ية .
فبالرمغ ما أ الثمبرة الزراعية قد سامهة يف الغاء امللكية العاارية الكبرية وخش أشاكل العمل املرتبطة هبا
وجتميع الرايض املؤممة يف وحدات هبرية احلج نسبيا لتحايق رمنية فالحية حتاق الما الغذايئ أطرياة اناعة
ومفيدة والتحمك يف املوتمبو ما حي التخزا والتسمبيق والتسعري .اا أ هذه اااراءات ال اتبعهتا
احلكمبمة لتحس ط احلياة يف الرين وفق معايري عرصية ولكا هذه اااراءات سمباء يف اطار التس يري
انايت أو الثمبرة الزراعية اا أ اجملمتع الريف اجلزائري أا أعيدا خش البعد عا أهداف التمنية ال نة فهيا
-1م صمبر مليكة ،انتاو احلبمب يف اجلزائر وحتايق الما الغذايئ يف ظل التمنية املس تدامة أعد صدور قانمب  ، 19-87رساةل مادمة لويل شها ة كتمبراه علمبم يف العلمبم الاقتصا ية
 ،ية العلمبم الاقتصا ية والتجارية وعلمبم التس يري ،قس العلمبم الاقتصا ية ،جامعة اجلزائر ، 03جامعة اجلزائر ،الس وة اجلامعية، 2016/2015ص .103-102
-2سمبسا أمبصبيعات ،الطبيعة الاانمبنية حلق املس تفيد ما املستمثرات الفالحية  ،مذهرة لويل شها ة املااس تري يف احلامبق  ،ية احلامبق  ،جامعة قس وطيوة ،اجلزائر  ،الس وة
اجلامعية ، 2007/2006ص .33
3
 -قصمبري رمي ،املراع الساأق ،ص .128
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الولمبية يه الاطاع الصواع ورمنية املد عىل حسا الرين وأواء الاقتصا عىل الريع الوفط ما هجة وما
هجة أخرى عدم اعطاء المهية للاطاع اخلاص يف معلية التمنية الريفية والرتك عىل الاطاع الزراع وس ياسة
التمممي واهامل امبانا أخرى .1اذ فرمغ خش التحمبات ال عرفهتا البال م ذ الاس تاالل ،اا أهنا أاية
مؤرشا رئيس يا لضعن الاقتصا اجلزائري  ،حي أهنا مل تس تطع حتايق الاكتفاء انايت يف ميدا التغذية
ورزايد العجز يف م اهنا التجاري .
فبعد أ ف لة الثمبرة يف حتدي الزراعة اجلزائرية وركثيفها (ابفرتاض أ حتديد امللكية س يدفع اىل زت ة
اانتاو ليا عا طريق زت ة املساحة املزروعة وا ا ةزت ة مر و ية الرض  ).وتمبس يع قدرات الزراعة يف
اهبة املتطلبات الغذائية جملمتع تتغري في هيلكة الاس هتالك حد ت السلطات س ياس هتا الفالحية .2أعدها
جاءت اعا ة الهيلكة الزراعية أواءا عىل صدور من مبر رئا ر  14الصا ر يف  14مار 1981
الهدف
واملتعلق ابلتس يري انايت وتعاونيات قدماء اجملاهد ا .مثلة يف توظمي املزارع الفالحية ال
الرئييس ما توظمي املزراع الفالحية ال نة اتأعة لوظام التس يري انايت  ،ما أجل ان اء وحدات
زراعية قاأةل لالستامثر والاس تغالل الزراع ويسهل التحمك أك يف ممبار املالية وعوارصها اانتااية
الساس ية ابلتايل حىت تس تطيع املسامهة يف التمنية الاقتصا ية .وعىل هذا السا مت س وة  1981اعا ة
هيلكة املزارع الفالحية التاأعة لدلوةل  ،ما هذا املرشوع 2000مزرعة مسرية ذاتيا .حتمبلة اىل
 3429مزرعة فالحية اشرتاهية ( (DASبساحة تادر  3830000هكتار.
وكذكل رضورة اعا ة الهيلكة وذكل أ الاس تغالات الزراعية ال ن مت بمباا نظام التس يري انايت
مبارشة نة تعترب هبرية ما حي املساحة حبي ألغ متمبسط الاس تغاللية الزراعية حنمب  1140هكتار
هذا احلج الكبري سببا يف ةروز الكثري ما الصعمبابت وامل اخش يف ا ارة وتس يري هذه املزارع  .كام
تمبسعة اعا ة الهيلكة يف الاطاع الفاليح لت لك توظمي تتلن هيةات اا ارة الفالحية الف ية ومؤسسات
ايمع وااس وا ال لها عالقة ابلفالحة مثل ايواو ا والتعاونيات الفالحية  .اباضافة اىل معلية اعا ة الهيلكة
ظهرت رضورة أ يصبأ خش ممباطا يصلأ أرض أمبسائهل اخلاصة يف املواطق الصحراوية مس تفيدا مهنا طباا
للاانمب ر 18-83الصا ر أتار  1983/8/3واملتعلق ابس تصالا الرايض وحيازة امللكية العاارية
،3واني ي جع املمباطو عىل اس تغالل أقىص ما ميكا ما الرايض ،وذكل لهدف زت ة اانتاو وضام
4
الما الغذايئ .
-1ةا صا ح الخذاري ،التمنية الريفية يف اجلزائر المباقع والفاق ( راسة ميدانية لبدلية اا ريس ية أمباية اجللفة ، 2008-2007مذهرة لويل شها ة املااس تري يف العلمبم الس ياس ية ،
ية العلمبم الس ياس ية والعالقات ايولية ،قس التوظمي الس يا واا اري ،جامعة اجلزائر  ، 03اجلزائر ،الس وة اجلامعية ، 2016/2015ص .137
2
قصمبري رمي ،املراع الساأق ،ص .129-3الاانمب ر 18-83املؤرخ يف 18أوت ،1983املتعلق حبيازة امللكية عا طريق الاس تصالا ،و ر ع ، 34املؤرخة يف 16أوت.1983
4
 -ملزيد ما التفصيل يوظر :لعفيف ايراو  ،املراع الساأق  ،ص 154اىل .157
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املطلا االثاين  :اس تغالل العاار الفاليح يف ظل الوظام الرأساميل وأثره عىل الما الغذايئ
تعترب مرحةل الامثنينيات أداية التحمبل التدرجي ما الوظام الاشرتايك اىل الوظام الرأساميل ،فبعد الزمة
الاقتصا ية العاملية وسبا اخنفاض أسعار ايوار ال رزام ة مع اخنفاض أسعار الوفط وجعز الثمبرة
الزراعية عا التحمبل اىل مبرة خرضاء .ركز اخملطط امخلا الثاين(  )1989-1984عىل اعطاء
الولمبية للفالحة والري ،اس تعدا ا ملرحةل ما أعد البرتول ،فصدر قانمب املستمثرات الفالحية 1ر -87
 19اني ختلة ما خالهل ايوةل عا مسؤولية اانتاو الفاليح لصا ح أعضاء املستمثرات الفالحية ويه
الاس تااللية ال مل موأ هل يف ظل الامبان الزراعية الساأاة  2.كام مت تبين أسلمب الامتياز الفاليح وذكل
ما أجل الهنمبض ابلاطاع الفاليح .
الفرع الول  :أسلمب املستمثرة الفالحية
أوا :مفهمبم أسلمب املستمثرة الفالحية
قدم الاانمب  19-87أآلية جديدة لتطهري العاار الفاليح اململمبك لدلوةل اني ساأاا مس تغال يف
اطار املزارع التاأعة للثمبرة الزراعية وقطاع التس يري انايت تعمتد مفهمبم جديد ممتثل يف حق الانتفاع املمومبا
للرشكة املدنية الفالحية املسامة '' املستمثرة الفالحية ''.نظرت مصطلأ الانتفاع مملمبف يف أ أيات الاطاع
الفاليح ،ما خالل نظام التس يري انايت ،وقانمب الثمبرة الزراعية لكا اجلديد يف هذه الآلية الاانمبنية همب
مفهمبم املستمثرة الفالحية رغبة ما املرشع الانتاال ابلفالحة اىل مس تمبى الاستامثر عا طريق تمبظين
3
ااماكنيات ال خصية ،اباضافة اىل ايمع اني تادم ايوةل للهنمبض ابلاطاع الفاليح.
ابلرامبع اىل الاانمب ر  19-87ا جند تعرين للمستمثرات الفالحية وما حماوات تعريفها أهنا
''مصطلأ اقتصا ي تعين وحدة رراأية مسرية ومس تاةل طيةل الس وة ما طرف ص أو عدة أشخاص توظ
وسائل اانتاو ...وذكل خلدمة اانتاو الفاليح قانمبان ركمب ملاك لل خص اني يس تغلها .ويتكمب قانمب
املستمثرات الفالحية املذهمبر أعاله ما  48ما ة ممبزعة ليت :
أحاكم عامة (املا ة 01اىل ، )10ركمب ا املستمثرات الفالحية امجلاعية (املا ة  11و، )12الاانمب
السا للمستمثرة الفالحية امجلاعية (املا ة  19اىل املا ة  ،) 32أحاكم عامة (املا ة  37اىل املا ة
-1الاانمب  19-87املؤرخ يف  8يسمرب ،1987املتضما اس تغالل الرايض الفالحية التاأعة للمالك المبطوية وحتديد حامبق املوتج ووااباهت ،و ر ع  50املؤرخة يف 9نمبمفرب
.1987
 -2سمبسا أمبصبيعات  ،الوظام الاانمبين اس تغالل العاار الفاليح يف اجلزائر (الرايض الفالحية التاأعة للمالك اخلاصة لدلوةل )،املراع الساأق ،ص .72
3
-أمبعافية رضا ،أنظمة اس تغالل العاار الفاليح يف اجلزائر ،املراع الساأق ،ص .91
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) 44ـمحاكم ختامية (املا ة 45اىل املا ة  1.)48وأ واء عرضها ملرشوع الاانمب ر  19-87أمام
اجمللا المبطين ال عيب ،قدمة احلكمبمة مصطلأ املستمثرة عىل أهنا تعين اجيا وسائل جديدة
لالس تغالل ،ل الهدف ما هذا التوظمي همب اضفاء قاة عىل المبحدة الفالحية حي ا ركتف ابس تعامل
المبسائل املمبامب ة ،أل رزيد ما قاة وسائل اانتاو و حترض املوتج عىل الاستامثر أتمبظين أممباهل و
2
فمبائدمه ما الرحب للهنمبض هبذا الاطاع احليمبي يف الاقتصا المبطين.
وتوص املا ة  33ما الاانمب  19-87عىل ''تتكمب املستمثرة الفالحية امجلاعية قانمبان عود اتر نرش
العاد اا اري املوصمبص علي يف املا ة  12ما هذا الاانمب يف جسل احلفد العااري  ''.وتوص املا ة 03
ما املرسمبم التوفيدي ر  50-90املؤرخ يف  06فيفري  1990احملد لرشوط اعدا العاد اا اري
اني يثبة احلامبق املمومبحة للموتج الفالح 3يف اطار الاانمب ر 19-87عىل ''وفاا لحاكم املا ة
 33ما الاانمب ر  19-87املؤرخ يف  08يسمرب  1987فا املستمثرة الفالحية تعد مكمبنة أامبة
4
الاانمب عود اتر احلفد العااري ونرش العاد اا اري اني خيصها واملعد وفاا لحاكم هذا املرسمبم .''...
وابس تاراء أحاكم الاانمب ر  19-87فا الوظام السا
أساس ية :

للمستمثرة الفالحية يامبم عىل ال ة مبا ئ

 مبدأ الفصل أ امللكية وحق اانتفاع .
 مبدأ اس تااللية التس يري .
5
 مبدأ مسؤولية املوتخب .
نيا  :أثر أسلمب املستمثرة الفالحية ومدى حتايا للما الغذايئ
ررهة ايوةل اجملال مفتمبحا لالستامثر الزراع اخلاص أغية الاس تغالل المثل للممبار الزراعية ورفع
اانتاو وحتس املر و ية ،فن م أعاا تطبيق الاانمب  22356 -19-87مستمثرة زراعية اامعية
 EACعىل مساحة جتاوزت املليمبان هكتار و 5677مستمثرة زراعية فر ية EAIعىل مساحة
56000هكتار و  188مزرعة مبذاية .وليظل عىل عاتق ايوةل التمباي العام للن اطات
 -1سمبسا أمبصبيعات ،الطبيعة الاانمبنية حلق املس تفيد ما املستمثرات الفالحية  ،املراع الساأق ،ص .40
 -2أمبعافية رضا ،أآليات تس يري العاار الفاليح يف الترشيع اجلزائري ،املراع الساأق ،ص .128
-3املرسمبم ر 50-90املؤرخ يف  06فيفري  ، 1990احملد لرشوط اعدا العاد اا اري اني يثبة احلامبق العاارية املمومبحة للموتج الفالحي يف اطار الاانمب ر 19-87
املؤرخ يف  08يسمرب  1987وهيفيات ذكل ، ،و ر ع،املؤرخة يف  7فيفري1990 .
 -4سمبسا أمبصبيعات  ،الوظام الاانمبين اس تغالل العاار الفاليح يف اجلزائر (الرايض الفالحية التاأعة للمالك اخلاصة لدلوةل )،املراع الساأق ،ص .72
5
 -أمبعافية رضا ،أنظمة اس تغالل العاار الفاليح يف اجلزائر  ،املراع الساأق ،ص.94
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الزراعية وختطيطها ،حبي ونتيجة تكل ااحصائيات حتملة ايوةل وضع س ياسة تمباي اانتاو عا طريق
التدخل يف حتديد أسعار املدخالت وس ياسة ااقراض والس ياسة الرضيبية والتجارة اخلاراية وحترر
السعار التدرجي .وتمبي عا تطبيق تكل الس ياسة ومبع ًة ما العمبائق أ ت اىل صدور قانمب التمباي
العااري س وة  1990والها ف اىل أع الن اط الزراع ومعاجلة سلبيات قانمب  ، 87وميكا
تلخيص تكل العمبائق يف :
 التاس مي الغري العا ل للمستمثرات .
 التفاوت الكبري يف تايمي املمتلاكت وسبا الفجمبات الاانمبنية .
 م لكة الزتو ابملدخالت وانتعاش السمبق املمبازية .
 الزناعات الفر ية وامجلاعية .
 تالص املساحات خصمبصا مساحات احلبمب .
 حميط توظا غري مالي (العالقة مع البومبك  ،التسمبيق )...
1
 عدم الفصل يف ملكية العاار .
ابلتايل فا الهداف املتمبخاة ما الاانمب  19-87مل تتحاق  ،فاانتاو الفاليح يف تاهار ،والرايض
الصاحلة للزراعة يف تالص و لك خطري يف غيا أ وات الرقاأة وأتمباطؤ امجليع  ،با يف ذكل العامل
الن اطات الفالحية مما أ ى اىل ف ل الس ياسة املطباة سمباء لعدم مطاأاهتا لذلهويات السائدة
أو لغممبض الوصمبص الاانمبنية وعدم اس تارارها  2.أعدها اضطرت اجلزائر ووسبا الوضاع الاقتصا ية
الصعبة جدا اىل توفيذ ةرانمج التعديل الهيلك –املدعمبم ما طرف صودوق الواد ايويل
( (FMIواني ع اىل رضورة تطمب ر الفالحة وررقيهتا مع رفع مس تمبتت وسائل التمطري واملؤطرا ،
اضافة اىل ازاةل الايمب المكية عىل اس تريا املمبا واخلدمات وتفكيك اااراءات اا ارية ملوأ العمالت الصعبة
وحترر السعار وختفي ااعاانت ،وختفي قاة اييوار  ،وم ت هذه الفرتة أتحايق مؤرش مب معترب ملؤرش
اانتاو الفاليح ألغ  %4والمنمب املتمبسط للاطاع الفاليح أعىل ما معدات الاطاعات الخرى
 %3.3مااأل %01للصواعة و %2.3للخدمات ،وابلتايل ام تعد ت الربامج واخلطط وتومبعة

-1سالة مصطف  ،التمنية الزراعية ورها الما الغذايئ يف اجلزائر ما خالل شعبة الامأ ،رساةل مادمة لويل شها ة كتمبراه يف العلمبم الزراعية  ،ية العلمبم ايقياة وعلمبم
الطبيعة واحلياة ،قس العلمبم الزراعية ،جامعة محمد خيرض وسكرة  ،اجلزائر ،الس وة اجلامعية ، 2017/2016ص.99-98
2
 -أمبعافية رضا ،أآليات تس يري العاار الفاليح يف الترشيع اجلزائري ،املراع الساأق .3

130
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

أساليا التوفيذ  ،فا ييعها ددف اىل رفع الادرات اانتااية للزراعة اجلزائرية سعيا لتحايق الما
1
الغذايئ والمبصمبل اىل مرحةل الاكتفاء انايت .
الفرع الثاين :أسلمب عاد الامتياز الفاليح
أذلة اجلزائر هجمب هبرية ما أجل الهنمبض ابلاطاع الفاليح اني عمبلة علي للتاليل ما تاطر
اخنفاض أسعار الوفط املتكررة اا أ المباقع ك ن عا ومبعة ما السلبيات ال ختبط فهيا هذا الاطاع
اس ي ما حي ضعن انتاايت ،أمام هذا المبضع غريت ما أسلمب اس تغالل العاار الفاليح التاأع
2
للمالك اخلاصة لدلوةل لتامتىش ونظ الاستامثر احلديثة حي تبنة أسلمب الامتياز .
أوا :ماهية عاد الامتياز الفاليح
ا تاترص التمنية ال امةل عىل اامدا أبع ااسهامات فاط يف ايوةل ،ا ا يتع تضافر وتداخل وتفاعل
العديد ما العمبامل والعوارص والآليات والاسرتاتيجيات للهنمبض ابملس تمبى الاقتصا ي والتاين  ،ما يفرض
احلضمبر الفعال والامبي لدلوةل ما خالل وضع الامباعد ال تمبحض هيفية اس تعامل هذه ااسهامات .ذكل أن
أدو ا ارة قمبية ا ميكا المبصمبل اىل رمنية شامةل ،ما فرض عىل ايوةل التدخل يف فة اجملاات مهنا اجملال
الفاليح هس ياس ية اصالحية اعا ة الاعتبار للاطاع الفاليح حي حاولة احداث أع ما التغيريات يف
س ياسة تس يري العاار الفاليح ابعتبار أ أي س ياسة ا ميكا تفعيل جناهحا ما مل تسري وفق اسرتاتيجية
3
حمد ة وأواءة ،وهمب ما حاول املرشع اجلزائري تبني يف تس يري العاار الفاليح حي اعمتد أسلمب الامتياز .
اذ نص املرشع اجلزائري ما خالل نص املا ة  17ما الاانمب 16-08املؤرخ يف 2008-8-3
املتضما التمباي الفاليح عىل اس تغالل الرايض الفالحية التاأعة للمالك اخلاصة لدلوةل ما خالل عامب
الامتياز ، 4وحد ت املا ة  02ما الاانمب  03-10املؤرخ يف  2010-8-15احملد لرشوط
وهيفيات اس تغالل الرايض الفالحية التاأعة للمالك اخلاصة لدلوةل 5عىل أ ال تطبيق الامتياز يوحرص
6
يف الرايض الفالحية التاأعة للمالك المبطوية اخلاصة ال نة ختضع للاانمب .19-87

1

لعفيف ايراو  ،املراع الساأق  ،ص .161-160من
-2أ/اياليل ألحاو ،خصمبصية عاد الامتياز الفاليح وحتدي الما الغذايئ يف اجلزائر ( راسة حتليلية يف الاانمب ،) 03/10مااةل مبرة يف اجملةل اجلزائرية للحامبق والعلمبم
الس ياس ية ،معهد العلمبم الاانمبنية واا ارية  ،مركز اجلامع أمحد ةا حي المبنرشييس تس اس يلة  ،اجلزائر  ،العد ، 06اتر النرش يسمرب ، 2018ص .90
-3أ/أ نعاة  ،أ/ميسمبم فضيةل ،ضامانت تفعيل عاد الامتياز سرتاتيجية اصالحية لتس يري العاار الفاليح حتاياا للتمنية الاقتصا ية ،مااةل من مبرة يف ةل املوار للبحمبث
وايراسات الاانمبنية والس ياس ية  ،ية احلامبق والعلمبم الس ياس ية  ،جامعة حي فار املدية ،اجلزائر  ،العد  ، 02اتر النرش  :سبمترب ،2017ص .158
 -4الاانمب ر 16-08املؤرخ يف  3أوت  ، 2008املتضما قانمب التمباي الفاليح ،و ر ع  ،46املؤرخة يف  10أوت2008
 -5الاانمب رق 03-10املؤرخ يف  15أوت  ، 2010حيد رشوط وهيفيات اس تغالل ال رايض الفالحية التاأعة للمالك اخلاصة لدلوةل ،و رع  ،ا  18 ، 46أوت2010
-6أأمب يل رمية ،تا ية الامتياز كوظام اس تغالل الرايض الفالحية يف ظل الاانمب  ، 03-10مااةل من مبرة ابجملةل اجلزائرية للعلمبم الاانمبنية والاقتصا ية  ،جامعة ةا يمبسن ةا خدة
اجلزائر  ، 01اجلزائر  ،العد  ، 02اتر النرش .2019/11/19:ص .40
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وعىل حنمب تفصييل وو لك حمد أك مما همب وار مضا املا ة الثالثة ما قانمب التمباي الفاليح ،عرف
املرشع عاد الامتياز طباا ملا تضموت أحاكم املا ة  04ما الاانمب  03-10الساأق انهر ،أمن  '':العاد
اني موأ بمباب ايوةل صا طبيعيا ما جنس ية ازائرية يدع يف صلا الوص '' املستمثر صاحا
الامتياز '' حق اس تغالل الرايض الفالحية التاأعة للمالك اخلاصة لدلوةل وكذا المالك السطحية املتصةل
هبا  ،أواءا عىل فرت رشوط حيد عا طريق التوظمي ملدة أقصاها  40س وة قاأةل للتجديد  ،مااأل فع ااتوة
1
س ومبية تضبط هيفيات حتديدها وحتصيلها وختصيصها بمباا قانمب املالية .
عاد الامتياز همب أحد الساليا ال تلجم الهيا ايوةل ا ارة املرافق العامة اىل أحد أشخاص الاانمب اخلاص
بهمة ا ارة مرفق عام عىل نفات وحساأ لااء تاايض مااأل نادي ما املس تفيد ا ما خدمات .كام عرف
املرشع اجلزائري عاد الامتياز يف فرت الرشوط امللحق ابملرسمبم التوفيذي ر  483-97يف نص املا ة
 09م عىل أن ترصف موأ ايوةل بمباب وملدة معيوة حق الانتفاع أمرايض متمبفرة اتأعة لمالكها المبطوية
2
اخلاصة للك ص طبيع أو معومبي يف اطار الاس تصالا يف املواطق اجلبلية والصحراوية والسهبية .
طبق عاد الامتياز الفاليح يف  2.5مليمب هكتار ما الرايض الفالحية ذات الادرات العالية أو احلس وة
ممبزعة عرب  1519أدلية ما ومبع  1541أدلية م ترشة عربة الرتا المبطين 3.وأما عا مراحل
اعدا عاد الامتياز الفاليح فان قبل صدور الاانمب ر  03-10كف تمبافر رشوط الاس تفا ة
املوصمبص علهيا يف املا ت  9و 10ما الاانمب  19-87امللغ ليمت م أ العاد اا اري املثبة للحامبق
العينية العاارية  ،واني عىل أساس يتحاق المبامب الاانمبين للمستمثرة الفالحية وخش مد ر أمالك ايوةل همب
املس يطر الفعيل والمبحيد يف اعدا هذا العاد .
وأعد صدور الاانمب ر  03-10وحىت ركمب مثة مصداقية أك يف م أ الامتياز ويف اطار تدارك
الخطاء ال جنمة عا طريق ا ارة أمالك ايوةل ا كمب أطرياة مبارشة أل تس بق العملية أتمبقيع فرت
الرشوط المنمبذو أ املد ر المبايئ لدليمبا المبطين للرايض الفالحية واملستمثر صاحا الامتياز أعد
راسة طلا هذا الخري ما طرف اييمبا وما طرف اللجوة المبائية ال يتمبقن عىل رأدا قبمبل أو رف
امللفات الواقصة أو امل مبأة أمي لبا وصمبا اىل اصدار عاد الامتياز ما طرف ا ارة أمالك ايوةل
4
واس تكامل اااراءات املتعلاة أ .
-1أ /حلاق عيىس  ،عاد الامتياز الفاليح كلية لتحايق الاستامثر  ،مااةل من مبرة يف ةل راسات وأحباث  ،اجملةل العرأية يف العلمبم اانسانية والااامتعية ،جامعة زت عاشمبر
اجللفة  ،العد  ، 02اتر النرش  14:امبا  ، 2019ص .120
2
أأمب يل رمية  ،املراع الساأق ،ص .41-3سمبسا أمبصبيعات  ،الوظام الاانمبين اس تغالل العاار الفاليح يف اجلزائر (الرايض الفالحية التاأعة للمالك اخلاصة لدلوةل )،املراع الساأق ،ص .151
4
-سمبسا أمبصبيعات ،الطبيعة الاانمبنية حلق املس تفيد ما املستمثرات الفالحية  ،املراع الساأق  ،ص .171
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نيا  :أثر أسلمب الامتياز الفاليح ومدى حتايا للما الغذايئ
جاء الاانمب  03-10لتكريا مبا ئ وتمبهجات الاانمب  16-08املتضما التمباي الفاليح
،حي اعمتد قانمب  03-10عىل صيغة جديدة اس تغالل العاار الفاليح ،ويه ط الامتياز ملدة
40س وة قاأةل للتجديد ابلتايل جاء هذا الاانمب ابامتياز الفاليح كحل مل لكة العاار الفاليح متضموا
يةل ما املبا ئ والحاكم هتدف ما هجة اىل احملافظة عىل المبعاء العااري اململمبك لدلوةل وما هجة أخرى
اعا ة توظمي وضبط الن اط الزراع يف اطار س ياسة التجديد الفاليح و عرصنة اس تغالل الرايض
الفالحية للمالك اخلاصة لدلوةل  ،ويودرو خش ذكل يف اطار مسع ايوةل اجتاه حتايق الاكتفاء انايت
1
،وابلتايل المبصمبل اىل الما الغذايئ املن مب .
وما الهداف الساس ية ال ريم الهيا قانمب التمباي الفاليح اني يسطر ''حماور التمنية املس تدامة وعامل
الرين '' يه :
 مسامهة اانتاو الفاليح يف حتس مس تمبى الما الغذايئ .
 ضام تطمبر حممك للتوظمي ول وات تمطري قطاع الفالحة قصد احملافظة عىل قدرات اانتااية والساما
ابلزت ة يف انتاايت و توافسيت مع ضام حامية الرايض والاس تعامل الرش يد للمياه ذات الاس تعامل
الفاليح .
 وضع اطار ترشيع يضما أ كمب تطمبر الفالحة مفيدا اقتصا ت وااامتعيا ومس تدميا أيئيا .
2
 ممباصةل توفيذ مبا ئ مع ايوةل للتمنية الفالحية الوباتية واحليمبانية أصفة مس مترة .
اجلزائر تبنة تططا وطويا للتمنية الفالحية هبدف تطمب ر وزت ة فعالية الاطاع الفاليح م ذ س وة 2000
وتطط التجديد الفاليح للفرتة  2009اىل  2014واني ددف لتجديد الاقتصا الفاليح وجتديد
الاطاع الريف ما خالل عرصنة الفالحة و مك وهتا رفعا ما أ اء هذا الاطاع يف ظل املتغريات الراهوة
3
واحمليطة اباقتصا المبطين حتاياا للما الغذايئ املس تدام .
فس ياسة التجديد الفاليح والريف ررركز عىل الث ر ئز الرك ة الوىل يف التجديد الريف ،وال تسع اىل
حتس ظروف معي ة ساك الرتف مع تومبيع الن اطات الاقتصا ية يف المبسط الريف لتحس املداخيل
،اضافة اىل احلفاظ عىل املمبار الطبيعية ورمث الرتاث الريف املا ي وغري املا ي أما الرك ة الثانية رمتثل يف
 / -1ممبنة مااليت  ،التوظمي الاانمبين اس تغالل العاار الفاليح يف اجلزائر  ،مااةل من مبرة يف ةل ترشيعات التعمري والبواء  ،ية احلامبق والعلمبم الس ياس ية  ،جامعة اةا خدلو
تيارت  ،اجلزائر  ،العد  ، 4اتر النرش  :يسمرب ، 2017ص .127
2
 أ/اامل اعفري ،أ /لعجال عداةل ،املراع الساأق ،ص .107-1063
-أ/اياليل ألحاو  ،املراع الساأق ،ص .97-96

133
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

التجديد الفاليح وال تعىن بر و الاطاع الفاليح وضام مر و يت لتحايق الما الغذايئ  ،حي مت
اعتبار 10فروع ما املوتجات ذات الاس هتالك المباسع .
نكل خصص لها ةرانمج التكثين و العرصنة هبدف رفع اانتاو وحتايق التاكمل أ الفروع اانتااية أما
الرك ة الثالثة املمتثةل يف تامبية الادرات البرشية واملساعدة التا ية فتامبم عىل عرصنة م اجه ا ارة الفالحة
وتعزز البح والتكمب ا واارشا الفاليح اىل غري ذكل ما املسائل املرتبطة ابلعورص البرشي والعورص
التاين  .وما خالل هات الر ئز وضعة ايوةل اجلزائرية أهداف مسطرة تسع للمبصمبل الهيا عود أفق
1
.2014
ا م أ املستمثر اماكنية اكتسا أك ما حق الامتياز لتكمب ا مستمثرة فالحية ما قطعة واحدة
ت جيعا لعملية جتميع الرايض وحتس هيلك املستمثرة ما الواحية الاقتصا ية خاصة أ أع الزراعات
ااسرتاتيجية
ا تتالءم واملساحات الزراعية الصغرية  ،غري أ أع ااحصائيات لمبزارة الفالحة لس وة  2012أي
أعد س وت ما تطبيق الاانمب  03-10ت ري أ اانتاو المبطين ما احلبمب العالف  ،اخلرضوات
واللحمبم ا راء والبيضاء عرفة تذأذاب يف المنمب وقد أراعة أس با هذا التذأذ اىل ومبعة ما العمبامل
الطبيعية والاقتصا ية مك لكة اجلفاف  ،التصحر  ،ناص ايمع املمبج للمستمثرا .
كام ت ري أع املعطيات أ المبفرة الغذائية للفر فاد حااة الاكتفاء انايت ما الواجت احمليل ابلنس بة لبع
املوتجات ذات الاس هتالك المباسع احملدو وذكل م ذ س وة  2010اىل غاية س وة  ، 2014فاد سامه
اانتاو الفاليح حسا احصائيات قام هبا البوك ايويل لالن اء والتعمري يف رفع نس بة الواجت احمليل  ،فف
س وة  2010ألغة نسبت  % 8.6يف س وة  2011ألغة نسبت  % 9.4يف س وة
 2012ألغة نسبت  %10.6يف س وة  ،2013ألغة نسبت  %11.1يف س وة
،2014ألغة نسبت  %12.7أما املوتجات ذات الاس هتالك المباسع فتعمتد عىل المبار ات وما هوا
2
تبدو خطمبرة حتدي الما الغذايئ يف أال ان .
وابلتايل حسا ما أوحض وز ر الفالحة والتمنية الريفية ،رشين عامري ،أ واء انعاا جلوة الفالحة والصيد
البحري وحامية البيئة ،يمبم  10مار  2020ةرئاسة الس يد عامر ايالين ،رئيا اللجوة(،جلسة
اس امتع لمبز ر االفالحة والتمنية الريفية ،الس يد رشين عامري ،والمبز ر املوتد امللكن ابلفالحة الصحراوية
 أ/اامل اعفري ،أ /لعجال عداةل ،املراع الساأق ،ص .108-107- 2أ/اياليل ألحاو  ،املراع الساأق ،ص .98
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واجلبلية ،الس يد حشات فؤا حضمبر وز رة العالقات مع الربملا  ،الس يدة وسمة عزوار )أ حق الامتياز
خص م ذ صدوره س وة  2010حمبايل  201210مستمثرا فالحيا م أ مهنا  177777مارر
اس تفا ة أنس بة  88ابملائة ،كام مت اسرتجاع  453ألن هكتار ما الرايض غري املس تغةل أغرض اعا ة
تمبزيعها واحصاء  190ألن هكتار أخرى ختضع ااراءات الاسرتجاع .تطرق للآفاق املس تابلية ال
هتدف المبزارة اىل جتس يدها ،شد المبز ر عىل التمبج حنمب احداث رمنية فالحية اناعة وجتس يد س ياسة
فالحية مس تدامة وتعزز الما الغذايئ للبال ابس تعامل التا يات العرصية اعامت ا عىل الرش ت
الواش ةة .وأضاف المبز ر أ اخملطط ددف اىل عرصنة ةرامج انتاو البذور واملغروسات وال تائل وتعز ز
انظمة الياظة الصحية ،الاس تغالل العاالين للعاار الفاليح وتسهيل الانطالق الفعيل للم اريع الاستامثرية
اس تصالا الرايض ،التحف عىل الاستامثر يف امل اريع الفالحية الكربى ،رمنية قدرات التخزا يف غرف
التربيد ومراكز التمبضيا ،تعزز التمطري املهين وايالء أمهية خاصة للفالحة الصحراوية واجلبلية . 1ويف 22
ماي  2020رصا وز ر الفالحة والتمنية الريفية  ،رشين عامري  ،ا اجلزائر ال نة تس تمبر
ساأاا البذور اخلاصة ابحلبمب  ،مك ة ما حتايق الاكتفاء انايت  ،حي أمجمة عا اس تريا هذه املا ة
الاسرتاتيجية ،مما مسأ لها أتعزر أمهنا الغذايئ وتمبفري للخزيوة العممبمية اك ما  400مليمب وار
س ومبت .كام أضاف خالل زترت امليدانية للمحطة التجريبية للمحاصيل الكربى المباقعة أمبا ي السامر ابلعامصة
أ اجلزائر تسع للتحمك يف أصواف و نمبعية البذور ابعتبارها أسا الما الغذايئ لدلول  ،اذ نمبه المبز ر
أدور مراكز البح العلم ال تسامه و لك هبري يف تطمب ر و عرصنة الاطاع الفاليح ورفع اانتاو مع
حتس الومبعية ،مؤكدا عىل مع ايوةل الاكمل لهذه املراكز وحتف ااطارات العلمية.
كام أشار المبز ر اىل تطمب ر الزراعة الصحراوية خاصة يف ا رار و ورقةل و المبا ي و غر اية معتربا ا
املواطق اجلومبأية أصبحة ت لك أقطا لالنتاو الفاليح ،مؤكدا عىل س ياسة احلكمبمة ال تسع جللا
2
الاستامثرات لهذه املواطق عا طريق ت جيع الفالحة الصواعية املمبهجة للصواعة التحمبيلية.
وابلتايل حسا ما أوحض المبز ر أ حق الامتياز خص م ذ صدوره س وة  2010حمبايل
 201210مستمثرا فالحيا م أ مهنا  177777مارر اس تفا ة أنس بة  88ابملائة ،كام مت

 -1انعاا جلوة الفالحة والصيد البحري وحامية البيئة ،يمبم  10مار  2020ةرئاسة الس يد عامر ايالين ،رئيا اللجوة ،جلسة اس امتع لمبز ر االفالحة والتمنية الريفية ،الس يد رشين
عامري ،والمبز ر املوتد امللكن ابلفالحة الصحراوية واجلبلية ،الس يد حشات فؤا حضمبر وز رة العالقات مع الربملا  ،الس يدة وسمة عزوار ،ملزيد ما التفصيل يوظر الراأط
االكرتوين http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/NEWS:اطلع علي أتار  2020/08/05عىل الساعة .20:10.
 -2وز ر الفالحة اجلزائر حتاق الاكتفاء انايت ما انتاو البذور وتمبفر للخزيوة العممبمية اك ما  400مليمب وار عىل الراأط االكرتوين :
https://www.elitihadonline.comاطلع علي أتار  2020/08/05عىل الساعة .20:02
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اسرتجاع  453ألن هكتار ما الرايض غري املس تغةل أغرض اعا ة تمبزيعها واحصاء  190ألن هكتار
أخرى ختضع ااراءات الاسرتجاع.1
كام أن يف امبا  2020رافع وز ر الفالحة والتمنية الريفية رشين عامري ما أجل حتايق الما الغذايئ
املن مب خالل الزمات ،ما خالل تفعيل احتا املهودس الزراعي العر ونرش هجمب ه الهودس ية ،ملا لها
ما ور يف تبا ل املساعدة التا ية يف اطار ةرامج التمنية أ ايول العرأية يف اطار املوظمة العرأية لتمنية
الزراعة ،جاء ترصحي وز ر الفالحة خالل م اركت أتا ية التحاور عا أعد يف أشغال ندوة احتا املهودس
الزراعي العر ال محمبرت حمبل « ور وأمهية وزارات الزراعة يف احلفاظ عىل الما الغذايئ العريب
خالل تداعيات الزمات » ويف حديث عا جترأة اجلزائر يف ماكحفة تداعيات المبابء ذهر المبز ر أمه
اااراءات ال اختذهتا ايوةل لزتويد السمبق ابملوتجات الفالحية ،اس ي املمبا ذات الاس هتالك المباسع وكذا
التداأري املتخذة يف اطار ممباهجة الفريو واملمتثةل يف ان اء خلية أزمة يى المبزارة الوىل ،وتض عدة
قطاعات وزارية ،ما أيهنا قطاع الفالحة ،حي مت الساما للفالح ابلتوال ما م طاة اىل أخرى ملزاوةل
ن اطاهت العا ية ،وضام ميمبمة اانتاو الفاليح وتسهيل تمبزيع املعدات ومس تلزمات اانتاو ما أذور
2
وأمسدة وغريها.
خامة  :ما خالل راست ا البحثية اس تخلصوا أ العاار الفاليح يف اجلزائر قد حظ أممهية هبرية وذكل ما
أجل فع جعةل التمنية الاقتصا ية يف اجملال الفاليح لتحايق رها الما الغذايئ وذكل اعتبار أ ايوةل
متيا ة أ هسا هذا الرها يف حد ذات حتدي ا كمب اا أتمنية زراعية شامةل  ،اذ ا يتم ى ذكل اا
ابقرار يةل ما ااصالحات يف اجملال الفاليح وقد تبلمبر ذكل ابصدار يةل ما ترشيعات قانمبنية تب
أساليا اس تغالل العاار الفاليح ،املرحةل الوىل (املرحةل الاشرتاهية ) م ت ابعامت أسلمب التس يري انايت
لكا هذا المنط حياق الهدف املن مب أا وهمب حتايق الما الغذايئ وذكل وسبا أن مل يوجأ ومل يفعل
أسلمب اانتاو ،هذا ما أ ى ابيوةل أآنذاك اىل اعامت أسلمب و ط جديد وهمب أسلمب الثمبرة الزراعية
اني ددف اىل حتايق أهداف اقتصا ية وأهداف ااامتعية  ،الهداف الاقتصا ية رمتثل يف حتايق
الما الغذايئ  ،لكا الثمبرة الزراعية مل حتاق أهدافها الاقتصا ية أل حااة الهداف الااامتعية  .أعد ذكل
شهدت مرحةل الامثني ات حتمبات ما الاشرتاهية اىل الرأساملية واصالحات يف الاطاع الفاليح سمباء ما
 -1انعاا جلوة الفالحة والصيد البحري وحامية البيئة ،يمبم  10مار  20ةرئاسة الس يد عامر ايالين ،رئيا اللجوة ،جلسة اس امتع لمبز ر االفالحة والتمنية الريفية ،الس يد رشين
عامري ،والمبز ر املوتد امللكن ابلفالحة الصحراوية واجلبلية ،الس يد حشات فؤا حضمبر وز رة العالقات مع الربملا  ،الس يدة وسمة عزوار ،ملزيد ما التفصيل يوظر الراأط
االكرتوين
 http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/NEWSاطلع علي أتار  2020/08/05عىل الساعة 20:10
 -2وز ر الفالحة رافع لتحايق الما الغذايئ خالل الزمات خالل م اركت يف ندوة احتا املهودس الزراعي العر عىل الراأط االكرتوين 20:25 :
http://elmihwar.com/ar/
اطلع علي أتار  2020/08/05عىل الساعة .
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خالل اعامت أسلمب املستمثرة الفالحية أو اعا ة الهيلكة والاس تصالا ،ذكل ما أجل هسا رها
حتايق الما الغذايئ ابلتايل حتايق الما الغذايئ ،اا أ هذا مل يتحاق ،هذا المبضع فع ابيوةل اىل تغيري
أسلمب اس تغالل العاار الفاليح أتب هيا أسلمباب جديدا همب الامتياز الفاليح اني حاق نس بة ايدة يف
المبصمبل لالكتفاء انايت وابلتايل هسا رها حتايق الما الغذايئ لكا مع رضورة عرصنة الاطاع الفاليح
ما خالل عرصنة الآات واعامت تا ي تتص اضافة اىل تضافر عمبامل أخرى للمبصمبل اىل الما الغذايئ .
عىل هذا السا سمبف نادم يةل ما التمبصيات :
 العمل عىل تطمب ر الزراعة الصحراوية أمباسطة اس تغالل الطباات املائية ال رزخر هبا الصحراء
اجلزائرية .
 مرافاة الفالح ابن اء معاهد متخصصة يف اجملال الزراع .
 تطمب ر السدو للمحافظة عىل ال وة املائية الواجتة عا تساقط المطار .
 ت جيع ال با عىل اس تصالا الرايض الفالحية ال اسعة يف اجلزائر وال مل تس تغل أعد .
 اعامت العتا الفاليح احلدي واملك وة الزراعية للمبصمبل اىل زراعة متطمبرة .
 العمل عىل ان اء مصانع حتمبيلية للموتمبجات الزراعية احمللية .
 العمل عىل ان اء تعاونيات زراعية لل با اس تغالا للرايض الفالحية وتطمب را لالنتاو الزراع
عىل شلك مؤسسات مصغرة .
 ركمب ا ال با يف اجملال الفاليح وذكل ابن اء معاهد متخصصة في .
 تطمب ر الرتف عا طريق فتأ املساكل والطرقات وتمبفري رشوط احلياة للفالح والاعامت عىل
البواء الريف ت جيعا ملكمبث الساكوة يف الرتف وم حتايق مر و ية يف اانتاو الزراع وتثبة
الفالا يف أرض .
يف الخري فا مس تابل البال مرهمب أتطمب ر الفالحة ضامان للما الغذايئ ما هجة وما هجة نية احملافظة
عىل س يا ة ايوةل وتمبفري م اصا ال غل لل با .
وقد اعمتدت ايوةل اجلزائرية عىل فكرة تطمب ر م اطق الظل وهذا مايعط فعا لتطمب ر الرتف اجلزائرية
معظمها يعيش هتمي ا وهذا ماي كر علي الرئيا عبد اجمليد تبمب يف اطار مسع أواء وةل
ال
ازائرية جديدة
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حتليل العالقة بني السياسة املالية واألمن الغذائي املستدام يف اجلزائر
2018-2000 دراسة كمية للفرتة
Analyzing the relationship between fiscal policy and
sustainable food security in Algeria
Quantitative studyduring 2000-2018

عساس إميان

 اجلزائر،  جامعة فرحات عبا،أس تاذة حمارضة
LEMAC تربتايمي رؤو الممبال اجلزائرية يف ظل العمبملة
امللخص
2018-2000 هتدف هذه المبرقةالبحثية اىل راسة العالقة أ الس ياسة املالية والما الغذايئ املس تدام للفرتة
 والعمبامل ال.Principal Components  عا طريق املرهبات الرئيس ية،ابس تخدام التحليل العاميل
 وقد أشارت الوتاجئ اىل وامب عالقة ارتباط معومبية أ،Varimax مت احلصمبل علهيا مت تدو رها معمب ت أمسلمب
وتفصيل العالقة أك أتحليل الاحندار للك ما اا را ات والوفاات يف عالقهتام. %01 املتغريا عود مس تمبى ايّ اةل
 ما%05  ) أكربSig =0.768 (  مت استبعا متغري اا را ات لعدم معومبيت،مع الما الغذايئ املس تدام
 تب أ خش زت ة يف اانفاق العام رزيد يف الما الغذايئ املس تدام ابااامل با.ابلرمغ ما عالقة الارتباط املثبتة ساأاا
.% 68 نسبت
. اجلزائر، التحليل العاميل، الما الغذايئ املس تدام،الس ياسة املالية:اللكامت املفاتيحية

Abstract:

This paper aims to study the relationship between fiscal policy and
sustainable food security for the period 2000-2018 using factor analysis,
using the principal components. And the factors that were obtained were
rotated vertically by the Varimax method, and the results indicated that
there was a significant correlation relationship between the two variables at
the significance level of 10%. To further detail the relationship by analyzing
the regression of both revenues and expenditures in their relationship to
sustainable food security, the revenue variable was excluded due to its
significant (Sig = 0.768) greater than 05% despite the previously proven
correlation. It was found that every increase in public spending increases
sustainable food security overall by 68%.
Keyword:Fiscal Policy , Sustainable Food Security, Factor Analysis, Algeria.
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مادمة:
حيظ ممبضمبع حتايق الما الغذايئ ابهامتم واسع ما قبل احلكمبمات واملوظامت ايولية وخاصة م ظمة
الغذاء والزراعة ايولية ملا هل ما أمهية ابلغة ،تتعلق يف املاام الول أتمبفري الطعام ابلمكية والومبعية املواس بة.
وما اجل حتايق ذكل جيا اختاذ س ياسة مالية فعاةل يف ال ختصيص املمبار وتمبزيعها أ الاس هتالك
والاستامثر وتن يط الطلا اللك للتم ري عىل املتغريات الاقتصا ية اللكية الرضورية لعملية المنمب
الاقتصا ي .وكذا س ياسة ختصيص وتمبزيع املمبار وفق اسرتاتيجية فعاةل للتمنية يف ال حتايق الما
الغذايئ.
واباشارةاىل حاةل اجلزائر مكل ممبار وفرية ما عوارصاانتاو وثروات طبيعية معدنية وزراعية وورشية ،تمبفر
لها م ة نسبية يف اانتاو الزراع  ،وابلتايل هواك اماكنية هبرية يف حتايق الما الغذايئ .ابس تخدام س ياسات
اقتصا ية كفؤة تس تطيع استامثر عوارص اانتاو ةكفاء وختصيص املمبار واس تخدا ا ةكفاءة وابل لك المثل
للتم ري عىل املتغريات الاقتصا ية الرضورية لعملية المنمب اجملال الزراع .
اشاكلية البح :
يعاين اقتصا يف اجلزائر ما م اخش وحمد ات تعيق معلية التمنية ال امةل وتعطيل اماكنية اس تدامهتا وسبا
اعامت ها ابيرجة الوىل عىل قطاع احملروقات ابعتباره املمبر الرئييس ا را ات ايوةل ،اليشء اني أ ى اىل
اهاملبايق الاطاعات وم اركهتا يف التمنية ال امةل .وعلي يعاين الاقتصا ما حاةل تدهمبر يف اس تغالل املمبار
الزراعية يف ظل رزايد الاحتياجات الغذائية و مب معدات الساك  ،هذه الاحتياجات ال يمت تغطيهتا يف
الغالا اباس تريا .
وعلي اشاكلية البح رمتحمبر حمبل:
هل تمبجد عالقة ذات اةل معومبية أ مكمبانت الس ياسة املالية والما الغذايئ املس تدام يف اجلزائر
خالل الفرتة 2018-2000؟
هتدف ايراسة اىل التعرف عىل أمهية الس ياسة املالية يف حتايق الما الغذايئ املس تدام ما الواحية الوظرية،
أما يف اجلانا التطبيا يست د التحليل يف هذا اجلانا عىل سلسةل البياانت لالقتصا اجلزائري-
 ،)2000)2018ومت اس تخدامالساليا المكية واملمتثةل يف التحليل العاميل الاس تك ايف يراسة
معومبية العالقة أ مكمبانت الس ياسة املالية وأأعا التمنية املس تدامة ما خالل تطبيق الربانمج ااحصايئ
.SPSS
ايراسات الساأاة :ما ايراسات ال تواولة املمبضمبع:
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راسة :ابا فاضل لطين ،مروة أمحد عمبا ( ،)2019راسة اقتصا ية وقياس ية للعمبامل املؤثرة يف
التمنية الاقتصا ية املس تدامة يف الاطاع الزراع للعراق للمدة (.2017-1990ابا فاضل
لطين ،مروة أمحد عمبا )2019 ،
مت حتليل السالسل الزم ية للر ئز الساس ية للاطاع الزراع واملمتثةل يف :الرايض الزراعية  ،املمبار املائية،
التا ية الزراعية ،الامبى العامةل يف الاطاع الزراع  ،احليازة الزراعية والتمبسع العممب ي .ابس تخدام مبذو
الاحندار انايت لالأطاء الزمين املمبزع  ، ARDLومت التمبصل للوتاجئ التالية:
تعاين الزراعة العراقية ما تدين مس تمبى اانتااية واخنفاض نصيا الزراعة ما الاستامثرات العامة
واخنفاض مس تمبى التخصيصات املالية واخنفاض مسامهة الاطاع الزراع يف الواجت احمليل
اااامليمبومبعة ما املمبار والطاقات الزراعية غري مس تغةل؛
ررامك را املال الزراع جاء ممبابا ومطاأق للموطق الاقتصا ي ،أي أ ةزت ة ررامك را املال
أنس بة  %1فا متمبسط نصيا الفر ما الواجت الزراع ز ا أنس بة  % 0.4052؛
زت ة معدل مب الواجت الزراع أنس بة  % 1فا متمبسط نصيا الفر ما الواجت الزراع ز ا
أنس بة .%0.013
راسة :هواء سلطا اوو  ،عبد الاهل محدو ( ،)2019أثر أع متغريات الس ياسة املالية يف الما
الغذايئ  -راسة ماارنة -قامالباح أدراسة مبذو "وانرتو و هانا" جملممبعة ما ايول العرأية ،وتمبصل
اىل زت ة التضخ أنس بة  %1يؤ ي اىل زت ة املعروض ما الامأ وسبا أ الامأ سلعة أساس ية تتس
برونة م خفضة وا ميكا الاس تغواء عهنا ،و ز ا الاس تريا وابلتايل رزيد الفجمبة الامحية(املتاا لالس هتالك
مطروا م اانتاو ما الامأ) .كام ارتفاع أسعار الرصف تمب ي اىل ارتفاع تدرجي يف أسعار الغذاء وهذا
أدوره يؤ ي اىل ارتفاع الفجمبة( .هواء سلطا اوو  ،عبد الاهل محدو )2019 ،
راسة :وليد اةراهمي سلطا  ،صا ح فهم شااب ،عامر فيصل محممب  ،2019حتة عومبا :
ANALYTICAL STUDY OF SOME OF THE FACTORS AFFECTING THE
REALITY OF FOOD SECURITY IN SOME DEVELOPING COUNTRIES
FOR THE PERIOD 1995 – 2015 AND WAYS OF TREATMENT.

اس تخدم الباح طرياة املرأعات الصغرى يراسة تم ري أع املؤرشات الاقتصا ية والزراعية عىل الما
الغذايئ يف العراق ،وتمبصل اىل رزايد امل لكة الغذائية يف املس تابل يف ظل رزايد الساك ورزايد الاس هتالك
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وررااع اانتاو ،والتمبج لالس تريا لتغطية الفجمبة الغذائية مما ي لك عاء عىل م انية ايوةل( .وليد اةراهمي
سلطا  ،صا ح فهم شااب ،عامر فيصل محممب )2019 ،
راسة :ةا عيا عيل ( ،)2018واقع الما الغذايئ اجلزائري يف ظل أما الغذاء العامل .
أهمتة ايراسة بؤرشات الما الغذايئ العامل ومدى اماكنية حتايق اجلزائر أمهنا الغذايئ ،وذكل ما خالل
حتليل المبضع يف ظل املؤرشات ال وضعهتا وحدة املعلمبمات الاقتصا ية ،عىل اعتبار أ اجلزائر أدل يسع
لتحايق أم الغذايئ وتمبصل الباح اىل أ هواك حتسا يف املؤرشات الرئيس ية للما الغذايئ ،اذ حتسا
خش ما مؤرش الادرة عىل حتمل راكلين الغذاء وامب ة وساملة الغذاءأا ( )+ 4.2و( )+2.1عىل التمبايل
خالل الفرتة  ،2014-2013يف ح عرف مؤرش مدى تمبافر الغذاء ررااع بادار ( )0.3خالل
نفا الفرتة( .ةا عيا عيل)2018 ،
اجلانا الوظري :ور الس ياسة املالية يف حتايق الما الغذايئ:
أوا:مفهمبم الما الغذايئ:
قبل احلدي عا الما الغذايئ جيا ااشارة للما الاقتصا ي مكفهمبم شامل ،ويعرف هذا الخري ابن قدرة
الاقتصا عىل تمبفري خش ما حيتاج اجملمتع ما السلع واخلدمات لالس هتالك والاستامثر ،وكذا الصا رات ال
تعترب مصدر رضوري لمتمبيل المبار ات.
وقد كمب مفهمبم الما الاقتصا ي بعىن التمنية ال امةل أو المنمب احلايا املتمباز ( .وسمة خاي سلمي ،عبد
الكرمي محممب  ،2019 ،صفحة  )250فهمب ابلتمهيد يتضما مفاهمي ازئية أخرى لما املايئ والما
الغذايئ وأما الطاقة .وابلتايل فهمب رتبط بتغريات اقتصا ية مؤثرة لساك  ،الاس هتالك والاستامثر
واس تخدا ا ابل لك المثل وةكفاءة لتحايق أهداف الاقتصا اللك يف المنمب والاس تارار والاس تخدام
الاكمل ،وال ت لك عورصا ام يف كفاءة الس ياسة اللكية.
ويعرف الما الغذايئ أن قدرة اجملمتع عىل تمبفر احتياجات التغذية الساس يةللفرا وضام حد أ ىن ما تكل
الاحتياجات و لك م تظ ( .وسمة خاي سلمي ،عبد الكرمي محممب  ،2019 ،صفحة )251
ويعرف كذكل أمن تمم حصمبل أفرا اجملمتع عىل مايلزم أيضا لغذاهئ ما احتياجات غذائية أساس ية الوباتية
واحليمبانية أو هيام مع ضام تمبفري حد أ ىن ما تكل الاحتياجات ابلمك والكين الرضوري اس مترار حياة
الفرا يف حدو ايخمبل املتاحة( .هواء سلطا اوو  ،عبد الاهل محدو  ،2019 ،صفحة )186
ويعترب هذا التعرين أك ما التعارين وضمبحا اهامتم ابجلانا المك والومبع .
أأعا الما الغذايئ :للما الغذايئ أرأعة أأعا :
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التمبفّر:Availabilityوي ري مفهمبم هذا البعد اىل رضورة تمبفّر الغذاء ةمك ّيات ركف لعد
الفرا وأ كمب ذكل ما مضا اخملزو الاسرتاتيج ؛
حصة الغذاء : Food Safetyويه ضام حصة الغذاء وسالمت وصالحيت لالس هتالك
البرشي؛
اماكنية احلصمبل علي  :Food Accessibilityهمب أ ركمب أسعار السلع واملوتجات
مضا متواول الفرا ؛
الاس تارار  :Stabilityو ركّز هذا البعد عىل رضورة احلفاظ عىل أوضاع الغذاء ،ورضورة
تمبفّر الأعا الثال ة الساأاة مع أعضها البع و أ حيدث علهيا أي تغيري.
نيا :طبيعة الس ياسة املالية يف اجلزائر:
أ تبين احلكمبمة خليار الس ياسة املالية التمبسعية خالل الس ومبات الخرية ا خيضع للوظرتت ايراسات
الاقتصا ية ،أادر ما خيضع ملتغريات خاراية رمتثل أساسا يف أسعار البرتول ،فعودما ررتفع أسعار الوفط
ررتفع معها اا را ات احملااة اس ي اجلباية البرتولية ،اليشء اني يدفع حنمب خيار الس ياسة املالية التمبسعية و
العكا حصيأ ،أي أ ا ارة الس ياسة املالية يف ا ررتبط ابلتمبهجات والاحتياجات اياخلية ،أل ابلصدمات
اخلاراية.
اباضافة اىل هذا يالحد أ الس ياسة املالية يف اجلزائر رركز عىل معاجلة أعراض الاختالات الاقتصا ية
لبطاةل والتضخ  ،أك ما ررك ها عىل معاجلة مصا ر وأس با هذه الاختالات.
هواك نمبع ما الرتاأط و التالزم النس يب أ ايورة الاقتصا ية  Business Cycleو ورة
املمبازنة العامة  Budget Cycle؛حي يسريا يف نفا الاجتاه .وميكا تفسري هذا الارتباط
أم زت ة جعز املمبازنة العامة مرهمب ابرتفاع السعر املراع للوفط اني تعد عىل أساس املمبازنة العامة وهمب
يتحد أدوره تبعا للسعر احلايا يف السمبق ،فعود ارتفاع أسعار الوفط ررتفع معها اا را ات وهمب ما ي جع
احلكمبمة عىل الرفع ما اانفاق احلكمبيم ،وابلتايل زت ة جعز املمبازنة العامة اني يؤ ي أدوره اىل الرفع ما
الواجت احلايا والتم ري عىل املتغريات الخرى ذات الصةل ،مكعدات التضخ والبطاةل(.عبد هللا قمبري حيىي ،
 ،2013صفحة )05
وعلي  ،فس ياسـة املالية العـامة أدراـة هبيارة فا حتاياق التمنيـة الاقتصا ية ماا خـالل حتريـك جعلـة
الاستامثر ،كام لها ور يف حتايق التمبهجات الااامتعية ما خالل اعا ة تمبزيع ايخل واحلفاض عىل
مس تمبى مابمبل ما الاحتياجات با فهيا احتياجات الما الغذايئ ،ولهـذا حنـاول التطارق الا أهـ الآ ر
التا حتـدهثا الس ياسـة املالية ما خالل ما يسم مرأع يور . KALDOR
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ال لك ر ( :)01متغريات مرأع يور.
جيمع مرأع يور أرأع متغريات ،رمتثل يف
حتايق المنمب الاقتصا ي ،حتايق الت غيل
الاكمل (حمارأة البطاةل)الاس تارار يف املس تمبى
العامالسعار(معاجلة التضخ ) وحتايق التمباز
اخلارو (تمباز م ا املدفمبعات) .وهذه
الهداف متعة تعط أفضل صمبرة عا
الاس تارار الاقتصا ي ،وابلتايل حتايق
معدات مالمئة ما الما الغذائياني همب ازء ما الما الاقتصا ي.

اجلانا التطبيا :
سيمت حتليل العالقة أ مكمبانت الس ياسة املالية واملمتثةل يف اا را ات والوفاات ومؤرشات الما الغذايئ
املس تدامباس تخدام التحليل العاميل.
أوا :التعرين ابملهنج املس تخدم:
يعرف التحليل العاميل عىل أن :
همب طرياة احصائية تس تخدم يف حتليل البياانت أو مصفمبفات الارتباط هبدف تمبضيأ العالقات
أ املتغريات ،حي ينتج عد ما املتغريات اجلديدة تسم العمبامل( .صالا أمحد مرا ،
 ،2000صفحة )05أوهمب أحد الطرق متعدّ ةاملتغريات ،وال تس تخدم يف حتليل مصفمبفة
الارتباطم ومصفمبفة التّبا ا والتّبا ا امل رتك للحصمبل عىل تفسري قيق ،ما خالل العالقات أ
املتغريات الواجتة والاكم ة وراءهذه العالقات ،وال يه عبارة عا عمبامل م رتكة( .معتص محمد
اسامعيل ،2015 ،صفحة )103
همب عبارة عا مبذو رتيض أداةل عد قليل ما العمبامل الساس ية .ويه متغريات مضوية تعرب عا
قدر هبري ما معلمبمات ايراسة ،وتسم ابلعمبامل الاكم ة ( Latents
(Timothy A. Brown, p. 16))Factors
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نيا :مؤرشات املس تخدمة:
 اا را ات؛ الوفاات، اس هتالك السام (هيلمبغرام للك هكتار ما الرايض الصاحلة للزراعة)؛ الرايض الزراعية (نس بة ما مساحة الرايض اللكية)؛ الرايض الااأةل للزراعة (ألن هكتار)؛ انبعا ت غاز ين أهس يد الكرأمب الواجت عا املك وة الزراعية ( %ما اااميل حرق المبقمب ) كثافة الساك (عد الشخاص يف املرت املرأع ما مساحة الرايض)؛لثا :نتاجئ التحليل العاميل:
ما جيدر ااشارة الي  ،أ حسا العمبامل ما مصفمبفة الارتباط املعمتدة يه طريق املرهبات الرئيس ية
 .Principal Componentsوالعمبامل ال مت احلصمبل علهيا ،مت تدو رها معمب ت أمسلمب
 Varimaxهبدف اعل العالقات أ املتغريات و لك حيافد عىل تعظمي التبا ا وأع هذه العمبامل
أقمبى ما ميكا عا طريق خاصيةالاس تااللأ العمبامل.
مت مج أياانت الما الغذايئ املس تدام ما خالل اس تخدام التحليل العاميل ،وأعد اعل البياانت الساس ية
معيارية لي ّمت اس تخد ا يف أواء مبذو يساعد يف تفسري أثر الس ياسة املالية عىل الما الغذايئ املس تدام،
املس تدامة .وي ّمت تسمية العامل اجلديد أا.Fac-1
أعد ركمب ا مصفمبفة الارتباطات ملتغريات الما الغذايئ املس تدام ،جيا التمكد ما امب ة التحليل ،أي
مالمئة خش ما البياانت ومج العيوة للتحليل ،وهمب ما يبي اجلدول التايل:
اجلدول ر ( :)01مؤرش زر -او يومبابرتالط ملصفمبفة الاما الغذايئ املس تدام.
Indice KMO et test de Bartlett
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la
,618
mesure de la qualité d'échantillonnage.
Khi-deux approx.
137,937
Test de sphéricité
Ddl
28
de Bartlett
Signification
,008
Déterminant a.
3.65
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املصدر :ترجات SPSS version 22
ما اجلدول الساأق يظهر مؤرش  )Kaiser-Meyer-Olkin( KMOملدى كفاية املعايوة
أااة 0.618أكرب ما  0.5يعين أ البياانت مالمئة للتحليل العاميل.
كام أ الااة الاحامتلية لا  Khi- deuxتساوي  0.008أقل ما  %05يعين أ مج العيوة
يسمأ ابلتحليل العاميل.
اباضافة اىل احملد  )Déterminant a( aحمد مصفمبفة الارتباط ملتغريات الما الغذايئ
يساوي  3.65أكرب ما الصفر يعين أ املصفمبفة ليسة شاذة.
املتغري والعمبامل ،أي أن ّ
ّ
يعرب عا
ويب اجلدول التايل قمي معامالت ال يمبع "" Extractionأ
نس بة التبا ا يف املتغري ال ترشهحا العمبامل امل رتكة امل تاة ما التحليل العاميل .ومسامهة املتغريات يف
العامل اجلديد اني مت اس تخالص عا طريق التّبا ا الكرب.
اجلدول ر ) : (02معامالت ال يمبع وقمي املسامهة ملتغريات الاما الغذايئ املس تدام.
Qualités de representation

Matrice
des
Initiale Extra compos
s
ction antesa
,833

1,000 ,747

,871
-,771

1,000 ,903
1,000 ,778

,740

1,000 ,919

,960

1,000 ,942

,903

اس هتالك السام (هيلمبغرام للك هكتار ما الرايض الصاحلة
للزراعة)
الرايض الزراعية ( %ما مساحة الرايض)
الرايض الااأةل للزراعة (ألن هكتار)
انبعا ت غاز ين أهس يد الكرأمب الواجت عا املك وة الزراعية
( %ما اااميل حرق المبقمب )
كثافة الساك (عد الشخاص يف املرت املرأع ما مساحة
الرايض)
مساحة الغاابت ( %ما مساحة الرايض)

1,000 ,849
Méthode d'extraction : Analyse en composantes
principales.

املصدر :ترجات SPSS version 22
ما اجلدول أعاله ،أغلا املساهامت اجاأي ومرتفعة؛ حي نة أعىل قاة ملتغريي كثافة الساك (عد
الشخاص يف املرت املرأع ما مساحة الرايض) ومساحة الغاابت (نس بة اىل مساحة الرايض) ،حي ألغة
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 %0. 960و %0.903عىل التمبايل ،اباضافة اىل الرايض الزراعية نس بة ما ااامليالرايض
واس هتالك السام نة كذكل مسامههتا مرتفعة.
أما املسامهة السلبية نة يف مؤرش الرايض الااأةل للزراعة ،وهمب ما يوعكا سلبا عىل الما الغذايئ
املس تدام.
اجلدول ر ( :)03حتليل التبا ا اللك املفرس للما الغذايئ املس تدام.
Sommes de rotation du
carré des chargements
% de la
%
variance cumulé

Variance totale expliquée
Sommes extraites du
Valeurs propres initiales
carré des chargements

Total

%
cumulé

% de la
variance

58,886

58,886

4,711

60,801

60,801

83,515

24,629

1,970

83,515

22,715

Total
4,86
4
1,81
7

% de la
%
variance cumulé

Total

60,801

60,801

4,864

83,515

22,715

1,817

89,930
94,304
98,224
99,132

6,415
4,374
3,919
,908

,513
,350
,314
,073

1
2
3
4
5
6

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

املصدر :ترجات SPSS version 22

الساأق
اجلدول
ما
يتحدّ أيّموالعمباملس يدخلفيالتحليل،فالكملتغريااتلتيتااألجذورهاأقلموالمباحدسمبفيامتستبعا ها.م املالحظاجلزء
الول ما اجلدول أ هواك متغريا حصال عىل جذر ختييل أكرب ما المباحد الصحيأ (،4.864
و ،)1.810ويه اس هتالك السام يف الرايض الزراعية والرايض الزراعية نس بة ما مساحة الرايض،
وال تفرس  %60.801و%22,715عىل التمبايل ما التبايوللما الغذايئ املس تدام .وعلي ،
فالتبا ا للعامل يساوي حمبايل .%82
اجلدول ر ( :)04مصفمبفة التحمبيل لعمبامل الما الغذايئ املس تدام.
Matrice de transformation des composantes
Composante
1
2
1
,975
-,224
2
,224
,975
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser.
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املصدر :ترجات SPSS version 22
انطلاا ما البياانت الولية املتكمبنة ما  06متغريات وأعد التحليل ،أصبحة يف حدوث متغريا فاط .يف
الخري و أعد ااراء التدو ر ملصفمبفة العمبامل ،نالحد أم العامل ( )1املمتثل يف اس هتالك السام (هيلمبغرام
للك هكتار ما الرايض الصاحلة للزراعة) يبا المثل يف تفسري وتادمي قراءة ف ّعاةل للبياانت املس تخدمة يف
الما الغذايئ املس تدام ابرتباط .0.975
اختبار فرضية ايراسة املتعلاة ابلسؤال "هل تمبجد عالقة أ مكمبانت الس ياسة املالية والما الغذايئ
املس تدام؟ يمت راسة معامل الارتباط  Pearsonأ خش ما املتغري املس تال املمتثل يف الس ياسة
املالية (ا را ات ونفاات) واملتغري التاأع اجلديد املمتثل يف الما الغذايئ املس تدام()fac-1
اجلدول ر ( :)05معامالت الارتباط أ مكمبانت الس ياسة املالية والما الغذايئ املس تدام.
Fac-1الما الغذايئ املس تدام

الوفاات

اا را ات

**,892
,000
19
**,876
,000
19
1

**,839
,000
19
1

1

19

19
**,876
,000
19

19
**,839
,000
19
**,892
,000
19

Corrélation de Pearson
)Sig. (bilatérale
N
Corrélation de Pearson
)Sig. (bilatérale
N
Corrélation de Pearson
)Sig. (bilatérale
N

اا را ات

الوفاات
الما الغذايئ املس تدام
Fac-1

املصدر :ترجات SPSS version 22
ما خالل اجلدول الساأق ،يظهر أ هواك ارتباط اجيايب ومعومبي قدر أا %89.2و %87.6
ابلنس بة لال را ات والوفاات عىل التمبايل.
أما ابلنس بة ملعا ةل الاحندار لتم ري املتغري املس تال واملمتثل يف الس ياسة املالية عىل املتغري التاأع اخلاص
ابلعامل الما الغذايئ املس تدام fac-1يف اجلزائر  ،فاد قامة الباحثة ابختبار الاحندار يف اجلدول
التّايل عا طريق . STEP BY STEPكام ييل:
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اجلدول ر ( : )06المنمبذجالاياس يدلراسة ورالساسة املالية فيااما الغذايئ املس تدام.
Récapitulatif des modèlesb
RR-deux
Erreur standard
Modèle
R
deux
ajusté
de l'estimation
1
,762a ,742
,708
,54025506
الوفاااتا را اتa. Prédicteurs : (Constante) ،
b. Variable dépendante fac-1

املصدر :ترجات SPSS version 22
ما اجلدول الساأق ،يتب أ الما الغذايئ تس تجيا للتغري يف الس ياسة املالية با نسبت  ،% 76ميكا
اس تخراو معا ةل الاحندار كام ييل:
السياسة المالية (Fac-1) = 0.762األمن الغذائي المستدام

اجلدول ر (:)07اختبار أنمبفا لمنمبذو ور الس ياسة املالية يف الما الغذايئ املس تدام ANOVAa

Sig.
,000b

ANOVAa
Somme des
Carré
Modèle
ddl
F
carrés
moyen
Régression
12,622
2
6,311
21,622
1 Résidus
4,378
15
,292
Total
17,000
17
a. Variable dépendante : REGR factor score 1 for analysis 4
اا را ات ,الوفاات b. Prédicteurs : (Constante),

املصدر :ترجات SPSS version 22
وما اجلدول الساأاة يتنب أ ّ عالقة الارتباط نة معومبية ابرتباط ول ملكمبانت الس ياسة املالية ابلما
الغذايئ املس تدام عود مس تمبى ايّ اةل .%01
أما اجلدول املمبيل يمت تفصيل العالقة أك للك ما اا را ات والوفاات يف عالقهتام مع الما الغذايئ
املس تدام.
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وعلي مت استبعا متغري اا را ات لعدم معومبيت (  ) Sig =0.768أكرب  %05ما ابلرمغ ما
عالقة الارتباط املثبتة ساأاا.
اجلدول ر ( :)08مبذو الايا يور اا را ات والوفاات يف الما الغذايئ املس تدام.
Corrélations
Sig.
Partielle

Partielle

Corrélatio
n simple

-,039
,502

-,077
,703

,700
617,

Coefficientsa
Coefficients
standardisé
s
t
Bêta

,003

-3,571

,768
,002

-,301
3,830

Coefficients non
standardizes
Ecart
standard
,387

-,072
,681

,000
,000

Modèle

B
(Constant
-1,383
)e
اا را ات 1
-5,716E-5
الوفاات
,000
a. Variable dépendante

املصدر :ترجات SPSS version 22
ما اجلدول الساأق ميكا كتاأة معا ةل الما الغذايئ املس تدام أداةل مكمبانت الس ياسة املالية أعد استبعا
الا را ات العممبمية لعدم معومب هتا كام ييل:




وما املعا ةل الساأاة ،تب أم الما الغذايئ ررتبط ابانفاق العام أعالقة تب أ خش زت ة يف اانفاق العام
رزيد يف الما الغذايئ املس تدام ابااامل با نسبت .% 68
وعلي يمت ا بات الفرضية أن تمبجد عالقة ذات اةل معومبية أ أأعا الما الغذايئ املس تدام ومكمبانت
الس ياسة املالية (اانفاق فاط).
الوتاجئ:
مت التمبصل اىل الوتاجئ التالية:
 عالقة الارتباط نة معومبية ابرتباط ول ملكمبانت الس ياسة املالية ابلما الغذايئ املس تدام عودمس تمبى ايّ اةل %01؛
 يف عالقة الاحندار أ مكمبانت الس ياسة املالية والما الغذايئ املس تدام مت استبعا متغري اا را اتوسبا عدم معومبيت  ،أي أن ا يؤثر يف المنمبذو؛
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 العامل اجلديد للما الغذايئ املس تدام  fac-1مؤرش اس تعامل السام همب املؤرش الك تم ريا ،يفحاياة هذا الثر سليب عىل الغذاء املس تدام وامب ت وماهل ما أ آ ر عىل حصة الفرا خيلق نفاات يتحملها
الاطاع الصح ؛
 أما املسامهة السلبية نة يف مؤرش الرايض الااأةل للزراعة ،وهمب ما يوعكا سلبا عىل الما الغذايئاملس تدام ،أي أ هواك أرايض قاأةل للزراعة غري مس تغةل ،وهمب ما يسم أتلكفة الفرصة الضائعة.
التمبصيات:
ما خالل ما س بق ميكا طرا التمبصيات التالية:
-

-

جيا مع الاطاع الفاليح والزراع للمسامهة يف ا را ات ايوةل وابلتايل حتايق الاس تااللية عا
قطاع احملروقات؛
جيا اعامت الزراعات العضمبية والطبيعية لتحايق امب ة وسالمة الغذاء؛
تدعيااراءات التوظاية والاستامثرية لتطمب ر اانتاو احمليل يف ال املوتمبجات الساس ية ،والتاليل
ما حدة التبعية اخلاراية يف ال الغذاء؛
اعامت ااراءات ماليةو ناديةو جتارية هبدف رمث العمل الفاليح ،وحتف اليد العامةل املؤهةل و اعا ة
تمباهيا الىاطاع الزراع ؛
العمل عل ى نرش المبع أرضورةارساء اافةالايام ابلن اط الفاليح،وذكل ما خالل حتف ا
لفالح وت جيعه بختلن المبسائل املتاحة لزت ة اانتاو الفاليح ما أجل ضام حتايق الما ا
لغذايئ واس تدامت ؛
اعدا راسة تا ية للرايض الزراعية غري مس تغةل خش حسا ممبقعهاخصمبصيهتا املواخية،
واس تغاللها تبعا نكل يف اطار امتياز الاطاع اخلاص ،اليشء اني خيلق الوجاعة الاقتصا ية يف
اس تغاللها.
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املالحق:
امللحق ر ()01مؤرشات الس ياسة املالية (الا را ات والوفاات).
الس وة
الوفاات (مليار و)
اا را ات (مليار و)
2000
1178,1
1578,1
2001
1 321,00
1 505,50
2002
1 550,60
1 603,20
2003
1 639,30
1 809,90
2004
1 888,90
2 066,10
2005
1292,9
3112,7
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2006
2 453,00
3 639,90
2007
3 108,71
3 688,91
2008
4 176,10
3 819,20
2009
4 246,30
3 275,40
2010
4 466,90
3 074,60
2011
5 853,60
3 489,80
2012
7 058,20
3 804,00
2013
6 024,10
3 895,30
2014
6 995,80
3 927,80
2015
7 656,30
4 552,50
2016
7 297,50
5 011,60
2017
7 389,00
6 183,00
2018
7433.56
6563.55
Source:
www.fmi.org
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective

مساحة الغاابت
( %ما مساحة
الرايض)
0,66
0,66
0,66
0,65
0,65
0,64
0,68
0,71
0,74
0,77

امللحق ر ( :)02مؤرشات الما الغذايئ املس تدام.
انبعا ت غاز ين
الرايض
الرايض
أهس يد الكرأمب
كثافة الساك (عد
الااأةل
الزراعية
الشخاص يف املرت الواجتعا املك وة
للزراعة
(%ممنساحة
املرأع ما مساحة الزراعية ( %ما
(ألن
الرايض)
اااميل حرق
الرايض)
هكتار)
المبقمب )
16,80 7662
27,39
13,09
16,84 7583
27,05
13,26
16,73 7547
28,40
13,43
16,75 7504
30,23
13,60
17,28 7493
30,02
13,78
17,30 7511
31,18
13,98
17,29 7470
31,74
14,18
17,32 7469
32,52
14,40
17,34 7489
33,13
14,64
17,37 7493
32,32
14,89

اس هتالك السام
(هيلمبغرام للك
هكتار ما
الرايض الصاحلة
للزراعة)

الس وة

9,64
9,64
9,64
6,00
25,10
7,43
13,26
14,96
8,58
13,99

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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0,81
0,81
0,81
0,81
0,82
0,82
0,82
0,80
0.80

15,16
15,46
15,77
16,10
16,42
16,74
17,05
17,35
17.66

19,48
17,37 7502
33,10
17,49
17,38 7502
31,97
19,40
17,38 7507
32,56
19,66
17,40 7496
32,83
24,64
17,40 7469
35,28
23,37
17,41 7462
35,29
23,37
17,42 7460
35,48
23,37
17,43 7460
35,58
20.37
17.54 7460
35.87
Source:https://data.worldbank.org/

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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البيئة و األمن الغذائي  :سؤال االستدامة

Environnement and foodsafety: adurability question

فاطمة الزهراء سعيدي ،ابحثة وسكل ايكتمبراه "قانمب البيئة والتمنية املس تدامة" جامعة محمد اخلاما
الرابط -املغر
امللخص :
لاد اخنرط املغر أامبة يف املسار املتعلق أتفعيل الآليات و ااتفاقيات ايولية يف ال احملافظة عىل البيئة
والتمنية املس تدامة والما الغذايئ وممباهجة التغريات املواخية يعدا ما أقمبى التحدتت ال تمباج اجملمتع
ايويل أصفة عامة و البدلا السائرة يف طمبر المنمب أصفة خاصة .
تبعا نكل ،ارتةي ا ما خالل هذه ايراسة المبقمبف عود التحدتت البيئية املهد ة للما الغذايئ و كذا
تسليط الضمبء عىل اسرتاتيجية املغر لضام الما الغذايئ.
اللكامت املفاتيأ :الما ،الغذاء ،البيئة ،الاس تدامة ،املس هتكل
Abstract:
Morocco has been strongly involved to work by the
international mechanisms and agreements in many fields, such as,
environmental preservation, sustainable development, food
security and facing climate change thatare among the strongest
rising challenges facing the international community in general and
on a special notethe countries on the path to growth.
Accordingly, we decided through this study to stand at the
environmental threats to food security and shed the light on
Morocco’s strategy to ensure food security.
Key words: security, food, environment, sustainability .
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تادمي:
كتيس ممبضمبع الما الغدايئ أمهية كربى يى املغر اني اخنرط أامبة يف املسار العامل املتعلق أتفعيل
الآليات و ااتفاقيات ايولية يف ال احملافظة عىل البيئة و التمنية املس تدامة و الما الغذايئ  ،عىل اعتبار
أ ضام الما الغدايئ و ممباهجة التغريات املواخية يعدا ما أقمبى التحدتت ال تمباج اجملمتع ايويل
أصفة عامة و البدلا السائرة يف طريق المنمب أصفة خاصة .
كام أ مسمةل احلفاظ عىل البيئة ما التلمبث ما أمه الاضات ال ت غل ابل اجملمتع ايويل ،ذكل أ ا راك
اانسانية ملا ميثهل التلمبث البييئ ما خطر عىل حتايق التمنية املس تدامة ما هجة أوىل ،و عىل المبامب البرشي
عىل وج هذه البس يطة ما هجة نية ،اعل ما قضية حامية البيئة و احلفاظ علهيا ،أعدا اسرتاتيجيا للموتظ
ايويل و لدلول واحلكمبمات لكمبهنا عامال أساس يا لتحايق التمنية املس تدامة .
و با أ الغذاء همب املصدر السا حلياة الانسا  ،فا لمبث الغذاء يعد م لكة رئيس ية ملا يسبب ما
أرضار أصحة اانسا و احليمبا  ،فالثلمبث الغذايئ همب عبارة عا احتمباء املمبا الغذائية عىل اجلرا مي املسببة
للمراض ،أو املمبا الكايائية أو الطبيعية أو امل عة ،املؤ ية اىل حلمبل تسم غذايئ ، 1فتلمبث الغذاء سمباء
املتميت ما مصا ر أيمبلمباية أو هايائية يسبا أرضارا هبرية ابلاكئوات احلية و ابلتايل فا الغذاء امللمبث أت
مصدره يسبا تسمام يى الانسا .2
وتبعا نكل ،فالبيئة و الما الغذايئ عورصا مرتاأط و هام ا يسهام يف ضام الاس تدامة  ،و نظرا
امهيهتام فسمبف نعمد اىل تعرين خش مهنام عىل حدة :
 البيئة  :لاد خضع مفهمبم البيئة لعدة تطمبرات ،و خيتلن مدلمبهل ما حال معريف اىل أآخر ،لهذا جند
مفهمبم البيئة يت لك ما ومبعة ما املكمبانت الطبيعية و الثاافية ال ما شمهنا أ تؤثر يف الاكئوات
احلية و يف الن طة ال يامبم هبا الساك  ،لكا غالبا ما ياترص املدلمبل عىل املكمبانت الطبيعية  ،اا أ
مؤمثر س تمبكهمبمل أعط للبيئة فهام متسعا حبي أصبحة تدل عىل أك ما ر عوارص طبيعية (ماء و
همباء وررأة و معا و مصا ر الطاقة و نبااتت و حيمباانت ،)..أل يه رصيد املمبار املا ية و الااامتعية
املتاحة يف وقة ما و يف ماك ما اش باعحا ات الانسا و تطلعات

 -1سك در او محمد " التوظمي الاانمبين ايويل اية البيئة ما التلمبث " مكتبة ز ا احلامبقية و ال أية ش.م.م .الطبعة الاوىل  ،2017ص ,38
 -2أمحد الفرو العطيات " البيئة (اياء و ايواء) ،الطبعة الوىل  ،ار املسرية للنرش و التمبزيع و الطباعة ،عام  ،1997 ،ص .40
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.1
 الاما الغذايئ  :حسا املوظمة العاملية للتغذية  FAOفا عبارة الما الغذايئ تعين  :المبضعية ال ما
خاللها ميكا لي ص أ حيصل يف خش الظروف عىل تغذية مضممبنة ومغذية مو ما حياة سلاة و
ن يطة  ،اذ نس تنتج أ مفهمبم الما الغذايئ حييل عىل وفرة وامب ة التغذية ،وهمب يتمبزع عىل أرأع
مس تمبتت ،أوا المبفرة ال رمكا يف الانتاو اياخيل ،والادرة عىل الاسرتا و التخمب ا .نيا احلصمبل عىل
التغذية ال ررتبط ابلادرة الرشائية ،و البنيات التحتية .لثا الاس تارار املوايخ و الس يا  .و أخريا
الصحة املرتبطة ابلوظافة و اماكنية احلصمبل عىل املاء الصا ح للرش .2
 الاس تدامة  :يه مب و للتفكري حمبل املس تابل اني يضع يف احلس با الاعتبارات البيئية و الااامتعية
والاقتصا ية يف اطار السع للتمنية و حتس امب ة احلياة .3
أعد ا راا ا لتعرين خش ما البيئة و الما الغذايئ و الاس تدامة ،فال شك ا ،الارتباط المب يق أيهنام ظهر
و لك واحض و جيل حبي ا يال أحدمه أمهية عا الآخر .
أمهية املمبضمبع
رمكا أمهية هذا املمبضمبع يف وامب اس مترارية العالقة أ البيئة و الما الغذايئ ،ويه عالقة مس مترة ابس مترار
حب اانسا عا غذاءه  ،ونظرا للرتاأط الااي أ البيئة والما الغذايئ فا هذا الخري يتمثر سلبا تبعا لترضر
البيئة ما التلمبث و العمبامل املواخية  ،و لضام اس تدامة البيئة و الما الغذايئ فا املغر معد اىل سا
ومبعة ما التداأري الاانمبنية تصا جلها يف تمبفري الما الغذايئ ما خالل ومبعة ما الامبان عىل رأسها قانمب
ر  31.08الاايض أتحديد تداأري اية املس هتكل  ،و الاانمب ر  104.12املتعلق حبرية السعار و
املوافسة  ،ملا هلام ما أعد حاميئ للمس هتكل ابعتباره طرفا ضعيفا يف العالقة التعاقدية خاصة يف المبضعية الراهوة
ال تعي ها ول العامل و املغر عىل وج اخلصمبص يف ظل جاحئة همبفيد .19
وأواء علي فا ممبضمبع مداخلتوا سيمتحمبر حمبل " :البيئة والما الغذايئ  :سؤال ااس تدامة "
و احلدي عا هذا املمبضمبع جيعلوا نتساءل حمبل الس بل الكفيةل أضام اس تدامة الما الغذايئ ؟
لالجاأة عا هذا التساؤل و احلدي و لك مفصل حمبل ممبضمبع " البيئة و الما الغذايئ  :سؤال الاس تدامة
" ارتةي ا اعامت التصممي التايل :
 -1رش يد ا د و محمد سعيد صباريين " البيئة و م لكهتا " ،عامل املعرفة ،العد  ،22الس وة  1979ص .24
 -2محمد الفرو " الس ياسة الغذائية ابملغر  :معا ةل أ ضام احلق يف الما الغذايئ ووااا حمارأة املامرسات غري التوافس ية يف ظل جاحئة هروان " ماال مت نرشه ابجملةل الالكرتونية
 MarocDroitوقع العلمبم الاانمبنية .
 -3م ظمة المم املتحدة للرتأية و العمل و الثاافة ،الرتأيمب ما أجل التمنية املس تدامة ،اليمبنسكمب ،الس وة .2013
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أوا  :التحدتت البيئية وتم ريها عىل الما الغدايئ
 -1التحدتت البيئية عىل املس تمبى المبطين (املغر مبذجا)
 -2التحدتت البيئية عىل املس تمبى ايويل
نيا  :التداأري الترشيعية والس ياس ية الكفيةل أضام الما الغذايئ
 -1قانمبين حامية املس هتكل وحرية السعار واملوافسة وس يةل لضام الما الغذايئ
 -2اسرتاتيجية املغر لضام الما الغذايئ
أوا  :التحدتت البيئية وتم ريها عىل الما الغدايئ
أ التحدتت البيئية لها تم ريات تتلفة عىل الما الغذايئ ،حي تتاثر جل مؤرشات تمبافر الغذاء وسبا تغري
املواخ أل يتعدى تكل املؤرشات اىل املسا جبمبانا أخرى متعلاة ابلزراعة والرض واملوتجات الغذائية اخملتلفة
والاكئوات احلية يف البيئة وال يه مصدر غذاء لالنسا .1
ميكا حامية الما الغذايئ يف حاةل التطبيق السلمي للس ياسات البيئية ،و يف املااأل ميكا ااسهام يف انعدام
الاما الغذايئ عود التاصري يف تطبيق هذه الس ياسات أو يف حاةل عدم توفيذها توفيذا عاالنيا  .وتتحد هذه
التحدتت البيئية عىل مس تمبي ا و  :حتدتت أيئية عىل املس تمبى المبطين ( ،)1حتدتت أيئية عىل املس تمبى
ايويل (.)2
 -1التحدتت البيئية عىل املس تمبى المبطين (املغر مبذجا)
ا التحدتت البيئية يتعدى مداها اارضار ةلك أأعا الما الغذايئ سمباء في يتعلق ابلتمبافر  ،اجلمب ة
وااس تدامة ،وا خيف عىل أحد أ التغريات املواخية ال جتتاا العامل تعد ما أمه الاضات البيئية الراهوة ،نظرا
ارتباطها وتم ريها املبارش عىل تتلن الاطاعات احليمبية ،ما فالحة ونال ومياه و ممبار طبيعية .
ونظرا للممبقع اجلغرايف للمغر اني جيعهل يف مصمي ااشاكلية املرتبطة ابلتغريات املواخية ،حبي ياع يف غر
الاارة اافرياية ويوفتأ عىل واهجت حبريت  ،ويتضما سالسل ابلية تؤذي نظام أيئية تعد ما الوظ الك
ه اشة وتغط الصحراء ازءا ام ما رراأ  .هذا املمبقع يسه يف ظهمبر خلل م ايخ يعاني املغر نظرا انامتئ
اىل م طاة م اخية ما فتةة تعرقل هجمب التمنية الاقتصا ية ال ررركز عىل الفالحة و لك أسا  ،وهمب أمر قد

 - 1زأريي وهيبة " الهتديدات البيئية واشاكلية أواء الاما الغذايئ " مذهرة لويل شها ة املااس تري يف الاانمب العام ختصص حامبق اانسا والاما اانساين ،جامعة سطين  2ية
احلامبق والعلمبم الس ياس ية اجلزائر  2014/2013 ،ص .110
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يؤثر سلبا يف الما الغذايئ الالزم للبال ال تعرف مبا ميغرافيا رسيعا ،1غري أ ضام الما الغذايئ يف
ممباهجة هذه الظاهرة يظل ما أ أمه التحدتت ال تمباج البرشية .
وانطالقا ما تفاعل البعد ا البييئ و المين ،فا قضات تلمبث املياه الصاحلة للرش  ،واناراض أع أنمباع
الاكئوات احلية وتدمري الغاابت ...أ ت اىل ن مب اضطراابت ااامتعية واقتصا ية وس ياس ية ،ابتة هتد الما
ايويل كلك.2
لاد أ ى تدهمبر البيئة اىل انعدام الما اانساين بختلن أأعا ه  :الغذايئ و الصح  ...وما هجة أخرى فا
عدم الاهامتم ابلما الاسرتاتيج أو ااخالل أ يعترب عامال رئيس يا يف تدمري البيئة ،ذكل أ التدمري البييئ
يعترب كعامل لغيا الما الغذايئ.
وابلتايل اذا بادور املغر و ابماكانت اناتية املتمبافرة التصدي هر فعل أعدي للخطار ال هتد هيان ،
فا الخطار البيئية الصا رة ما هجات خاراية مل تعد حتة س يطرة أي هجة ،اليشء اني يس تلزم الايام
أتداأري وقائية قبلية قصد تفا ي الخطار البيئية  .ما هجة أخرى فا غيا الما الغذايئ حامت س يؤذي اىل
تدهمبر البيئة اراء الن طة الع مبائية املرضة ابلمبسط البيئيي ال س يلجم الهيا اانسا ما أجل ضام غذاءه .
وفي يتعلق بظاهر تدهمبر البيئة املغرأية ن ري اىل أعضها يف الآيت :3
اناراض الغاابت با يادر  31ألن هكتار ما الغاابت س ومبت .
تلمبث مياه البحر و الهنار بلفمبظات التجمعات احلرضية و امللفمبظات الصواعية .
الزتايد امللممب مللمبحة مياه الفرشات املائية يف املواطق الساحلية .
هذه التحدتت البيئية وغريها تتس أمأعا هتديدية ليا فاط للما الغذايئ و ا ا للما اانساين أمباع عام .
 – 2التحدتت البيئية عىل املس تمبى ايويل
ا التحدتت ال يتعرض لها أما اانسا نتيجة التحمبات البيئية ،حتدتت مل يس بق لها نظري  ،فهي رمت
ةكمبهنا عاملية اجملال ونظامية املن م ،ورمتثل يف :
ارتفاع رجة حرارة الرض  :مما ينتج عو ذواب الثلمبو وارتفاع مس تمبى البحار واحمليطات ما أ نصن
املرت اىل املرتا ،وابلتايل تمآخش ال مباطئ وتدمري املد الساحلية وترشيد أعدا هبرية ما الوا وخلق
املاليي ما الالائ البيئي عرب العامل .4
 - 1محمد العاأده ،الما البييئ والتمنية املس تدامة  :الآليات و التحدتت ،اانسا والبيئة ماارابت فكرية و ااامتعية واقتصا ية ،مركز راسات المبحدة العرأية ،الطبعة الوىل  2017ص
.111
 -2أكحل لعيمب  ،الما عىل اختالف أأعا ه  :الغذايئ-البييئ-اانساين ،ايار البيضاء ،ار افريايا الرشق  2012ص .109
 3محمد العاأدة ،الما البييئ و التمنية املس تدامة :الآليات و التحدتت ،مراع ساأق ،الصفحة .111
 4حس السعدي ،أساس يات عمل البيئة والتلمبث ،عام  :ار البازوري العلمية ،2009،ص .55

161
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

وا خيف عليوا الآ ر السلبية لتغري املواخ عىل الما الغذايئ ،حبي تمبجد تداخالت عديدة أ تالبات املواخ
وتغريات وأ الزراعة .فالزراعة تتمثر هببات املواخ ،وتسامه يف زت ة تالبات وتغريات  ،سمباء أصمبرة مبارشة أو
غري مبارشة ،ما خالل انبعا ت غازات الاحتبا احلراري و اناطاع ايورات الطبيعية لكثري ما العوارص
واملياه وسبا تدهمبر الرايض و قطع الجشار و غري ذكل .وابلرمغ مما قام أ اجملمتع ايويل ما راسة اجلمبانا
التا ية والعلمية فان يتخذ ااراءات أغلهبا يف ال الس ياسات والاانمب واملؤسسات الزام البدلا ابتباع أساليا
تتعلق أاطاع الزراعة والغاابت. 1
تدمري الغاابت الاس تمبائية  :يعترب تدمري الغاابت شلك ما أشاكل التصحر ،كام أ مساحهتا عرب العامل
اخنفضة يف الار  20بعدل  5،3ابملةة .وفي يتعلق ابلغاابت الاس تمبائية وأعدما نة تغط ما
مرأع ،فاهنا اليمبم تالصة مساحهتا اىل ما و الوصن  .2ل وا خيف عليوا
ومبع  16مليمب
ايور اني تلعب الغاابت يف املسامهة يف الما الغذايئ العامل حي أ نظ الغاابت والجشار تلعا
ور هام يف رمكيل المبابات الغذائية للوا وتمبفري نظام غذايئ متمباز ما الواحية التغذوية للوا ،
وهذا ما يعزز للرتاأط المب يق أ احملافظة عىل الغاابت وا ارهتا املس تدامة والاضات العاملية مثل تمبفري
الغذاء وحامية البيئة .
تمآخش طباة الزو  :لهذه الطباة وظيفة حامية الاكئوات احلية ما ااشعاعات فمبق البوفسجية ،ويه
تتمآخش وسبا ترس غاو فلمبريد الكرأمب اني يس تعمل يف الثالجات واملكيفات .ا اخنفاض  1ابملةة
ما طباة الاوزو يااألها زت ة  2ابملةة ما الشعة فمبق البوفسجية ال تصل اىل الرض .كام أ
الحباث العلمية أوحضة أ  90ابملةة ما املمبار املتسببة يف تمآخش طباة الوزو تس هتكل ما ي
 20ابملةة ما ساك الرض غالبيهت ما ايول املتادمة .3
نة هذه أمه التحدتت ال تمباج البيئة عىل املس تمبى ايويل وال امتدت أ آ رها السلبية لمتا ابلما
اانساين و لك عام و هتد الما الغذايئ عىل وج اخلصمبص .
نيا  :التداأري الترشيعية والس ياس ية الكفيةل أضام الما الغذايئ
لاد هنج املغر اسرتاتيجية فعاةل لت جيع الاستامثرات يف ميدا مع وضام اس تدامة ووفرة ونمبعية اانتاو
الغذايئ ،وممباهجة الواص احلا يف اانتاو الغذايئ واعل معدل الزت ة يف انتاو الاغدية يت اسا مع المنمب
 1ماتطن ما أشغال ندوة  :تالا املواخ وتغريات  :حتد يمباج اانتاو المبراع املس تدام ،ايورة السا سة عرشة ،روما .
 - 2عا ل ال يخ حس  ،البيئة :م الكت وحلمبل (عام  :ار اليازوري العلمية للنرش والومبزيع،)2009،ص .107
 -3سايم زعباط و عبد ا يد مرغ  " ،أآليات حامية البيئة و ورها يف حتايق التمنية املس تدامة يف ايزائر" ورقة قدمة اىل امللتا ى ايويل الاول حمبل عالقة البيئة ابلتمنية :المباقع
والتحدتت  ،املوعادة ةلكية العلمبم الاقتصا ية و التجارية وعلمبم التس يري ،جامعة محمد الصديق ةا حيىي – ايجل ،اجلزائر أتار  29-28نيسا /أةريل .2015
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الساكين  ،و اهبة العابات ال حتمبل و حتايق المنمب املطلمب ما حي اانتاو الغذايئ ،وخصمبصا ما رتبط
ابلتغريات املواخية.
وهتدف هذه الاسرتاتيجية اىل اختاذ التداأري الترشيعية والس ياس ية الكفيةل أضام المتتع ابحلق يف الغذاء املواسا
والصح والآما والاكيف .وفي ييل سمبف نتطرق للتداأري الترشيعية ما خالل قانمب حامية املس هتكل و قانمب
حرية السعار و املوافسة ان ا س هنام املرشع املغريب حامية للمس هتكل ابعتباره طرفا ضعين يف هذه العالقة
التعاقدية و لضام حا يف الاما الغذايئ ( ، )1لوتطرق أعدها اسرتاتيجية املوهتجة لضام الما الغذايئ(
.)2
 -1قانمبين حامية املس هتكل وحرية السعار واملوافسة وس يةل لضام الما الغذايئ
لاد رشع املغر يف الخذ ةمنط حتدي اقتصا ه ،ذكل أ التمبج حنمب نظام اقتصا السمبق مل كا فاط هبدف
تن يط وتامبية الاكتفاء الاقتصا ي ،أل أيضا هبدف حتس وتامبية شفافية العالقات واملعامالت التجارية
وحامية املس هتلك .
وتعترب حامية املس هتكل يف ايول املتادمة وايول الوامية ما الاشاكات ال تفرض نفسها يف عرصان الراها،
فالترشيعات املاارنة والترشيع املغريب أوجد حامية ا ائية و أخرى مدنية ما خالل قانمب حامية املس هتكل وقانمب
حرية السعر واملوافسة .1
مفوذ تفيش فريو هروان املس تجد والاقتصا العامل يعرف تدهمبرا شديدا ،ومل يسمل املس هتكل ما أ آ ر هذه
اجلاحئة ،فاملس هتكل يعترب عورص فعال يف الاقتصا وابلتايل فال حماةل ما ترضره ما هذه اجلاحئة ال ابتة
هتد ال اانساين ةمبختلن أنمباع  :الصح و الاقتصا ي و الغذايئ.
حصيأ أ المثا أو السعر ملوتمبو أو خدمة معيوة تعترب يه ال غل ال اغل ابلنس بة للمس هتكل حي جيا أ
يتالءم مع قدرت الرشائية  ،لكا وحنا أمام هذا المبضع الراها اني مر م اململكة املغرأية اثر انت ار فريو
همبروان ا ‘ا حاةل الطمبارئ ،واملس هتكل يعرف ارتفاع مبل يف امثوة العديد ما املوتمبجات و السلع ما طرف
التجار وابلتايل نكمب هوا أمام خرق واحض ما طرف التجار للام ة  2ما قانمب حرية السعار واملوافسة ،حي
نص رصاحة عىل أ أسعار املوتمبجات والسلع حتد أارار لرئيا احلكمبمة أو السلطة احلكمبمية املفمبضة ما ين
 ،2وما هوا يظهر لوا البعد ا ايئ لامبان حامية املس هتكل .
 -1مرا الفرو " الس ياسة الغذائية ابملغر  :معا ةل أ ضام احلق يف الاما الغذايئ ووااا حمارأة املامرسات غري التوافس ية يف ظل جاحئة همبروان "  ،ماال مت نرشه ابجملةل الالكرتونية
.maroc droit
 -2عبد الصمد فرطا " أي ور مجلعيات حامية املس هتكل يف ظل أزمة همبروان" ماال من مبر ابجملةل الالكرتونية .maroc droit
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فف ظل هذه اجلاحئة أصبأ الما الغذايئ للفرا د  ،خاصة مع اس تغالل هذه الزمة ما طرف البع
لتحايق الرحب و الاغتواء ويف وقة يس تمباا في المر تظافر هجمبذ ييع فئات اجملمتع للخروخ أمقل الرضار
ما هذه الزمة العاملية  .هذه الفعال فهيا خرق واحض ملاتضيات الاانمبنية املوظمة باتىض قانمب ر 99-06
املتعلق حبرية السعار واملوافسة .
 – 2اسرتاتيجية املغر لضام الما الغذايئ
لاد تبىن قطاع الفالحة أمبزارة الفالحة والصيد البحري تطط املغر الخرض سرتاتيجية متاكمةل وم د ة
لتمنية الاطاع الفاليح ،هتدف ابخلصمبص اىل :
 اعطاء الاطاع الفاليح يوامية متطمبرة ومتمبازنة مع مراعاة اخلصمبصيات
 رمت ااماكنيات واستامثر همبامش التطمبر
 ممباهجة الرهاانت املعارصة مع احلفاظ عىل التمبازانت السمبس يمب اقتصا ية
 ممباهبة التحمبات العمياة ال يعرفها قطاع الصواعات الغذائية
و قد ارركزت هذه الاسرتاتيجية الطممبحة عىل عامت أساس يت هام  :الفالحة العرصية والفالحة التضام ية ،
وهتدف عامة الفالحة العرصية اىل رمنية فالحة متاكمةل تس تجيا ملتطلبات السمبق ،وذكل ما خالل اخنراط
الاطاع اخلاص يف استامثرات جديدة وم صفة.
يف ح أ عامة الفالحة التضام ية تسطر ملاارأة رريم ابلسا اىل حمارأة الفار يف العامل الاروي عرب حتس
خل الفالح الصغار.1
والهدف ما هذا اخملطط همب املسامهة يف مب الاقتصا املغريب وذكل ابلرفع ما الواجت اياخيل اخلام وخلق فرص
ال غل وحمارأة الفار و مع الادرة الرشائية للمس هتكل املغريب و كذا ضام اس تدامة الما الغذايئ.
فاملغر سعيا م لضام الما الغذايئ ،أوىل اهامتما واحضا أاطاع الفالحة ،هذه الخرية ال عرفة تمبسعا
هبريا ،مدعام أمنمباع عديدة ما الاكت افات املتعلاة ابملمبا الغذائية ال ساعدت اانسا عىل حتس رشوط و
ظروف عي  ،وابلتايل سامهة يف اعل أمد حياة اانسا لطمبل وأ ت اىل ارتفاع المنمب الساكين و لك
رسيع.2

 -1تار ر صا ر عا وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية الاروية واملياه والغاابت .
 -2محمد أعرا " سيس يمبلمبايا البيئة والتمنية املس تدامة " ةل الرتا  ،اجملمتع  ،التمنية املس تدامة ،أعامل الودوة ايولية ال نظمها الاطا أتم  9-8-7ا رب  ،2016الصفحة .258
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فبعد اسرتاتيجية "تطط املغر الخرض" هذه و ال امتدت عىل مدي  12عاما ،أطلق املغر
اسرتاتيجية زراعية جديدة " اجليل الخرض  ، " 2030 -2020و أخرى ابا " غاابت املغر ". 1
وحسا وز ر الزراعة املغريب عزز اخ مبش ،فا الاسرتاتيجية الزراعية اجلديدة تعمتد عىل رك ت  :تتعلق
الوىل ابعطاء الاولمبية للعورص البرشي ،يف ح تتعلق الثانية بمباصةل يوامية التمنية البرشية والااامتعية،
ويضاف الهيا اسرتاتيجية تطمب ر قطاع املياه و الغاابت  .كام ا الاسرتاتيجية الزراعية ررركز عىل ركريا
املكتس بات ال حااها تطط املغر الخرض (تطط ساأق  ،)2020-2008ما خالل اعامت رؤية
جديدة للاطاع الزراع  ،ووضع اماكنيات حديثة رها اشارة الاطاع .
وجتدر ااشارة اىل ا الهدف ما عذا اخملطط ليا فاط تعزز الاستامثر و تطمبر الاقتصا املغريب ،و ا ا
الهدف م أيضا تمبفري الرشوط الالزمة لضام الما الغذايئ  ،حبي ساعد هذا اخملطط عىل املس تمبى
الااامتع يف احداث فرص ال غل ورفع معدات تغطية احلاجات الغذائية .
و ابلتايل فا التطبيق السلمي و الواحج لهذه الاسرتاتيجية ما شمن ا حيسا اانتاو الفاليح ،خاصة عىل
مس تمبى قطاع احلبمب  ،وتمبفري الاما الغذايئ ،وتوافس ية املوتج احمليل.
خامة
و ختاما ملا س بق فا البيئة و الما الغذايئ عورصا مرتاأط  ،حبي ا ميكا ضام احداهام و الاس تغواء عا
الآخر ،ذكل ا البيئة السلاة مصدر للما الغذايئ كام ال الما الغذايئ ما شمن حامية المبسط البييئ ،و
العورصا معا ما شمهنام ضام الاس تدامة .
وانطالقا مما س بق خرا ا أبع الاقرتاحات ال مك وا ما التصدي انعدام الما الغذايئ :
تعزز حمبمكة الما الغذايئ
العمل عىل احداث حتمبل يف الوظ الزراعية والغذائية ما أجل وضع حد لوج الالمساواة و تغدية
ساك العامل حنمب ف.
احلرص عىل أ ركمب الزراعة مس تدامة و فعاةل أادر أكرب عىل الصعيد الاقتصا ي والااامتع
والبييئ ما اجل ضام حتايق الاما الغذايئ واحلفاظ عىل حصة الفرا و رمنية البدلا .
مع ان اء سالسل اامدا ات الغذائية الزراعية املس تدامة .
تعزز الااراءات املرتبطة أتمبفري املساعدات الغذائية للساك الضعفاء وحتس قدرهت عىل الصممب .
 -1مرمي التايدي " أعد "تطط املغر الخرض" ..اسرتاتيجيةوراعية جديدة لتمنية الرتف ،ماال من مبر عىل ممبقع .aljazeera .net
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و نظرا لمهية املاء عىل مس تمبى الما الغذايئ ،فان جيا احلرص عىل اس تارار املاء كعامل يسه يف اس تارار
الما الغذايئ ،و ابلتايل فان جيا العمل عىل اختاذ التداأري الالزمة للتصدي لظاهرة ندرة املياه ملا لهذه الخرية
ما أ آ ر و خاة هتد الما اانسايئ بختلن أأعا ه  :الصح  ،الاقتصا ي ،البييئ و الغذايئ .
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األمن الغذائي اللييب يف ظل النزعات وأزمة جائحة فريوس كورونا 19
Libyan Food Security in Light of Conflict and the
Coronavirus Pandemic
Crisis 19

.د .مناد اشراق

ية احلامبق والعلمبم الس ياس ية ،جامعة حي فار املدية ،ترب الس يا ة والعمبملة.
د .مناد مسرية

اس تاذة حمارضة –أ ،-ية العلمبم الااامتعية ،جامعة عبد ا يد اةا اب يا ،ترب حمبار احلضارات والتومبع
الثاايف وفلسفة السمل.
امللخص
للما الغذايئ ومدى تمبافره عالقة هبرية ابلما والسمل ايولي وهذا يظهر جليا ما خالل ااحصائيات والتاارر املادمة ما
تتلن املوظامت ايولية ،وال تظهر از ت حاات اجلمبع وسمبء التغذية ابز ت حاات العون والزناعات طمبيةل املدى.
ولهذا أصبحة مسمةل تمبفري الآما الغذايئ ما أمه املسائل ال ائكة ال يمباهجها العامل اليمبم ،وخاصة يف املواطق ال تمبجد فهيا
نزاعات لزناع اللييب الااي حاليا.
وما اجل راسة عالقة الزناعات بسمةل انعدام الما الغذايئ س وامبم يف هذه المبرقة البحثية ابلبح عا ماهية الزناعات املسلحة
والما الغذايئ ،وتسليط الضمبء عىل الزمة الليبية ومدى تم ريها عىل الما الغذايئ للبال قبل وأعد ظهمبر جاحئة فريو همبروان .19
اللكامت املفتاحية :الما الغذايئ ،السمل ،اجلمبع ،الزناع املسلأ ،فريو همبروان 19
Summary:
Food security and its availability have a great relationship with
international peace and security, and this is evident through the statistics and
reports submitted by various international organizations, which show an
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increase in hunger and malnutrition cases with an increase in violence and
long-term conflicts.
That is why the issue of providing food security has become one of the
most important thorny issues facing the world today, especially in regions
where there are conflicts, such as the Libyan conflict that is currently taking
place.
In order to study the relationship of conflicts to the issue of food
insecurity, we will search in this paper for what armed conflict and food
security are, and shed light on the Libyan crisis and its impact on the food
security of the country before and after the emergence of the Corona virus
pandemic 19.
key words: Food security, peace, hunger, armed conflict, Corona virus
19

مادمة:
لاد عاىن اجملمتع ايويل م ذ الادم وازال يعاين اراء ويالت الزناعات املسلحة ،ال مر وازال مير علهيا
اىل غاية كتاأة هذه السطمبر.
فالزناع املسلأ همب ذكل الزناع اني يس تخدم أطراف العون والامبة املسلحة همبس يةل ما أجل حهل،
وتصون هذه الزناعات اىل نزاعات مسلحة اخلية و نزاعات مسلحة ولية وخش أنمباع الزناعات ختلن العديد
ما اخلسائر البرشية واملا ية.
وما اةرز الزناعات املسلحة املمبامب ة حاليا عىل الساحة ايولية همب الزناع املسلأ اللييب ،هذا الزناع اني
أدأت أمبا ره س وة  ،2011جاء مضا ممبجة الرأيع العريب اني مسة الك ما مرص وتمبنا والعديد ما
ايول العرأية ،لكا المبضع يف ليبيا اختلن عام مسطرا هل يف البداية فالثمبرة الليبية أدأت سلمية هدفها
السا اسااط الوظام اني قامئا أ ذاك ،ولكا حىت أعد سامبط ذكل الوظام تغريت الوضاع اىل السمبأ
وأخذت م عرجا خطريا وأصبأ الزناع مسلحا.
هذا الزناع اني خلن الكثري ما اخلسائر البرشية واملا ية و سببا يف معاانة العديد ما أفرا ال عا
اللييب اراء ناص العديد ما املمبار وخاصة يف املمبار الغذائية ،هات الخرية ال تسبا العديد ما امل اخش
مهنا اجملاعة وسمبء التغذية وانعدام الما الغذايئ اني حنا أصد راس ت يف هذه المبرقة البحثية،كام لها تم ري
هبري عىل المبضع الصح العام لدلوةل.
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لكا يف أواخر س وة  2019اىل غاية كتاأة هذه المبرقة البحثية ظهرت أزمة جديدة أثرت عىل العامل
ايع أصفة عامة وليبيا أصفة خاصة وهذا وسبا الزناع الااي يف البال  ،هذه الزمة يه أزمة جاحئة فريو
همبروان  ،19هذا الفريو اني أصا املالي ما البرش وسبا العديد ما امل اخش ،وخاصة يف ال الما
الغذايئ.
وما هات املوطلاات نطرا ااشاكل التايل:
ما مدى تمثر الما الغذايئ اللييب ابلزناع املسلأ و أزمة جاحئة همبروان19؟معمتد ا يف ذكل عىل املهنج التحلييل الاس تارايئ لن املهنج املواسا لهذا الومبع ما ايراسة.
ما اجل ااجاأة عىل هذا ااشاكل اعمتدان خطة ماسمة اىل مادمة و حممبر ا ،يودرو حتة خش مهنام
ومبعة ما العوارص وخامة ،احملمبر الول أعومبا  :الزناع املسلأ والما الغذايئ ،أما احملمبر الثاين فبعومبا  :الما
الغذايئ يف ليبيا م ذ أداية الزمة اىل غاية ظهمبر جاحئة همبروان.19
وهذا ما اجل المبصمبل اىل الهدف املرامب ما ايراسة أا وهمب تسليط الضمبء عىل الزناعات املسلحة
والما الغذايئ والعالقة أيهنام ،و راسة الزمة الليبية ومدى تم ريها عىل الما الغذايئ للبال قبل وأعد ظهمبر
جاحئة فريو همبروان .19
احملمبر الول :الزناع املسلأ والما الغذايئ:
تعد الزناعات املسلحة ما أمه املسائل الاانمبنية املطروحة عىل الساحة ايولية وهذا وسبا تداعياهتا
اخلطرية عىل اجملمتع ايويل كلك ام نمبع الزناع اخيل أو خارو وما تداعيات الزناعات املسلحة تم ريها
الكبري عىل الما الغذايئ يف ايول ال تعاين ما الزناع ،ولهذا س ودر يف هذا احملمبر ماهية الزناع املسلأ
والما الغذايئ ،والعالقة أيهنام وهذا ما خالل ما ييل:
أوا :ماهية الزناعات املسلحة:
س ودر يف هذه مفهمبم الزناع املسلأ وأنمباع  ،و راسة الس با ال تؤ ي اىل ن مب الزناعات سمباء
نة ولية أو اخلية وهذا ما خالل ما ييل:
 .1تعرين الزناعات املسلحة:

169
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

يعرف الرصاع املسلأ أمن توازع أ طرف أحدهام عىل القل حكمبمة وةل  ،يؤ ي في اس تخدام الامبة
املسلحة للطرف اىل وقمبع  25وفاة ذات صةل ابلاتال يف س وة واحدة  ،ويصون الرصاع املسلأ اني يمبقع
1000وفاة ذات صةل الاتال يف س وة واحدة أمن حر .
وفاا ملعيار الوطاق اجلغرايف ،تصن الزناعات اىل نزاعات اخلية ال حتدث اخل اقلمي ايوةل ،ونزاعات
1
ولية وال ركمب أ وحدت س ياس يت أو أك .
 .2أنمباع الزناعات املسلحة:
تاس الزناعات املسلحة اىل ولية وغري ولية(اياخلية) وهذا ما سنتطرق الي في ييل:
أ .الزناع املسلأ ايويل:
الزناع املسلأ ايويل  -احلر بفهمب ا التاليدي -يعين اس تخدام الامبة املسلحة ما قبل طرف متحارأ
عىل القل ،وا أد أ كمب أحدهام جيش نظايم ،وتاع خارو حدو أحد الطرف تبدأ عا ة ابعال  ،وتتمبقن
ألس با ميدانية )وقن الاتال) أو اسرتاتيجية (الهدنة) وتنهتي اباستسالم أو ابتفاق صلأ.
فالزناع املسلأ ايويل همب اني ي تبك في ولتا أو أك ابلسلحة ،حىت يف حاةل عدم اعرتاف أحدهام
حباةل احلر أو تهيام.
وركمب الزناعات املسلحة ايولية عىل نمبع  ،حمدو ة وواسعة الوطاق (احلر ) ،واذا نة الزناعات
املسلحة ايولية احملدو ة مثل اس تخداما للامبة املسلحة لفرتة حمدو ة أو ماك حمد لتحايق هدف ما فهي يف
2
ذكل تتفق مع احلر .
أما الزناعات املسلحة ايولية المباسعة فتمت أساسا ابتساع نطاقها ،أي ابمتدا ومرسا العمليات عىل
3
نطاق واسع أ ايولت أو ايول املتحارأة ،علام أ مة احلر تس تخدم حىت يف الزناعات احملدو ة.
 .الزناع املسلأ اياخيل:
نظرا لتعد التعريفات املادمة ملفهمبم الزناع اياخيل و ال تعرب يف ولها عا تعارض اارا ات
واختالف املصا ح أ طرف أو أك اخل ااقلمي اجلغرايف يوةل واحدة قد ركمب احلكمبمة طرفا في أو أ
ومبعات تتلفة لس با عرقية ينية ...ولمتي ها عا الزناعات ايولية  ،ميكا الامبل أمهنا الزناعات ال حتدث
- 1اميا رراميط ،تدخل حلن شامل الطليس يف الزناعات اياخلية راسة ماارنة أ حال همبسمبفمب وليبيا ،مركز الكتا ال مي  ،الر  ،الطبعة الوىل ،2017 ،ص.31
- 2ةا عيىس زايد ،المتي أ الزناعات املسلحة ايولية وغري ايولية ،أطروحة مادمة لويل متطلبات شها ة كتمبراه علمبم ،ختصص :الاانمب ايويل والعالقات ايولية ،ية احلامبقوالعلمبم الس ياس ية ،قس احلامبق ،جامعة محمد خيرض وسكرة ،2017/2016 ،ص10
 - 3ةا عيىس زايد ،املراع الساأق ،ص.10
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اخل حدو س يا ة ايوةل المباحدة وا تنهتي اةرام اتفاقية وا ا غاليا أتدخل طرف ل مثلام حدث يف
يمبغسالفيا ساأاا .
وابلتايل س تعمتد عىل التعرين الاانمبين املتضما يف نص الفارة الوىل ما املا ة الوىل ما الربوتمبهمبل
1
ااضايف الثاين امللحق بعاهدات ا ين س وة  ،1977يف تعرين الزناعات املسلحة غري ايولية أمهنا
" ال تدور عىل اقلمي أحد الطراف السامية املتعاقدة  ،أ قمبات مسلحة من اة أو اامعات نظامية
مسلحة أخرى ومار حتة قيا ة مسؤوةل عا ازء ما اقلاية ما ميكهنا ما الايام أعمليات عسكرية متساة
ومتمباصةل"
وم حيد هذا التعرين الزناع املسلأ غري ايويل ما خالل ال ة معايري أساس ية اب كمب الزناع
اخل اقلمي وةل واحدة يتضما مس تمبى عايل ما الاس تخدام الفعيل للامبة العسكرية  ،أحد أطراف فمباعل غري
ولية رمتثل يف اامعات أو قمبات مسلحة مثال ،وجتدر ااشارة أمهنا الزناعات الك انت ار خاصة أعد هناية
2
احلر البار ة واجتاه ايول حنمب التكتل اني أ ى اىل ررااع نس بة الزناعات ايولية.
 .3أس با الزناعات املسلحة:
با ان يمبجد ييوا نزاعات مسلحة اخلية وأخرى خاراية وابلتايل فمس با هذه الزناعات ختتلن
وسرنى هذا الاختالف يف الوااط التالية:
أ .الس با اياخلية:
تتعد الس با ال يتمبافرها أو أع مهنا ين ا الزناع املسلأ وغالبا ما ركمب ايول الفارية أو ذات
الوظ الس ياس ية اله ة عرضة حلدوث هكذا نزاعات همبهنا غالبا ما تتضما رر ي الوضاع الس ياس ية
3
والاقتصا ية والااامتعية ،فبالنس بة للس با الس ياس ية فا الرصاع عىل السلطة يعد أمه الس با ال
تؤ ي اىل ن مب الزناع املسلأ اياخيل فاس تخدام الامبة ما قبل الاامئ عىل السلطة أو ما قبل
املعارضة ضد السلطة أحد الس با ال أ ت اىل قيام الرصاع اياخيل كام همب احلال يف الصمبمال
والسلفا ور وهايي وفضال عا العديد ما ايول الفرياية ) .

 - 1اميا رراميط ،املراع الساأق ،ص.31
 - 2املراع نفس  ،ص.32
 -3طلعة ايا جل احلديدي ،راسات يف الاانمب ايويل ،ار احلامد للنرش والتمبزيع ،الطبعة الوىل ،عام  ،الر  ،2012 ،ص.129
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كذكل فا فادا الثاة ابنات الامبمية وحدوث أزمة همبية فاهنا س تؤ ي اىل ن مب الزناع املسلأ وال
قد تصل اىل املطالبة ابانفصال وركمب ا وةل جديدة ،فضال عا الهتميش اني يتعرض هل اقلي ما ما أقالمي
ايوةل واستبعا أأواءه ما امل اركة يف السلطة وانعدام اخلدمات الساس ية في كام همب احلال يف اقلمي ارفمبر -
مثال "  -يؤ ي اىل ن مب الزناع املسلأ.
أما ابلنس بة للس با الاقتصا ية فمهنا مثل ختلن املؤسسات الاقتصا ية ابعامت ها و لك هبري عىل
الزراعة وغيا الهياخش الصواعية احلديثة وزت ة مج املديمبنية العامة وتفيش الرشمبة واحملسمبأية والاختال
ووصمبل أشخاص ا ارة البال ا ميلكمب اخلربة والكفاءة والادرة عىل تفه املتغريات الاقتصا ية اياخلية مهنا
وايولية  ،خش هذه العمبامل متعة أو فرا ى أسهمة وو لك هبري اىل انت ار العون وهتديد کيا ايوةل كام
حدث يف العديد ما ايول اافرياية  ،حي غاأة سلطة ايوةل الاا رة عىل ا ارة الممبر اخلها وأصبحة
اللكمة الفصل فهيا لصمبت البارو .

 .الس با ايولية:
كثريا ما ركمب الس با ايولية مدعاة لتحريك واس مترار الزناعات املسلحة وأ هذه الس با ختتلن
ابختالف الفرتة ال مر هبا العالقات ايولية وكذكل ابختالف الطر الفاعةل يف الوظام ايويل  ،فضال " عا أ
أي تطبيق ملفهمبم الزناعات املسلحة غري ذات الطاأع ايويل س يؤ ي اىل مشمبل أو حرما عد ما احملارأ ما
الامتيازات واحلصاانت الاانمبنية ال يمبفرها الاانمب ايويل اانساين هل ا عدم اتفاق التاس يت اجلغرافية
للس يا ة مع التاس يت الااامتعية لها  ،سببا " يف قيام أع ايول بد احلر ت الانفصالية  ،اذ ررى هذه
ايول أهنا تعبري عا أمم وقمبميات أوسع نطاقا ما اجملال اجلغرايف لس يا هتا المر اني س يامب معها لالناسامات
العرقية وايينية والثاافية فضال عا أن قد كمب حمرك الزناع املسلأ أطامع ول اقلاية أو ولية  ،مفثال " جند
أ مصا ح ايول الكربى وتاس مي ول العامل اىل م اطق نفمبذ هل ايور الكبري يف اشعال الزناعات املسلحة
خاصة أعد تطمبر السلحة وزت ة املتاارة هبا ،فايول املوتجة لها جتد ا ما مصلحهتا اشعال الزناعات أذا نة
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الروا الامبمية والعورصية والطائفية وم اخش احلدو يه ال تؤما مصا ر الممبال لها ما خالل أيع أسلحهتا
لهذه املواطق الساخ ة.1
نيا :الما الغذايئ:
سنتطرق يف هذه الواطة اىل تعرين الما الغذايئ ومس تمبتت وأأعا هذا الخري اباضافة اىل راسة
تم ريات الزناعات املسلحة علية وذكل ما خالل التايل:
 .1تعرين الما الغذايئ يف الرشيعة ااسالمية واملمبا يق ايولية :
س باة الرشيعة ااسالمية املمبا يق ايولية أعدة قرو يف تعرين وتبيا أمهية الما الغذايئ وهيفية
حتايا ولهذا س ودر يف هذا العورص مفهمبم الما الغذايئ يف الرشيعة ااسالمية واملمبا يق ايولية:
أ .الما الغذايئ يف الرشيعة ااسالمية:
يف هذا ااطار جند أ ااسالم قد أهمت أتمبفري الغذاء للجميع ،أل عد ذكل ما مااصد الرشيعة ااسالمية
يف احلفاظ عىل الوفا .واعل حد الكفاية ،واني يعترب تمبفري الما الغذايئ أ ين مس تمبتت  ،ما اي ا وأواا
عىل ايوةل واجملمتع تمبفريه مجليع أفرا ايوةل ااسالمية .وقد اختذ لتحايق ذكل عدة س بل عىل فة مس تمبتت
البنيا الااامتع اأتداءا ابلفرا وانهتاءا ابيوةل .جفعل ااسالم ضام الاحتياجات الغذائية أو ما يعرف حبد
الكفاية (الما الغذايئ) ما واابات اجملمتع وايوةل حنمب أفرا ها ان ا ا ميلكمب الاحتياجات الساس ية ،حىت
يس تامي أمر اينيا واي ا .ويمبحض ذكل اامام الغزايل أامبهل "فاملاترص عىل قدر الرضورة وامله ا جيمبز أ ينسا
اىل اينيا ،أل ذكل الادر ما اينيا همب ع اي ا لن رشط اي ا والرشط ما يةل املرشوط" (العيا ي،
١٩٩٩م :ص.) ٣٠٥ :
ونا اعل ااسالم أول مصارف الز ة " ،وال يه الرها الثال ما أر ااسالم ،الفاراء ومه ان ا ا
جيدو شيئ ًا ما الكفاية أو جيدو أع الكفاية و الوصن .قال هللا تعاىل { :ا ا الصدقات للفاراء واملساك
والعامل علهيا واملؤلفة قلمبهب ويف الرقا والغارم ويف سبيل هللا واةا السبيل فريض ًة ما هللا وهللا علمي
حكمي (} التمبأة :الآية (.٦٠وقال رسمبل هللا صىل هللا علي وسمل "ا هللا فرض عىل أغوياء املسلم يف أممباهل
أادر اني يسع فاراءمه ،ولا جيهد الفاراء اذا جاعمبا أو عروا اا با يصوع أغوياؤمه ،الا وا هللا حياس هب
حسا ًاب شديد ًا ويعذهب عذا ًاب شديد ًا".
 - 1طلعة ايا جل احلديدي،املراع الساأق ،ص129
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وقد حافد اخللفاء ما أعد رسمبل هللا صىل هللا علي وسمل عىل تمم الاحتياجات الغذائية الرضورية
وعرف ذكل يف عهد مروا ةا احلمك أطعام اجلار ،حي يعط للمحتاج يف شلك صكمبك يس تلممبن ما أية
املال ،و أية املال في تاز للطعام ترصف للمحتاج وقة احلاجة (العيا ي١٩٩٩ ،م) .وهذا ما يعرف
يف المبقة الراها يف أع البدلا الغرأية أربامج الضام اااامتع ( ( programs security
 Socialأو هبمبانت الطعام ( ( stamps Foodوال هتدف يف املاام الول لضام احلد ال ىن ما
الما الغذايئ .وأوىص اامام 1عيل ةا أيب طالا – هرم هللا وهج – يف كتاأ لمبالي عىل مرص ،قال هل:
(وتفاد أمر
اخلراو ما يصلأ أههل ،فا يف صالح وصالهح صالح ًا ملا سمبامه ،وا صالا ملا سمبامه اا هب  ،ل
الوا ه عيال عىل اخلراو وأههل ،وليكا نظرك يف عامرة الرض أألغ ما نظرك يف اباية اخلراو ،ل ذكل ا
2
يدرك اا ابلعامرة ،وما طلا اخلراو أغري عامرة أخر الرض)
 .الما الغذايئ يف املمبا يق ايولية:
تتعد تعارين الما الغذايئ نتيجة لتبا ا وهجات الوظر لهذا املفهمبم ،اا أهنا ا ختتلن اختالفا امبهرت
عا أعضها البع و ما أمه هذه التعارف نذهر :
تعرين البوك ايويل س وة  " :1986الما الغذايئ همب قدرة خش الوا يف خش الوقات عىل احلصمبل
عىل الطعام الاكيف واني يضما هل حياة حصية ن يطة" .
تعرين مؤمر مقة الغذاء املوعاد ةروما يف س وة  " :1996الما الغذايئ همب السالمة الغذائية
والتمباز يف املكمبانت الغذائية ،ويتحاق عودما كمب يى امجليع ويف خش الوقات اماكنية احلصمبل املا ي عىل
حاجاهت و تفضيالهت ملامرسة حياة فاعةل وحصيحة" .
يعرف الما الغذايئ أمن  :قدرة هجاز اانتاو عىل تمم حصة غذائية أساس ية مجليع الساك مع الخذ
أع الاعتبار مس تمبى التمنية اني وصل الي اجملمتع .
كام يعرف الما الغذايئ أمن  :قدرة ايوةل عىل تمم الغذاء ملمباطوهيا سمباء ذكل ابانتاو احمليل أو
أتمم الاس تريا الما غري املتعرض للتذأذ أو الخطار ما اخلارو.
 - 1صا ق الطيا م ري ،املفاهمي الم ية يف ال الما الغذايئ ،الودوة العلمية قمي ا اية املدنية يف املواجه التعلاية الم ية  ،جامعة انين العرأية للعلمبم الم ية ،الرتض ،السعمب ية،
 ،2008/02/27ص.14
 - 2صا ق الطيا م ري ،املراع الساأق ،ص.15
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مما س بق ميكا تعرين الما الغذايئ عىل قدرة ايوةل عىل ضام تمبفري املمبا الغانية ملمباطوهيا وو لك
م تظ .

1

 .2مس تمبتت وأأعا الما الغذايئ:
تتعد وتت مبع مس تمبتت الما الغذايئ ،وهذا ما س وامبم أدراس ت ما خالل العوارص التالية:
أ .مس تمبتت الما الغذايئ:
للما الغذايئ عدة مس تمبتت ويه:
● الما الغذايئ املطلق:
● يعين انتاو الغذاء اخل ايوةل المباحدة با يعا ل أو يفمبق الطلا احمليل  ،وهذا املس تمبى مرا ف
لالكتفاء انايت الاكمل  ،ويعرف أيضا ابلما الغذايئ انايت  ،اا أ هذا التحديد املطلق والمباسع
للما الغذايئ يمباج انتاا ات هبرية همبن غريواقع  ،كام أن يفمبت عىل ايوةل املعوية اماكنية الاس تفا ة
ما التجارة ايولية الاامئة عىل التخصص وتاس مي العسل واس تغالل املزات النسبية.
● الما الغذايئ النس يب :
يعين قدرة وةل ما ،أو ومبعة ما ايول عىل تمبفري السلع واملمبا الغذائية يا أو ازئيا ،وضام احلد
ال ىن ما تكل الاحتياجات ابنتظام .وعلي فا الما الغذايئ النس يب ا يعين ابلرضورة انتاو خش الاحتياجات
الغذائية الساس ية ،أل ياصد أ أساسا تمبفري املمبا الالزمة لتلبية هذه الاحتياجات ما خالل م تجات أخرى
متتع فهيا البدل املعين ب ة نسبية تؤههل لتمم الغذاء ابلتعاو مع ول أخرى .2

●

 .أأعا الما الغذايئ:
للما الغذايئ أرأعة أأعا ويه:
تمبافر الغذية:

يؤ ي تمبافر الغذاء ورا ابرزا عىل صعيد ضام الما الغذايئ ،مفا الرضوري ايصال اامدا ات الاكفية ما
الغذية لفئة معيوة ما الساك سمباء عا طريق اانتاو احمليل ،أو الاس تريا أو مساعدة غذائية عىل أسا
أة .علام أ هذا البعد ليا فيا لضام حصمبل الشخاص عىل الغذية و لك م اسا.
 - 1رزياة غرا  ،اشاكلية الما الغذايئ املس تدام يف اجلزائر :واقع وأآفاق ،ةل العلمبم الاقتصا ية والتس يري والعلمبم التجارية ،العد  ،2015/13 :ص.51
 - 2قصمبري رمي ،الما الغذايئ والمتوية املس تدامة –حاةل اجلزائر ،-مذهرة خترو مادمة لويل شها ة املااس تري ،ية العلمبم الاقتصا ية وعلمبم التس يري ،قس العلمبم الاقتصا ية ،جامعة
ابو تتار –عواأة ،-اجلزائر ،2012/2011 ،ص62
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●

 .احلصمبل عىل الغذية:

تست د الادرة عىل المبصمبل اىل الغذية عىل رك ت هام :المبصمبل الاقتصا ي والمبصمبل املا ي .وحيد
المبصمبل الاقتصا ي ما خالل ايخل املتاا وأسعار الغذية وتمبفري ايمع الااامتع واحلصمبل علي  .أما
المبصمبل املا ي فيحد ما خالل تمبافر البىن الساس ية ونمبعيهتا با يف ذكل املمبائن والطرقات والسكك
احلديدية وااتصاات ومرافق ختزا الغذية ،وغريها ما املن مآت ال تسهل معل السمباق ومداخيل
الزراعة والغاابت ومصايد السامك وررأية الحياء املائية ور رئييس يف حتديد نتاجئ الما الغذايئ.
●

اس تخدام الغذية:

حيتمبي اس تخدام الغذية عىل أعد ا تتلف ؛ الول ميكا تسجيهل ما خالل مؤرشات قياسات اجلس
البرشي ال تتمثر أواص التغذية واملتاحة عىل نطاق واسع للطفال و سا اخلامسة ،ويه تتضما الهزال
والتازم والواص يف المبز  .وتعترب قياسات الطفال و سا اخلامسة ائل تاريبية فعاةل للمبضع التغذوي
جململ الساك  .ويمت تسجيل البعد الثاين ما خالل عد ما احملد ات أو مؤرشات املدخالت ال تعكا
نمبعية الغذية والتجه اىل جانا رشوط الصحة والوظافة ما حيد هيفية اس تخدام الغذية املتاحة و لك
فعال.
●

ااس تارار:

جيا أ يمت احلصمبل عىل غذاء ف يف ييع الوقات ،فاد مت حتديد نمبع ما املؤرشات لايا التعرض
للمخاطر ال هتد الاس تارار ومداها .وت مل املؤرشات الساس ية للتعرض للمخاطر ،املوطاة اجملهزة للري
ما يمبفر ماياسا ملدى التعرض للصدمات املواخية جلفاف ،وحصة المبار ات الغذائية ما اااميل صا رات
البضائع ما يربز كفاية احتياط الواد الا يب لسدا قاة المبار ات الغذائية .ومثة ومبعة نية ما املؤرشات
تظهر اخملاطر والصدمات ال تؤثر مبارشة عىل الما الغذايئ مثل :تمرحج أسعار الغذية واملدخالت،
1
واانتاو واامدا ات.
وتغط ومبعة املؤرشات عد ا ما ااراءات الاس تارار با يف ذكل مؤرش عدم الاس تارار الس يا .

2

 .3عالقة الما الغذايئ ابلزناعات :
 -1يمبسن ةا زة ،حمد ات و د ات الما الغذايئ املوطاة العرأية ،ةل العلمبم اانسانية والااامتعية ،العد  ،38:امبا  ،2018ص.18
 - 2يمبسن ةا زة ،املراع الساأق ،ص.18
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ختلن الزناعات راكلين هائةل ومتعد ة اجلمبانا ،مثل املعاانة اانسانية املبارشة والاضطراابت الااامتعية
والاقتصا ية الاكر ية ال ميكا أ تعمبق التادم الاقتصا ي والااامتع اىل حد هبري.
تؤثر معظ الزناعات يف املاام الول عىل املواطق الريفية وساكهنا ،و ز ا تمثردا عىل اانتاو الزراع
وس بل العيش يف الرتف .ويتمكد حصة ذكل أصفة خاصة ما الزناعات املدنية ال أصبحة يف الآونة الخرية
أك ش يمبع ًا ما الزناعات املسلحة.
قد تؤ ي الزناعات اىل تاليل مكيات الطعام املتمبافرة وعرقةل حصمبل البرش عىل الطعام وفرض قيمب عىل
وصمبل الرس اىل مرافق اعدا الطعام والرعاية الصحية وا رة ال كمبك حمبل اماكنية تلبية الاحتياجات
املس تابلية ما الطعام والغذية .
ررتفع معدات الفار أوحمب  20ناطة مئمبية يف البدلا ال مرت أدوامات عون متكررة عىل مدى
العامب الثالثة املاضية .خش عام ما انداع العون يف وةل ما يؤ ي اىل التمخر ين ختفي الفار حبمبايل ناطة
1
مئمبية واحدة.
ولهذا فاملواطق ال يمبجد فهيا نزاعات تعاين كثريا ما حاةل انعدام الما الغذايئ وهذا وسبا تم رياهتا
املبارشة عىل الما الغذايئ ،ولهذا سنتطرق اىل أع تم رياهتا املبارشة في ييل:
● ( ما أ  815مليمب ص يعانمب ما اجلمبع ،يبلغ عد ما يعي مب يف م اطق الزناع489 :
مليمب نس بة انت ار اجلمبع يف ايول املتمثرة ابلزناعات ررتفع عا نس بة انت اره يف ايول الخرى أنس بة
ترتاوا ما أ  1.4و 4.4يف املائة
● رزيد نس بة انت ار اجلمبع يف ايول ال تعاين ما ه اشة مؤسساتية أو أيئية أنس بة ترتاوا ما أ
 11و 18يف املائة
● الشخاص ان ا يعي مب يف ول تعاين ما أزمات طمبيةل أك عرضة لالصاأة أواص التغذية برت
ونصن ماارنة مع الشخاص ان ا يعي مب يف ول أخرى
● هواك احامتل نسبت  40يف املائة لعمب ة البدلا اخلارجة ما نزاع وال تعاين ما انعدام الما الغذايئ
اىل الزناع مرة أخرى خالل عرشة س ومبات
● تمبفر الزراعة حنمب ليث فرص العمل وتسامه أوحمب ل الواجت احمليل ااااميل يف البدلا ال مر أمزمات
1
ممتدة.
 - 1م ظمة التغذية والزراعة للمم املتحدة ،السالم والما الغذايئ الاستامثر يف الادرة لتمبفري س بل عيش ريفية مس تدامة وسط الزناعات ،صhttp://www.fao.org/3/a- ،16
 ،.i5591a.pdfاطلع علي أتار  ،2020/07/18الساعة .00:03
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● م ذ عام  ،2000رركزت نس بة  48يف املائة ما الزناعات املدنية يف أفريايا ،وحتديد ًا يف املواطق
ال يدمع فهيا المبصمبل اىل الرايض الريفية س بل عيش العديد ما الشخاص ،و نة م اخش الرايض
يه السبا يف ن مب الزناعات أ  27ما أصل  30أدل يف أفريايا
● أجربت الزناعات والعون يف خش يمبم ما عام  2014ما يار ما  42.500ص عىل
الفرار ما م ازهل للبح عا الآما سمباء اخل أوطاهن أم خارهجا .ومل تعد سمبى نس بة ضةيةل ما
2
الالائ ( 1يف املائة) اىل ترمه خالل الس ومبات الثال املاضية.
● يتسبا الزناع يف تعطيل اانتاو.
● يتسبا الزناع يف تعطيل تدفاات الغذاء.
● افاف رى الاستامثرات العامة واخلاصة يف انتاو الغذاء وأن طة التسمبيق.
3
● يؤ ي الزناع اىل خسارة رصحية ما خالل تدمري الصمبل الغذائية والصمبل املوتجة للغذاء
احملمبر الثاين :الما الغذايئ يف ليبيا م ذ أداية الزمة اىل غاية ظهمبر جاحئة همبروان:19
لاد تمثر الما الغذايئ كثريا م د أداية الزمة الليبية اىل ما أعد سامبط الرئيا اللييب الساأق معمر الاذايف،
وصمبا اىل أزمة جاحئة همبروان  ،كام تدهمبر و لك هبريا واخذ م ح خطري فظهرت أزمات غذائية مسة
ابل عا اللييب وأ ت اىل حاةل انعدام الما الغذايئ ملةات أاف الشخاص ،وهذا سنتطرق الي يف هذا احملمبر
ما خالل الوااط التالية:
أوا :الزمة الليبية
س وامبم يف هذه الواطة أدراسة الزمة الليبية وأمبا رها وأس باهبا والطراف املتوازعة فهيا وذكل ما خالل:
 .1ماهية الزمة الليبية:
 -1م ظمة الصحة العاملية ،اجلمبع يف العامل رتفع د ًا وسبا الزناعات والتغري املوايخ ،حبسا تار ر جديد للمم املتحدة 15 ،أيلمبل/سبمترب ، 2017
https://www.who.int/ar/news-room/detail/24-12-1438-world-hunger-again-on-the-rise-driven-by-conflict-and-climate-change-new-un ،report-saysاطلع علي أتار  ،/2020/07/18الساعة .1:36
سب
ً
 - 2م ظمة الصحة العاملية ،اجلمبع يف العامل رتفع د ا وسبا الزناعات والتغري املوايخ ،حبسا تار ر جديد للمم املتحدة 15 ،أيلمبل /مترب ، 2017
https://www.who.int/ar/news-room/detail/24-12-1438-world-hunger-again-on-the-rise-driven-by-conflict-and-climate-change-new-un ،report-saysاطلع علي أتار  ،/2020/07/18الساعة .1:56
ص،16
أآس يا وشامل أفريايا (واان)،
هذر العايدي ،الغذاء واملياه والزنوا يف م طاة غر
- 3
 ،http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/FoodWaterDisplacementArb_0.pdfاطلع علي أتار  ،2020/07/18الساعة .03:56
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ا الثمبرة الليبية ال حد ة يف م تصن ش باط ، 2011يه احدى الثمبرات ال شهدهتا فرتة الرأيع
العريب ،حي أ هذه الثمبرة تمثرت اىل ح ٍد هبري ابلثمبرات العرأية اجملاورة ال س باهتا يف خش ما مرص و
أسا معظمها م طلاا ما معاانة
تمبنا ،وت اهبة معهام يف الس با ويف العديد ما العمبامل احملركة ال
شعمب هذه ايول ،و سبهبا الكرب والشد سمبءا فسا أنظمهتا الس ياس ية احلامكة وما دا يف سطمبة
1
الطغيا .
رمغ الت اأ الكبري يف الس با واملسببات أ الثمبرات الثالث ،اا أ الثمبرة الليبية جاءت عىل شلك
تتلن يف العديد ما اجلمبانا ،وهذا ما يبدو جليا ما خالل طبيعة البيئة ال تصاعدت فهيا الثمبرة الليبية،
حي اتسمة الثمبرة الليبية ابلتواق المباحض أ مج ما ملك ايوةل ما ممبار نفطية هائةل وواقع احلياة السيئة
للغالبية العظم ما املمباطو اني ا يال اختالفا عام همب يف ايول الفارية ماما
و ما اةرز ما م ت أ الثمبرة الليبية عا ما س باها ما الثمبرات همب أيضا رسعة التحمبل ما املسار
السلم اىل املسار املسلأ ،وما رزاما مع ذكل ما ازر ممبية قاس ية ،اس تمبابة تدخل الامبى ايولية ما
اجل حامية أرواا املدني  .خلة الثمبرة أعد سامبط الوظام ،عىل الواي مما متمبقعا ،يف ممزق هبري .وذكل
نتيجة لغيا قمباعد ايوةل املؤسس ية ذات اخلربة والتااليد الراخسة ،وأ ى المبضع الااي أآنذاك اىل ةروز العديد
ما التحدتت الم ية والس ياس ية والاقتصا ية والااامتعية ال نة عابة رئيس ية و اس مترار الثمبرة يف
طرياها حنمب أهدافها املرامبة ،ال نة مثل طممبا ال عا يف احلرية والعداةل والما وارساء قمباعد وةل
الاانمب واملؤسسات 2و نة السبا اجلذري يف ا مبا الثمبرة عا مسارها وحتمبلها اىل ح ٍر أهلية امية
3
حساة الهدف السا للثمبرة ماما.
وعاا قتل الاذايف يف أكتمبةر  ،2011تمبيل اجمللا المبطين الانتاايل ا ارة شؤو ايوةل ةرئاسة
المبز ر الساأق مصطف عبد اجلليل حىت تسلا السلطة للمؤمر المبطين العام املوتخا يف أغسطا
 ،2012حيهنا رفضة الامبى الس ياس ية املمبالية لالخمبا الانتخاابت ال أارية ،ون ا رصاع أ
حكمبمة طراألا وحكمبمة ُطربق حىت يسمرب  2015اتر تمبقيع اتفاق الصخريات ابرشاف أمم أفرز
“حكمبمة وفاق وطين” تد ر املرحةل الانتاالية ملدة مثانية عرش شهر ًا ،مع الاعرتاف بجلا الومبا املوتخا اني
اعمتد ما معظ الامبى املمبافاة علي يف  6أةريل .2016
 -1عيل محمد فرو الوحيل ،الزمة الليبية وتداعياهتا عىل ول اجلمبار ،2017/2011قدمة هذه الرساةل اس تكاما ملتطلبات احلصمبل عىل رجة املااس تري يف العلمبم الس ياس ية ،قس
العلمبم الس ياس ية  ،ية ال آ ا والعلمبم ،جامعة الرشق الوسط ،أ  ،2018عام  ،الر  ،ص.24
 - 2عيل محمد فرو الوحيل ،املراع الساأق ،ص.24
 - 3املراع نفس  ،ص.25
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غري أ الاناسامات والرصاعات اياخلية رسعا ما عا ت لتعصن أمبحدة الصن اللييب ،وا س ي أعد
اتضاا اجتاه حكمبمة المبفاق ايامع لمتك التيارات ااسالمية املتطرفة ،المر اني فع ابمل ري خليفة حفرت يف
يسمرب  2017اىل ااعال أ ااتفاق الس يا اللييب املمبقع يف الصخريات ابملغر قد انهتة صالحيت
أعد انهتاء الفرتة الزم ية احملد ة هل ،ومع واية “حكمبمة المبفاق المبطين” ،وأدأ ما مث يف التحرك عسكر ًت
ملطار ة امجلاعات املتطرفة املمبالية لهذه احلكمبمة ،وهمب الرصاع اني اتسع وأخذ أأعا اقلاية و ولية وما زال
تداعيات اىل الآ .1
 .2أس با الزمة يف ليبيا:
ما أ أةرز وامه أس با الزمة الليبية ما ييل:
 يعد شلك الوظام الس يا الساأق يف عهد الاذايف أحد أمه أس با الرصاع احلايل ،فاد الوظام
س تمبره "الكتا الخرض" اني أصدر يف عام
طا تتلفا وغريا عا ابيق ايول ،واني
 ،1975واني مثل حاازا هبريا أ ال عا وممارسة حامبق الس ياس ية .وما مث مل ين م يى
ال عا اللييب مفهمبم الرصاع السلم عىل السلطة ما خالل الانتخاابت عىل سبيل املثال وغريها ما
2
الآليات ،و يف ظل وامب السالا مل تلجم تكل الفئات اا اىل الامبة للحصمبل عىل السلطة.
 غيا مؤسسات حاياية لدلوةل طمبال فرتة حمك الاذايف اني حمك ليبيا و لك فر ي ومعل عىل اضعاف
مؤسساهتا ،وأحزاهبا،و متعها املدين
 ركد السالا يف البال وهتريب وانت اره ما أ ى اىل ن مبء توظيت واامعات مسلحة عىل امتدا
اجلغرافية الليبية وتعد واءهتا.
 التدخالت اخلاراية ااقلاية وايولية يف ال م اللييب وابجتاهات متواقضة لرا مس تابل ايوةل أعد
سامبط الاذايف
 رزايد البعد الابيل والع ائري واخنراط يف الس ياسة والعمل املسلأ ،وذكل عىل حسا ايور اني
.
ما املفرتض أ تلعب الحزا الس ياس ية ال مت حظرها طمبال فرتة الاذايف وامللكية يف ليبيا.
 - 1محمد خلفا الصمبايف ،الزمة يف ليبيا :خارطة الرصاع وتطمبرات ومسارات املس تابلية-24 ،يمبنيمب ،http://trendsresearch.org/ar/insight/ ،2020-اطلع علي أتار
 ،2020/07/16الساعة .12:14
 اسالم محمد ،الزمة الليبية سي اريمبهات احلل والرصاع ،ص ، https://www.academia.edu/10018936 ،4اطلع علي أتار  ،2020/07/16الساعة23:12 - 2اسالم محمد ،الزمة الليبية سي اريمبهات احلل والرصاع ،ص ، https://www.academia.edu/10018936 ،4اطلع علي أتار  ،2020/07/16الساعة.23:12
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 رصاع املصا ح ال خصية والابلية واجلهمبية والفئمبية.

1

 غيا املصاحلة المبطوية مع الطراف املومتية لوظام الاذايف واتباع س ياسة ااقصاء ما قبل السلطة وذكل
2
وفاا ملا مس أاانمب العزل الس يا واني فا ما تمزم المبضع الس يا وما مث الااامتع .
 .3أطراف الزمة الليبية أعد سامبط نظام معمر الاذايف:
الطراف املعوية ابلزمة الليبية:
يتمباجد يف الزمة الليبية عدة أطراف اخلية وأطراف اقلاية و ولية متعد ة لآيت:
أ .الطراف اياخلية:
تتعد الطراف اياخلية يف ليبيا ويه ليت:
● يف طراألا:
جند حكمبمة المبفاق المبطين التاأعة للمجلا الرئا ةرئاسة “فا ز الرساو” ،واجمللا العىل لدلوةل
(ترجات اتفاقية الصخريات املمبقعة يف  17يسمرب  ،)2015واجمللا العىل عبارة عا هيةة است ارية
يف طراألا أيض ًا تتكمب ما ( )145عضمب ًا ،يغلا علهي ممثلمب ما ااخمبا املسلم وغريها ما الفصائل
ااسالمية ومعه امللي يات املسلحة ذات التمبج ااساليم (جفر ليبيا) ،مث حكمبمة اانااذ ةرئاسة “خليفة
3
الغمبيل” املوبثاة عا املؤمر المبطين املوهتية وايت واملمبايل مجلاعة ااخمبا
املسلم  ،وعا ت هذه احلكمبمة لتفرض حضمبرها يف أعاا س يطرة امليلي يات املمبالية لها عىل عد
ما املارات احلكمبمية ال انزتعهتا ما س يطرة حكمبمة الرساو.
● يف الرشق (طربق):
 لا الومبا اللييب (الربملا ) ةرئاسة املست ار “عايةل صا ح” املعرتف أ وليا ،اني انبثاة عو .
احلكمبمة املؤقتة ةرئاسة “عبد هللا الثين.
اجليش المبطين اللييب أايا ة امل ري “خليفة حفرت”.
 - 1فريق الزمات العريب ،الزمة الليبية اىل أ ا ،مركز الرشق الوسط ،الر ،
ص ،http://mesc.com.jo/CrisesTeamReports/13.pdf،13اطلع علي أتار  ،2020/07/ 17الساعة . 02:13
 - -2اسالم محمد ،املراع الساأق ،ص ،4اطلع علي أتار  ،2020/07/17الساعة.18:12
 -3س يد غومي ،تطمبرات الزمة الليبية...ورشق املتمبسط ،http://igsda.org/2019/12/27/ ،اطلع علي أتار  ،2020/07/17الساعة .19:36
العد

الثال

عرش،

أآذار

،2017
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أاات اعش وامجلاعات اارهاأية املمبالية لها مثل “أنصار الرشيعة ،و لا شمبرى ااسالم” ،فض ًال عا
1
أع ما توظمي الااعدة.
 .الطراف ااقلاية:
ما الطراف ااقلاية ال لها خل يف الزمة الليبية جند:
● يهمبرية مرص العرأية:
تدمع الربملا اللييب وامل ري حفرت ،هبدف حامية حدو ها ،وعدم قيام حكمبمة تض اامعات ااخمبا املسلم ،
وما يرتتا عىل ذكل ما تاطر ايمع الرتيك لالخمبا .
● اامارات العرأية املتحدة:
ت اطر مرص قلاها وخ يهتا ما امجلاعات ااسالمية املتطرفة يف ليبيا ،وتدرك أخطارها عىل اس تارار
املوطاة واامارات ،وخصمبص ًا أعد جترةهتا مع حركة ااصالا عىل أراضهيا ،وأذكل ركمب امعة للربملا
اللييب وامل ري حفرت.
● اململكة العرأية السعمب ية:
معلة يف البداية عىل مع اهبة مرص واامارات ،لكا وسبا ممبقفها ما احلر عىل الوظام يف سمبرت،
ررااعة أع اليشء ،مث أخذت اجلانا احليا ي.
● وةل قطر:
معلة عىل مع الطراف الخرى ،مثل اهبة طراألا العامصة ،كحكمبمة المبفاق أو البيا املرصمبص أو املؤمر
العام ،لكمبهنا تدمع التيارات ااسالمية املت د ة أيامن وجدت ،مثلام معة ً
الك ما اعش وحركة أحرار ال ام
يف سمبرت.
و .الطراف ايولية:
ررهيا :ت رتك مع الس ياسة الاطرية ،ورزيد علهيا ارصارها عىل تمبظين املزيد ما الامبة عود امجلاعات
ااسالمية املت د ة ،مل ّد نفمبذها وتمبسعها خارو اقلاها (كام حيمل ار وغا العامثين) ،وابلتايل الضغط عىل
مرص ،خصمها الدلو  ،وهتديد اجلومب الورويب أمبرقة الالائ  .وقد جنأ ار وغا يف خلق تمباز أ
2
وحفرت.
الرساو
الساس ي
الرصاع
طريف
 - 1س يد غومي ،تطمبرات الزمة الليبية...ورشق املتمبسط ،http://igsda.org/2019/12/27/ ،اطلع علي أتار  ،2020/07/17الساعة .19:586
 - 2انا الراها ،خفات الازمة الليبية ،حز را  ،https://www.almayadeen.net/articles/blog/1402428/ ،5اطلع علي أتار  ،2020/07/17الساعة 20:14
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المباتت املتحدة وروس يا والاحتا الورويب خاصة ول ( 3Eةريطانيا وفرنسا وأملانيا) اباضافة اىل
1
ايطاليا واملترضر ا ما أزم الهجرة غري الرشعية واارها .
نيا:تم ري الزمة الليبية عىل الما الغذايئ يف البال قبل وخالل ظهمبر جاحئة فريو همبروان :19
لاد ازمة جاحئة همبروان  19تداعيات خطرية عىل الما الغذايئ يف ليبيا وهذا لزتام مع الزمة
املسلحة الليبية ال نة تؤثر يه كذكل عىل هذا الخري قبل وخالل اجلاحئة ولهذا سنتطرق يف هذه
الواطة اىل ما ييل:
 .1تم ري الزمة الليبية عىل الما الغذايئ يف البال قبل ظهمبر جاحئة فريو همبروان :19
الرصاعات املسلحة واحلرو الهلية تلا أظاللها عىل المبضع الغذايئ والزراع يف أكرب  4ول زراعية
عرأية ،حي تعاين نس بة هبرية ما أفرا شعمب هذه ايول ما ناص حا يف الغذاء ،وجيعلها يف حاجة ماسة
اىل املساعدات الغذائية العاجةل.
ووفاا لتارر ملوظمة الغذية والزراعة العاملية و م تمبقعاهتا لالنتاو الزراع عام  ،2017فا ررااع
انتاو احملاصيل الزراعية فهيا ،نتيجة احلرو والرصاعات املسلحة وانعدام الما والاس تارار فهيا ،أ ى اىل
ارتفاع هبري يف أعدا الوا ان ا حيتاامب اىل ااغا ة العاجةل واملعمبانت اانسانية.
يف ليبيا ،فاد ألغ عد الساك ان ا حيتاامب اىل مساعدات غذائية عاجةل حنمب  400ألن نسمة،
ويفا تدفق الالائ واملهاارا اباضافة اىل الوازح اراء الرصاعات املسلحة عىل المبضع الغذايئ يف البال .
وأشارت تاارر اىل ناص حا يف املمبا الغذائية الرئيس ية (الامأ واخلزب والطح والزية واحلليا وأغذية
الطفال) يف ا مب البال ورشقها.
املفارقة أ ليبيا مكل صودوق ًا س يا ًت قات تواهز الا  66مليار وار واحتياطي ًا ما انها يبلغ
 116.6طا .لكا احلر ال ت ق البال م ذ  ،2011يف أعاا اسااط نظام معمر الاذايف ،أ ت
اىل تدهمبر الوضاع عىل خش املس تمبتت.

- 1س يد غومي ،املراع الساأق ،اطلع علي أتار  ،2020/07/17الساعة .22:34
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وأشار تارر الفاو اىل أ ما يار ما نصن البدلا الا ،41ال تعاين ما اضطراابت مدنية أو
نزاعات مةل ،حتتاو اىل مساعدات غذائية خاراية يف ح أ أعضها يمباج ضغمبط ًا شديدة عىل املمبار وسبا
التدفق الكبري لالائ ما البدلا اجملاورة ال تعاين ما الاضطراابت.
وأعلوة م ظمة الغذية والزراعة ايولية يف نمبمفرب  2018ختصيص صودوق المم املتحدة للطمبارئ ةرأع
مليمب وار ملساعدة ليبيا يف التصدي للمراض احليمبانية املعدية لالنسا .
ما جانب ،قال املتحدث ابا ةرانمج الغذاء العامل هريفي فريهمبسل ،ا انعدام الما الغذايئ يف ليبيا ا
زال ي لك حتد ًت وسبا تعطل السمبق ،واخنفاض انتاو السلع الغذائية.
وأوحض فريهمبسل أ س بل املعي ة والمبصمبل للخدمات الااامتعية الساس ية قد تمثر اراء الزناع يف
ليبيا ،ما فع أتبين اسرتاتيجيات سلبية للتكين مع المبضع ،مثل خف عد المبابات اليمبمية ،واحلد ما
1
الوفاات غري املتعلاة ابلغذاء ،اس ي الصحة والتعلمي.
وأشار فريهمبسل اىل تضاؤل المبار ات الغذائية يف ليبيا خالل العام املايض ،مفرس ًا ذكل "بحدو ية"
المبصمبل اىل املمبائن ،وصعمبأة الطرق ،افت ًا اىل ارتفاع أسعار العديد ما املمبا الغذائية الساس ية مثل الرز
2
و قيق الامأ ،با يصل اىل  ،%200ماارنة بس تمبتت ما قبل الرصاع
ووفاًا لـام ور يف تارر نظرة عامة عىل الاحتياجات اانسانية لعام  ،2020حيتاو  897ألن
3
ص اىل املساعدات اانسانية .وحيتاو  317ألن ص ما أ هؤاء اىل املساعدات الغذائية
 .2تم ري الزمة الليبية عىل الما الغذايئ يف البال خالل ظهمبر جاحئة همبروان : 19
يعرضا حصة وسالمة ييع ساك
ي ّلك الزناع وجاحئة همبفيد 19-هتديدً ا ً
هبريا للحياة يف ليبيا ،حي ّ
البدل اىل خطر.
تعرض ما يار ما  400ألن لييب للترشيد ،نصفه تاريب ًا
وم ذ أداية الزناع قبل تسع س ومباتّ ،
خالل العام املايض ،أي م ذ أدء الهجمبم عىل العامصة طراألا.
 -1رايم التلغ ،الما الغذايئ يف ليبيا ..حضات التجاذ الس يا
 ،2020/07/18الساعة.9:17
 - 2رايم التلغ ،الما الغذايئ يف ليبيا...معركة عىل هامش همبروان ،https://www.afrigatenews.net/article/ ،2020/04/15 ،اطلع علي أتار  ،2020/07/18الساعة
.12:56
- 3ةرانمج الغذية العامل  ،ليبيا ،https://ar.wfp.org/countries/libya،اطلع علي أتار  ،2020/07/18الساعة .17:10
رها املساعدات ايولية21 ،امبيلية  ،https://www.afrigatenews.net/article/ ،2018اطلع علي أتار
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وعىل الرمغ ما ايعمبات املتكررة اىل وقن اطالق الوار لس با انسانية ،با يف ذكل ما جانا الم
العام للمم املتحدة ،فا العامل العدائية ا رزال مس مترة أال همبا ة ،مما يعيق ااتحة وتمبزيع اامدا ات اانسانية
احلرجة .ويمباج العاملمب يف اجملال اانساين حتدتت شائكة يمبميا يف أ اهئ ملهمهت  .ويف أآذار /مار
 ،2020أألغ الرش ء يف اجملال اانساين ّمعا ومبع  851قيدً ا مفروضا عىل حركة العامل يف اجملال
اانساين واملمبا اانسانية اخل ليبيا والهيا.
ويعدّ وضع العديد ما املهاارا والالائ مثري ًا للفزع و لك خاص .مفوذ أداية هذا العامُ ،
اعرتض
أكثاار ما  3 200ص يف البحر و ُأعيدوا اىل ليبيا .ويف ح ينهتي املطاف ابلعديد ما هؤاء يف أحد
مراكز الاحتجاز الحد عرش الرمسية ،فا أآخرو يُوالمب اىل مرافق أو مراكز احتجاز غري رمسية يتع ّذر عىل
ميواء أآم ًا وأ الشخاص
اجملمتع اانساين المبصمبل الهيا .وقد أكّدت المم املتحدة مرار ًا وركرار ًا أ ليبيا ليسة ً
ان ا يمت انااذمه يف البحر ينبغ أا يمت ارجاعه لالحتجاز التعسف .
وا زال النساء والطفال رزحمب حتة وطمة الزناع املسلأ املودلع يف ليبيا :خفالل العام املايض ،حتااة
المم املتحدة ما  113حاةل ما الانهتا ت اجلس اة ،ما أيهنا حاات قتل وت مبي
تتعرض للاصن ،مما زيد
لطفال ،وجهامت عىل مدار ومرافق حصية .وما زالة املست فيات واملرافق الصحية ّ
ما تعطيل الوظام الصح اني يعاين ما اله اشة أصال يف ليبيا .وم ذ أداية العام ،نُفّذ ما ا يال عا 15
جهمبم ًا أسفرت عا تدمري مرافق حصية وس يارات اسعاف واصاأة عامل يف ال الرعاية الصحية .وتعد هذه
الهجامت انهتا ً صارخًا للاانمب اانساين ايويل ،أل أفظع ما ذكل يف ظل جاحئة همبفيد19-
فظهمبر فريو همبروان يف ليبيا ي ّلك ً
ضغطا اضافيا عىل الوظام الصح املرهق أصال ،كام أن دد حياة
أك الفئات ضعف ًا يف البال  .وحىت  13أتر /مايمبُ ،جسلة  64حاةل اصاأة مؤكدة برض همبفيد ،19-ما
1
أيهنا الث حاات وفاة ،يف تتلن م اطق البدل .ويعدّ ذكل مؤرش ًا عىل وامب انتاال
حميل للعدوى يف أوساط اجملمتع .وما احملمتل جدا أ رز ا حدة تفيش املرض.
معرض للخطر وسبا تفيش مرض همبفيد 19-وتداعيات
ا ّ الما الغذايئ ،اني ي لك ً
حتدت ابلفعلّ ،
الااامتعية والاقتصا ية عىل الرس الليبية .وتُظهر أآخر تاييت السمبق أ معظ املد تعاين ما ناص يف املمبا
الغذائية الساس ية تتخلهل زت ة يف السعار .ويؤثر التمبافر احملدو للسلع يف السمبق وارتفاع أسعارها عىل اخلطط
 -1م ظمة الصحة العاملية ،أيا م رتك و م ليبيا ،مكتا تنس يق ال ؤو اانسانية ،وم ظمة المم املتحدة للطفمبةل ،واملوظمة ايولية للهجرة ،ومفمبضية المم املتحدة السامية ل ؤو
الالائ  ،وةرانمج الغذية العامل  ،وم ظمة الصحة العاملية ،وصودوق المم املتحدة للساك 13 ،مايمب https://www.who.int/ar/news-room/detail/20-09-1441-،2020
 ،joint-statement-on-libyaاطلع علي أتار  ،2020/07/19الساعة 00:14
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الاامئة ،فض ًال عا تعطل سلسةل اامدا  .وما الرضوري ممباصةل مع الما الغذايئ يف البدل حىت ا تتفا هذه
الزمة الصحية وتتحمبل اىل أزمة غذائية.
وحن ييع أطراف الزناع عىل حامية مرافق اامدا ابملياه احليمبية .ون عر جبزع ابلغ ما اس هتداف مرافق
تعرضها لهجامت ع مبائية ،مما يؤثر عىل الآاف ما النساء والطفال ويامبض اجلهمب الرامية اىل
املياه معد ًا أو ّ
1
توفيذ التداأري الساس ية للمبقاية ما الفريو  ،مثل غسل اليد ا.
خامة:
تعد ت الزناعات املسلحة اياخلية يف الار العرشا ومهنا الزناع اللييب اني أدا م ذ تسع س ومبات،
واني يف البداية سلميا و الهدف م تغيري الوظام أطرياة سلمية.
لكا حىت أعد سامبط الوظام الساأق ازال الزناع قاي يف ليبيا وتطمبر ما سلم اىل مسلأ ايم ،هذا
الزناع اني اثر كثريا عىل الما الامبيم للبال وخاصة الما الغذايئ ني أصبأ د ا جدا وهذا وسبا رزايد
أعدا املمباطو ان ا يعانمب ما انعدام الما الغذايئ.
ورزاما هذا الزناع املسلأ مع م لكة أخرى يعاين مهنا العامل ايع أا ويه جاحئة فريو همبروان 19
ال ااتاحة العامل فاز وااية الزناع واجلاحئة اعل الما الغذايئ اللييب يف وضع أسمبء مما علي يف وقة
الزناع فاط.
الوتاجئ والتمبصيات:
لاد خلصوا يف هذه ايراسة اىل ومبعة ما الوتاجئ والتمبصيات نذهر مهنا:
أوا :الوتاجئ
 .1الزناعات املسلحة هتد الما والسمل ايولي .
 .2لاد أولة الرشيعة ااسالمية اهامتما ابلغا ابلما الغذايئ.
 .3للزناع عالقة وطيدة يف انعدام الما الغذايئ لدلول.
 .4اس مترار الزناع املسلأ يف ليبيا اثر و لك ابلغ يف الما الغذايئ للبال .
 - 1م ظمة الصحة العاملية ،أيا م رتك و م ليبيا ،مكتا تنس يق ال ؤو اانسانية ،وم ظمة المم املتحدة للطفمبةل ،واملوظمة ايولية للهجرة ،ومفمبضية المم املتحدة السامية ل ؤو
الالائ  ،وةرانمج الغذية العامل  ،وم ظمة الصحة العاملية ،وصودوق المم املتحدة للساك 13 ،مايمب https://www.who.int/ar/news-room/detail/20-09-1441-،2020
 ،joint-statement-on-libyaاطلع علي أتار  ،2020/07/19الساعة .00:49
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 .5رزاما جاحئة همبروان 19والزناع املسلأ يف ليبيا زا ما حاةل انعدام الما الغذايئ للعديد ما
الشخاص.
نيا :التمبصيات:
 .1رضورة وقن الزناع املسلأ يف ليبيا.
 .2زت ة الحباث وايراسات ال ميية ال تعىن ابلما الغذايئ يف ليبيا.
 .3رضورة اجيا حلمبل جدية وليسة ررقيعية ما اجل تمبفري الما الغذايئ للممباطو الليبي .

قامئة املرااع:
اوا :الكتا
 .1اميا رراميط ،تدخل حلن شامل الطليس يف الزناعات اياخلية راسة ماارنة أ حال همبسمبفمب وليبيا ،مركز الكتا ال مي ،
الر  ،الطبعة الوىل2017 ،
 .2طلعة ايا جل احلديدي ،راسات يف الاانمب ايويل ،ار احلامد للنرش والتمبزيع ،الطبعة الوىل ،عام  ،الر ،
نيا :الرسائل واملذهرات:
 .3ةا عيىس زايد ،المتي أ الزناعات املسلحة ايولية وغري ايولية ،أطروحة مادمة لويل متطلبات شها ة كتمبراه علمبم ،ختصص:
الاانمب ايويل والعالقات ايولية ،ية احلامبق والعلمبم الس ياس ية ،قس احلامبق ،جامعة محمد خيرض وسكرة،
.2017/2016
 .4قصمبري رمي ،الما الغذايئ والمتوية املس تدامة –حاةل اجلزائر ،-مذهرة خترو مادمة لويل شها ة املااس تري ،ية العلمبم
الاقتصا ية وعلمبم التس يري ،قس العلمبم الاقتصا ية ،جامعة ابو تتار –عواأة ،-اجلزائر.2012/2011 ،
 .5عيل محمد فرو الوحيل ،الزمة الليبية وتداعياهتا عىل ول اجلمبار ،2017/2011قدمة هذه الرساةل اس تكاما ملتطلبات
احلصمبل عىل رجة املااس تري يف العلمبم الس ياس ية ،قس العلمبم الس ياس ية  ،ية ال آ ا والعلمبم ،جامعة الرشق الوسط ،أ
 ،2018عام  ،الر .
املااات واملن مبرات:
 .6رزياة غرا  ،اشاكلية الما الغذايئ املس تدام يف اجلزائر :واقع وأآفاق ،ةل العلمبم الاقتصا ية والتس يري والعلمبم التجارية ،العد :
. 2015/13
 .7صا ق الطيا م ري ،املفاهمي الم ية يف ال الآما الغذايئ ،الودوة العلمية قمي ا اية املدنية يف املواجه التعلاية الم ية ،جامعة
انين العرأية للعلمبم الم ية ،الرتض ،السعمب ية.2008/02/27 ،
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 .8يمبسن ةا زة ،حمد ات و د ات الما الغذايئ املوطاة العرأية ،ةل العلمبم اانسانية والااامتعية ،العد  ،38:امبا
.2018
ممباقع الانرتنة:
 .9اسالم محمد ،الزمة الليبية سي اريمبهات احلل والرصاع ،ص،4
. https://www.academia.edu/10018936
انا الراها ،خفات الزمة الليبية ،حز را ،5
.10
 ،https://www.almayadeen.net/articles/blog/1402428/اطلع علي أتار
2020/07/17
ةرانمج الغذية العامل  ،ليبيا.https://ar.wfp.org/countries/libya،
.11
محمد خلفا الصمبايف ،الزمة يف ليبيا :خارطة الرصاع وتطمبرات ومسارات املس تابلية-24 ،يمبنيمب،2020-
.12
http://trendsresearch.org/ar/insight/
م ظمة التغذية والزراعة للمم املتحدة ،السالم والما الغذايئ الاستامثر يف الادرة لتمبفري س بل عيش ريفية مس تدامة
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حتديات وباء " كورونا" يف الدول العربية
 واالستجابة،  والتكيف، القدرة
Corona epidemic challenges in the Arab countries
Capacity, adaptation, and response
 حييى حسني زامل.د

ابح ما العراق

: امللخص
،" وا س ي ما جانا "الما الغذايئ، دمت ممبضمبع البح أتحدتت وابء "همبروان" يف ايول العرأية واملغارأية
 ومعرفة الادرات ال متلكها هذه ايول يف ممباهجة هذه، وما ي لك ما هتديد مبارش حلياة اجملمتعات وال عمب
 وااراءات ركيفها ما خالل "التم ري" و"الاس تجاأة" للخالص ما هذه الزمة الصحية والغذائية،التحدتت
 وتساندها معا ملمباهجة، ال تعاجل هذه الاشاكلية، " ما خالل صياغة نظرية "راكمل الادرات املتعد ة،الكبرية
.  وحتايق أمهنا الغذايئ وتمم اكتفاهئا انايت،التحدتت ال تمباج هذه ايول
 – الما5 ، الاكتفاء انايت-4 ، – الاس تجاأة3 ، التحدي-2 ،التكين-2 ، الادرة-1 :امت مفتاحية
.الغذايئ
Abstract :
The topic of the study is concerned with the challenges of the
"Corona" epidemic in the Arab and Maghreb countries, especially on
the part of "food security", and the direct threat it poses to the lives of
societies and peoples, and knowledge of the capabilities that these
countries possess in facing these challenges, and measures to adapt
them through "influence" and "Response" to get rid of this great
health and food crisis, by formulating a theory of "integration of
multiple capabilities", which addresses this problem and supports
them together to meet the challenges facing these countries, achieve
their food security and secure their self-sufficiency.
Key words: 1- Capacity, 2- Adaptation, 2- Challenge, 3- Response,
4- Self-Sufficiency, 5- Food security.
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املادمة :
ا حتدتت وابء "همبروان" يف ايول العرأية ،فضال عا ايول املغارأية ،ال ت لك مع ًا اافة وهمبية م رتكة
ررأط في أيهنا ،يف اجملاات الااامتعية والاقتصا ية والثاافية ،وو لك خاص بمبضمبع "الما الغذايئ"،ا ا يه
حتدتت خطرية يف زما تفيش وابء "همبروان" ،اني رض ول العامل ةرمت ،وأحال تاارأ اىل تباعد ،وهد
وامب ه المين والغذايئ واحليايت و لك خطري.
ولكا يف نفا المبقة هواك قدرات واماكنيات هبرية يف هذه ايول– أقصد العرأية واملغارأية -لمب مت استامثرها
و لك حصيأ ،ما خالل أآليات التكين الااامتعية والثاافية والاقتصا ية ،مث الاس تجاأة لهذه التكيفات
لحصبة تكل ايول يف مصاف ايول املتادمة ،وحلااة"الما الغذايئ" ،فضال عا "الاكتفاء انايت" ل عمبهبا
و متعاهتا و لك سلا ومر .
ا الهدف ما ممبضمبع البح همب تسليط الضمبء عىل التحدتت ال تمباج ايول العرأية يف أزمة وابء
"همبروان" ،ومعرفة الادرات ال متلكها ايول العرأية يف ممباهجة هذه التحدتت .كام أ أمهية املمبضمبع رراع اىل
همبن يمبحض لوا الطرائق أواملواهجال ميكا أ تسلكها تكل ايول ،يف اخلالص ما هذه الزمة وااشاكلية املهد ة
للمبامب البرشي ،فضال عا ترجات هذا البح  ،لتكمب لوا خريطة طريق يف ظل هذه الزمات
والاشاكليات الااامتعية والثاافية واانسانية .
وميكا أ نصمبغ عدة تساؤات يف هذا البح  ،مهنا :
 -1هل تمباج ايول العرأية حتدتت هبرية ،ميكا أ ت لك خطر ًا علهيا ،يف أوقات الزمات والوأةة؟
 -2هل لدلول العرأية قدرات ،ميكا ما خاللها جتاوز هذه الزمات الم ية والغذائية والصحية ؟
 -3هل ميكا لدلول العرأية ما خالل أآليات التكين والاس تجاأة ما جتاوز هذه الزمات المبامب ية
اخلطرية ؟
أو ًا  :التحدتت المبابئية  ..وراها البدلا العرأية :
تمباج ايول العرأية حتدتت هبرية راهوة ومس تجدة ،مع تصاعد تفيش وابء "همبروان" أ ساكهنا ،وما ختلف
هذه التف يات ما أزمات اقتصا ية وااامتعية وحصية وغذائية ،انجتة عا انت ار هذا المبابء ،اذ عطلة هذه
الزمة المبابئية احلياة الااامتعية والتجارية والاقتصا يةوالتعلاية وايينية ،وفرضة التباعد اجلسدي(*)،واحلظر
*) أدأت م ظمة الصحة العاملية يف اس تعامل مصطلأ "التباعد اجلسدي" ،أدا ما " التباعد الااامتع "  ،أعد أ ا ى اىل سمبء فه ومت تفسريه عىل ان تغيري شلك العالقات مع الوا
أو الانفصال عا الرسة والصدقاء ،ومت تغيري هذا املصطلأ ما أجل التمهيد عىل أن جيا احلفاظ عىل التباعد اجلسدي أيامن نس متر يف التمباصل الااامتع مع الرسة والصدقاء.
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الصح واحلجر املزنيل،وك فة العجز والضعن يف اجلمبانا الصحية والغذائية يف أدلانوا العرأية ،وكذكل
أغلاة ااراءات احلظراملوافذ احلدو ية ويدت معليات الاس تريا  ،وم عة نال البضائع أ املد  ،وقدرأع
املراقب خسائر هذهاااراءات بةات املالي ما ايوارات ،المر اني قلص خمبل املمباطو وأضعن
قدراهت الرشائية ،واعله يف حتد أمين غذايئ حايا .
ولعل أةرز التحدتت ال تتعرض لها ايول العرأية ،يه :
 -1التحدي الصح  :وما ي لك هااا املمبت واحلياة يف ال خصية العرأية ،والهتديد املبارش ما
"فا رو " ا رى ابلع اجملر ة.
 -2التحدي الااامتع  :وما ررك هذا المبابء ما تم ري عىل الرسة ،واز ت العون الرسي ،وزت ة نس بة
الطالق.
 -3التحدي الثاايف :وما ّغريه هذا المبابء ما اافة وعا ات وتااليد وأ آ ا اجملمتعات وال عمب العرأية.
 -4التحدي التعلا  :وما سبب ما تعطيل التعلمي ،وانها اىل "التعلمي عا أعد".
 -5التحدتاقتصا ي :وما ررك احلظر الصح والمبابيئ ما تمبقن حركة املمبائن واملطارات والاطارات،
وهبمبط أسعار الوفط والعمالت والبمبرصات.
 -6التحدي الغذايئ :وما ك ف ما جعز يف اكتسا الما الغذايئ ،وسد احلاجة الغذائية ،وحتايق الاكتفاء
انايت.
ولعل التحدي الخري  -الغذايئ – ما أمه التحدتت يف أزمة وابء "همبروان" ،واني أحدث ما يسم أا "الفجمبة
الغذائية" ،وال تتصن ابلتمرحج ما س وة لخرى ،وسبا التع يف اانتاو الزراع  ،ومج الاس هتالك العريب،
وتالبات اسعار السلع الغذائية يف العامل .اذتعاين ايول العرأية ما "جفمبة غذائية" حا ة م ذ أداية التسعيوات،
وأصبأ اس تريا الغذاء عبةا اي ًال يضاف اىل معظ املمبازانت املالية العرأية ،ويس تزنف ازء ًا هبري ًا ما ايخل
الامبيم العريب.
واشار تارر الس وة املاضية أ هواك ال ة عمبامل وراء الاجتاهات الخرية ال تؤثر يف الما الغذايئ
والتغذية أطرق متعد ة ،وال ت لك حتد ًت أمام حصمبل الفرا عىل الغذية ( الزناعات ،وتغري املواخ ،والتباطؤ
الاقتصا ي) .وأعد راسة متعماة يور الزناعات يف تارر عام  ،2017ركز هذا اجلزء ما تارر عام
 2018عىل ور تغري املواخ -وأتحديد أك  ،عىل تالبات املواخ والحمبال املواخية الاصمبى( .)1أيامن يضاف
)1م ظمة الغذية والزراعة يف الام املتحدة  ،حاةل الما الغذايئ والتغذية يف العامل  :2018أواء الادرة عىل الصممب يف وج  ،سلسةل حاةل العامل  ،ص38
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اليمبم عامال راأعا ً اا وهمب وابء "همبروان" ،اني شل احلياة ،وأوقن العجةل الاقتصا ية والتجارية ،وفرض عىل
الساك حظر ًا أم ي ًا وحصي ًا هبري ًا .
ا هذه الظروف الراهوة وضعة ايول العرأية عىل احملكّ ،
وغريت ما أسلمب حياهت أال اس تث اء،
وانفلة أك التجمعات الااامتعية ،يف الافراا والتعازي وكثري ما املواس بات ايينية والثاافية والرتضية ،وةرمغ
رسمبخ العا ات التااليد يف الثاافة العرأية ،عىل مس تمبى الرسة والاراأة والصدقاء ال تعد عالقات حياتية مة
جد ًا ،حبسا الثاافة والتعالمي ااسالمية ،اا ان تغري طها،وأصبحة العا ات أمام حتد هبري ،أطاا هذا
"المبابء" أمك تفاصيل هذه التااليد الراخسة.
ني ًا :الادرات ( :)Ability'sالرتوي والتطمبيع والادرة عىل الاحتمباء
يتصمبر أغلا الوا أ الادرات البرشية حمدو ة ،وا ميكا أ تتجاوز الكثري ما الزمات وامل اخش الااامتعية
والاقتصا ية والثاافية ،ولكا ا بتة التجار الساأاة أ الادرات البرشية هبرية،وميكهنا أ حتل الكثري ما
الزمات وامل اخش ال تمباج البرشية ،وا شك أ اانسا اني وصل اىل الفضاء ،وتمبصل يف مبرة اتصالية
ومعلمبماتية معالقة واعل ما العامل قرية صغرية ،قا ر عىل جتاوز أكرب الزمات ويشء ما التخطيط والتوفيذ
العلم واملعريف املدرو .
وتعين "الادرة" يف العلمبم الانسانية  :مادرة املرء الفعلية عىل أجناز معل ما ،أو التكين يف العمل أوجاا،
وتتحاق أمفعال حس ية نة أو ذهوية ،وقد ركمب فطرية أو مكتس بة( .)1وهواك أيض َا "الادرة املعرفية" :ويه
يةل ما ااماكانت والعمليات املعرفية ال ميتلكها الفر  ،ا راك وفه العالقات أ الش ياء والحداث ،وكذكل
اصدار الحاكم وتايمي املمباقن احلياتية .و رى العديد ما الباحث أ مثل هذه "الادرات" يه وسائل الفر
للتعمل واكتسا املعرفة ،واس تعاملها يف حل امل الكت والتحمك يف البيئة ال يعيش فهيا ،والتكين مع الظروف
والحمبال والرشوط لتكل البيئة .وأما هيفية قيا الادرة املعرفية العامة  :فاكا أ يمت ذكل ما خالل العديد ما
المبسائل وال وات ،اا أ أك ها ش يمبع ًا واس تعام ًا ما يعرف ابختبارات الادرة املعرفية العامة ،وتمخذ هذه
الاختبارات أشاك ًا وأنمباع ًا تتلفة ما حي حمتمباها وطبيعة الس ةةل ،وطرياة ااجاأة ،وغري ذكل ما اخلصائص
ال م خش نمبع ما هذه الاختبارات(.)2
وتواس "الادرات" ،اىل أرأع أقسام رئيسة ،يه:
 )1أمحد خمبرش يد الومبرو :مفاهمي يف الفلسفة والااامتع  ،ار ال ؤو الثاافية  ،أغدا  ،ط ،1عام  ، 1990ص . 204
 . )2أمل عائ حيىي الاحطاين  :الادرة املعرفية العامة  ،مكتبة املكل فهد المبطوية  ،الرتض  ،ط ، 2عام ، 2017ص . 8
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-1الادرة اللفظية (: )Verbal Abilityيه الادرة عىل فه معاين اللكامت واس تعاملها أفاعلية،
وفه العالقات أيهنا ،واملعاين املتضموة يف يةل ،أو فارة ،أو نص مكتمب .
 -٢الادرة المكية (:)Numerical Abilityويه قدرة الفر عىل التعامل مع معاجلة املعلمبمات
المكية.
 -3الادرة الاس تدالية ( :)Logical Reasoningويه الادرة عىل التفكري املوطا  ،ما
خالل تطبيق قمباعد الاس تدال الاس تنباط والاس تارايئ؛ عىل البياانت أو املعلمبمات الرمزية اجملر ة
( ،)abstractأو املعومبية ( ،)semanticللتمبصل اىل اس تنتاجات و مهنا .
 -4الادرة املاكنية ( :)Spatial Abilityومثل الادرة عىل التفكري البرصي ،ابس تعامل الصمبر
والشاكل الهودس ية ،والادرة عىل تصمبر الرسمبمات والشاكل وائية البعد ،عىل همبهنا أاسام ال ية
البعد(.)1
وما ومبع هذه الادرات ميكا الوظر اىل الزمة أو امل لكة ،واس تدراك طرياة حلها ما خالل الآليات اللغمبية
واملفاهاية ،واحصاء واس تبيا قاها ومعداهتا المكية والومبعية ،فضال عا طرياة الوظر الاس تدالية (اس تارائية
 /اس تنباطية) للمبصمبل للصمبرة اللكية اجملسمة واملمتظهرةيف اأعا ال ة .
و رى "ا وار يل مبرندايك"(،)1949-1874( )Edward Lee Thorndike
ما خالل نظريت "نظرية العمبامل املتعد ة" ،أم العمل العايل يوبين عىل عد هبري ما الادرات املس تاةل
اس تاال ًا اتم ًا واملتخصصة ختصصا ً م ًال ،ونكل تبدو نظريتة ذرية،وتاس ان ء اىل ازئيات عديدة ،تمخذ
شلك المبصالت العصبية عىل الوحمب اني وصهل يف نظريت للتعمل ،وليك نفه وهجة نظر " مبرندايك" هذه ،نذهر
أن ينمت اىل املدرسة السلمبهية ،ونكل همب يسمل أم وائية (املثري –الاس تجاأة) ،يه السا يف تفسري السلمبك
 .بعىن أ حدوث "الاس تجاأة" تتمبقن عىل "املثري" اني يس تدعهيا  ،فللك مثري اس تجاأة خاصة أ حتدث
عودما يظهر املثري املع  .و رى " مبرنديك" أ الاكئا احل يمبي وهمب مزو أعد غري حمدو ما هذه الرواأط،
ال ررأط أ مثريات معيوة يف البيئة ،وأ اس تجاابت خاصة هبا عود الاكئا احل ( .)2وياس " مبرنديك"
ان ء اىل ال ة أقسام .
 . )1أمل عائ حيىي الاحطاين  :املراع نفس  ،ص . 9
 . )2اةراهمي واي محممب  :الادرات العالية  ،ار املعارف  ،الااهرة  ،عام  ، 1985ص. 90
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 -1ان ء املا ي أو املياكنييك :اني ي ري اىل الادرة عىل معاجلة الاش ياء املا ية أو املمبضمبعات املا ية مثل
املهارات اليدوية .
 -2ان ء اجملر  :وهمب الادرة عىل فه ومعاجلة الافاكر واملعاين والرممبز واجملر ات.
-2ان ء الااامتع  :وهمب الادرة عىل فه الاخرا والتعامل معه .
وميكا رأط الادرات الساأاة ،مع أنمباع ان ءااتل تلهتا ،انتاو قدرات مس تجدة ،تعاجل الزمة أو امل لكة  ،ما
خالل (مثري) مثل "المبابء" ،وحتايق (الاس تجاأة)ما خالل ركيين الادرات املمبامب ة والآتية :
 -1الادرات الوفطية :اذ تتمبفر الادرات الوفطية الكبرية يف العديد ما ايول العرأية ،ونكل تمسسة
م ظمة القطار العرأية املصدرة للوفط؛ أواأكOrganization of Arab Petroleum ( ،
 Exporting Countriesاختصار ًا ،)OAPEC) :عام 1968م .وتض (الكمبية،
والسعمب ية وليبيا ،واجلزائر وقطر ،واامارات والبحرا ،والعراق ،وسمبرت ،ومرص ،وتمبنا) ،ليصبأ عد
العضاء احدى عرشة وةل عرأية ،وتوص املا ة الساأعة ما اتفاقية ان اء املوظمة واملتعلق ورشوط قبمبل انضامم
أعضاء ُجد يف املوظمة ،عىل "أ كمب البرتول همب املصد رالرئيا والسا يخهل الامبيم".وهدف املوظمة
همب تعاو ايول العضاء في أيهن يف تتلن أوج الن اط الاقتصا ي ،ويف ال اس تخراو الوفط ،وتمب يق
العالقات في أيهن يف هذا اجملال ،وتمبحيد هجمب العضاء لتمم وصمبل الوفط اىل السمباق ورشوط عا ةل
ومعامبةل.
وعىل هذا الاسا ميكا أ كمب الوفط ما أمه الادرات يف ايول العرأية ،ال لمب مت اس تغاللها أصمبرة
حصيحة وسلاة ،س تكمب أال شك يف مصاف ايول املتادمة ،ال توافا الاقتصا تت العاملية الكربى.
 -2الادرات املائية  :اذ متكل ايول العرأية قدرات مائية هبرية ،ما خالل الهنار الرئيسة وروافدها ،مثل:
( هنر الويل يف يهمبرية مرص العرأية ،وهمب أطمبل هنر يف العامل ،وهنرا جةل والفرات يف يهمبرية العراق،
وهنر الر يف اململكة الر نية الهامشية ،وهنرا الرب ىمبالعايص يف امجلهمبرية العرأية السمبرية،وهنر
الليطاين يف امجلهمبرية اللبوانية ،وهنر اجملر ة يف امجلهمبرية التمبنس ية ،وهنر ال لين يف امجلهمبرية
اجلزائرية،وهنر امللمبية يف اململكة املغرأية) ،فضال عا املياه اجلمبفية والبحريات الطبيعية والصواعية.
 -3الادرات البرشية :يتكمب المبطا العريب ما ( )22وةل واقعة يف ش ب اجلزرة العرأية ،ويف شامل
أفريايا ،ويف الرشق الوسط ،وتاع هذه البال أ احمليط الطليس واحمليط الهودي ،ويبلغ عد الساك يف
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ايول العرأية ،حمبايل ( )423,400,000مليمب نسمة ،تبدأ أا "يهمبرية مرص العرأية" ،وتنهتي أا "
يهمبرية ازر الامر" وهذه اعدا ورشية هبرية توافا الاارات الاخرى.
 -4الادرات الزراعية (الغذائية) :اذ متكل البدلا العرأية قدرات زراعية هبرية ،ما حي الرتأة الصاحلة
للزراعة ووفرة املياه للري والسا  ،فضال عا المطار ال تعمتد علهيا أع املزروعات ايميية ،وهواك العديد
ما الصا رات الزراعية العرأية ،في أيهنا ،وأ القطار الخرى البعيدة نسبي ًا .
 -5الادرات البحرية  :تاع ايول العرأية يف وسط العامل ،وي لك أعضها ممر ًا مائي ًا وعاملي ًا ،كام يف ق اة
السمبيا ،والبحر الأي املتمبسط ،واخلليج العريب ،والبحر المحر ،مما جيعل مهنا ذات أمهية حبرية هبرية .
 -6الادرات التجارية :متكل ايول العرأية قدرات جتارية هبرية ،وجيري تبا ل جتاري هبري أ ايول العرأية،
والبدلا الاقلاية اجملاورة ،ما خالل م تمبجاهتا الزراعية والصواعية والطبيعية ،وحبمك احتاككها في أيهنا ،وأ
ايول اجملاورة.
 -7الادرات العلمية واملعرفية :توترش الكثري ما املراكز واجلامعات العلمية العرأية ،وي هتر اانسا العريب
يف العامل ةكفاءت وعلميت  ،نكل تس تاطب أك أدلا العامل ،وتمبفر هل الكثري ما املغرتت املا ية ،لتغري العامبل
العرأية والكفاءات العلمية ابلهجرة اىل المباتت املتحدة المركية ،وةريطانيا ،وفرنسا ،وسبا عدم تاد ر هذه
الادرات العلمية يف أدلاهنا .
ورامبع ًا اىل "نظرية العمبامل املتعد ة" ،نصمبغ فرضية "راكمل الادرات املتعد ة" ،اذ ةمنمب هذه الادرات معا،
وتساندها مع ًا ،وتظافرها مع ًا ،ميكا ممباهجة أكرب التحدتت ال تمباج البدلا العرأية ،سمباء نة حتدتت
وابئية حصية ،أو غذائية ،وعىل فة الصعدة .
وتست د تايمي الادرات التوظاية ال امةل اىل مفهمبم التمنية البرشية املتاكمةل وااطار ذي الصةل  ،ويتيأ خش
ما التمنية البرشية املتاكمةل وأ اة تايمي الادرات التوظاية ال امةل الرتوجي ،لفه املبا ئ التعلاية الااامتعية
وتطبياها يف اطار املساعدة اانسانية والتمنمبية ،ويوظر مفهمبم التمنية البرشية املتاكمةل اىل العامل عىل أن ماك
متكا في خش الشخاص ما تلبية حاجاهت الساس ية وحتايق مل قدراهت والعيش ةكرامة يف متع عا ل
وسلم .أما اطار التمنية البرشية املتاكمةل فريى اجملمتعات ما م ظار البىن والنظمة :أي املمبامب ات واخملاطر ال
ت مل اخلضمبعات وايورات والزناعات ،وتؤما هذه املكمبانت امخلسة تططا ااراء مرااعة توظاية ل اة تايمي
الادرات التوظاية ال امةل(.)1
)1امبف هرني مب ايفيد ليج و ري ميلر  :ليل املس تخدم ما أجل رمنية ورشية متاكمةل ، 2008 ،الفصل ، 2ص. 2
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ويتطلا اخلروو ما املمزق الغذايئ هجمب ا عرأية جا ة عىل طريق التاكمل يف ييع الصعدة ،وابنات
الصعيد الزراع  ،اا أ هجمب التاكمل العريب مازالة تواصها اارا ة الس ياس ية وحكمبمات مسؤوةل  ،وقمبى
انشطة لتحايق هذا الهدف اني أصبأ اخملرو المبحيد للمبطا العريب ما الزمات؛ ال يعاين مهنا اقتصا ًت
وس ياس ي ًا وااامتعي ًا ،وقد أ آ الوا احداث حتمبات س ياس ية جذرية ركر ايمياراطية ،وتفسأ الطريق أمام
ال عمب للتم ري ابلطرق ايمياراطية ،يف الارارات الاقتصا ية والااامتعية والس ياس ية املصريية ،ويف طرق
توفيذها ومتاأعهتا(.)1
ا "الادرة" يف ممباهجة حتدتت الازمات وامل اخش الااامتعية والاقتصا ية والثاافية؛ تعد سبي ًال للخالص ما
هذه الازمات ،ال رر ي ابجملمتعات وهتلكها ،فا مك ة قدرات ذكل اجملمتع ما ختط الزمة ،ما خالل أآليات
التكين ،وما مث الاس تجاأة الاجياأية والاكمةل،حفامت س متر تكل الازمات وااشاكليات و لك ا يؤثر عىل أنية
تكل اجملمتعات وا عىل شعمبهبا،كام أ هذه الادرات رراع لعمبامل تتلفة ومتعد ة ،لعمبامل الاقتصا ية
والااامتعية واحلضارية ،وحىت الوفس ية ال تدخل اليمبم يف العديد ما تفاصيل احلياة اليمبمية الراهوة ،وت لك
م طلا ًا امً يف أواء الرؤى ال خصية والهمبتتية يف ممباهجة التحدتت املس تجدة ،كام يف انت ار وابء همبروان،
وانعاكسات عىل اجلمبانا الم ية والصحية والغذائية.
ني ًا  :التكين ..وتطمبيع الادرات املتاكمةل :
"التكين" ) :( Adaptationهمب " تغيري سلمبك الفر  ،يك يتفق مع غريه ما الفرا  ،وا س ي ابتباع
التااليد واخلضمبع لاللزتامات الااامتعية"( .)2ويف عمل احلياة التغيري يف الاكئا احل سمباء أ يف البواء أم يف
المبظيفة ،جيعهل أك قدرة عىل احملافظة عىل حيات أو عىل أأواء جنس ( .)3و"التكين الااامتع ":
) ،(adaptation socialهمب" :العملية ال حياول هبا املرء عودما يمباج م لكة ااامتعية ،أو يعاين
رصاعا نفس ي ًا تغيري عا ات واجتاهات  ،ليك يصبأ منسجامً مع البيئة ال يعيش فهيا( .)4وم ذ الار التاسع عرش
تطمبر اس تعامل هذا املفهمبم لي مل السلمبك الانساين والتطمبر الااامتع والثاايف ،فمصبأ مفهمبم "التكين
الثاايف" أو "التثاقن" ( (Acculturationيس تعمل لمبصن معليات التالؤم والتغري اني حيدث ما
خالل ااتصال الثاايف ،والتكين ابلنس بة للفر معلية تعمل ااامتع ت ب معلية التن ةة الااامتعية ،وأما ابلنس بة
 )1املصطف وي س يدي محمد  :ت خيص أزمة الما الغذايئ  ، https://www.aljazeera.net/2004/10/03 ،ممبقع اجلز رة نة  .اطلعة علي أتار . 2020 /7/18
 . )2أمحد زيك أدوي :معج مصطلحات الرتأية والتعلمي  ،ار الفكر العريب  ،أريوت  ،عام  ،1980ص . 23
 )3أمحد خمبرش يد الومبرو  :مراع ساأق  ،ص . 97
 . )4أمحد زيك أدوي  :مراع ساأق  ،ص. 24
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للمجمتع فم معلية التكين الثاايف ،ت ري اىل أنت ار الامي واملااييا والاحاكم الااامتعية اىل اجملمتعات الخرى
مع تعرضها لعملية التبدل ال جتعلها منسجمة مع ظروف اجملمتعات (.)1
والتكين (ما وهجة الوظر الثاافية) همب ركين عورص اايف مع عوارص اافية أخرى ،أو مع مرها اايف أآخر.
ويعرف "أيلز" (" )Bealsالتكين"  :أمن نتيجة معلية التثان ما اخلارو ،ويامبل  :ان رأط أ أع
العوارص الصيةل والغريبة ما ،يف خش منسج او مع احلفاظ عىل الاجتاهات املتصارعة ال تتصا ح في أيهنا يف
السلمبك اليمبيم ،ووفاا ملواس بات معيوة .ويلخص الن وأمبلمبو الربيطاين"را ين
ةراو "(" ،)BrownRadcliffeالتكين" أمن مفهمبم أسا يف نظرية التطمبر ،وما املعروف أ هذا
يس تعمل يف راسة الاكئوات احلية لدلاةل عىل ركيفها مع البيئة"،وما هذا عىل سبيل املثال
املصطلأ
ركييفها مع أيئة م اخية جديدة ) ،)Acclimatizationولهذا الاائلمب ابلتطمبر الثاايف يس تعملمبن
لدلاةل عىل ركين الفر البرشي والعورص الثاايف المباحد مع اافة معيوة .وقد رلك "را ين ةراو " عا وامب
(نسق رکيف ) ،يف احلياة الااامتعية ،وهمب رى أ لهذا النسق امبانا ال ة :
 - 1التكين البييئ (اا كمبلمبیج)أي :طرياة ركين احلياة الااامتعية للبيئة الطبيعية.
 -2التكين التوظا  :أي ركين اااراءات التوظاية ال يمت أمباسطهتا احلفاظ عىل احلياة الااامتعية
املوظمة.
 -3التكين الثاايف :وهمب العملية الااامتعية ال كتسا الفر باتضاها العا ات الفر ية ،واخلصائص
العالية ال جتعهل صاحل ًا ل حيتل ماك ًان يف احلياة الااامتعية ومك ما امل اركة يف أوج ن اط (.)2
ا "التكين" مسة م هبا اجلنا البرشي عا غريه ما اخمللمبقات ،فهمب يس تطيع العيش يف أصعا
الظروف واقساها ،ويس تطيع كذكل تطمبيع أيئت وفق املتطلبات الااامتعية والاقتصا ية والثاافية ،وهذه الادرة
عىل التكيّن مع ييع الظروف احمليطة ابجملمتع والبيئة ال يعيش فهيا ،حىت يس تطيع حتايق ما ريد تسم
أا"التكيّن الااامتع " ،ليحاق الغاية ما وامب ه عىل الرض ،واعامرها ،وحتايق الما اانساين والغذايئ.
 هل تعد الثاافة أ اة للتكين؟رى أع الباحث  :أ الثاافة جيا أ تضطلع أم اء أع املهام ،وا يصدق هذا الالكم أطبيعة احلال اا
بعىن أ "ال اط الثاافية" هتئي للوا أع الامنذو املفيدة ل اء ما حيتاامب الي  ،أو ما يعتادو أهن حيتاامب
 . )1مل جاا املراتيت  :مادمة يف عمل التبيؤ البرشي  ،أية احلمكة  ،أغدا  ،ط ، 2عام  ، 2009ص. 62
 )2ا ك همبلتكرانا  :قاممب مصطلحات اا ومبلمبايا والفمبللكمبر  ،ار املعارف برص  ،الااهرة  ،عام  ، 1972ص . 130-129
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الي  ،وهتدف هذه املهام كحد أ ىن اىل مك الوا ما اش باع احتياجاهت اىل الغذاء ،وتمبفري ا اية البيمبلمباية
الساس ية ،واحتياجاهت الوفس ية ،ولمب أ الاحتياجات الوفس ية ليسة حمد ة أوفا الادر ما المبضمبا ،ولمب اهنا
قد تتضما احلاجة اىل العاطفة ،والاس تحسا  ،والما  ،والسعا ة ،وختتلن الرشوط الالزمة ل اء هذه املهام
ما أيئة طبيعية اىل أخرى ،وما هوا ميكا اعتبار الثاافة ال اة ال يس تطيع اانسا ما خاللها أ يتكين
ورسعة مع التغريات ال تطرأ عىل البيئة ،أو أ رزيد ما قدرت عىل اس تعامل البيئة الاامئة (.)1
وجيري "التكين" عرب "أآليات التكين" ويه  :طرق ممباهجة اجملمتعات واافرا للم الكت الطارئة ،أو
طمبيةل املدى ،أو املزم ة( ،)2مثل "التكين مع الزمات المبابئية وظروفها الاشاكلية ال حتدهثا عىل الصعيد
الصح والغذايئ ،فضال عا الااامتع والاقتصا ي،يف ايول العرأية ال تمباج حتد ًت هبري ًا ،حيتاو للعديد ما
الادرات ملمباهجت  ،واخلروو م أمقل اخلسائر .وجتري عرب "أآليات التكين" ،تطمبيع الادرات ال امةل أو املتاكمةل
يف الوظام أو النسق الااامتع املطلمب  ،وعرب هذه الآليات ميكا احلصمبل عىل أفضل ما يف هذه الادرات ،ما
م افع وفمبائد ،وميكا عرب هذه التكيفات البيئية والتوظاية والثاافية ،ال ذهرها "را ين ةراو " معاجلة
الادرات املتاحة ،وا س ي أ التكين يضف املرونة عىل الادرات املتومبعة ،ويفيد مهنا لصاحل ولصا ح متع .
لث ًا :الاس تجاأة ( )Responseورروي الادرات :
الاس تجاأة ) ،)Responseيه" :خش ما ر أ الاكئا احل عىل توبي أعضاء احلا ،وركمب
الاس تجاأة أما أدنية أو لفظية أو انفعالية(.)3أونتيجة مثري مع  ،والاس تجاأة قد ركمب اجياأية أو سلبية ،وياال
اس تجاأة ظاهرة وهمب السلمبك اني ميكا مالحظت أمباسطة الآخرا ،واس تجاأة مضمرة ،ويه اس تجاأة غري
ظاهرة ا يفطا ألهيا الآخرو  ،والاس تجاأة :كذكل معل تامبم أ العضمبية اس تجاأة ملؤثر ما مثل الايام أفعل ما
أو قمبل يشء ما ،وهمب ي مل أصمبرة عامة عىل معل عضةل أو غدة(.)4
والاس تجاأة :يف عمل الوفا الااامتع  ،يه اس تجاأة عىل ر الفعل ،اني ي لك امبا الاكئا احل أو املتع
عا مثري(،)Stimulusويتع امبا لفظ  ،انفعايل ،سكمبين(.)5و"الاحتياجات" يف رأي الن وأمبلمبو
الربيطاين "ماليومبفسکی"( ،)Malinowskiيه :الامبى الساس ية الاكم ة وراء الظمباهر الثاافية  ،وهمب
يتلك و لك أك حتديد ًا عا "الاحتياجات الثاافية" ،ويرشهحا قائال " :ا الاحتياو الثاايف همب ومبعة هبرية
 . )1محمد اجلمبهري  . ،علياء شكري  :مادمة يف راسة الان وأمبلمبايا  ،ايار ايولية لالستامثرات الثاافية  ،الااهرة  ،ط ، 1عام  ، 2008ص.129
 . )2محمد اجلمبهري  . ،علياء شكري :املراع نفس  ،ص. 278
 . )3أمحد زيك أدوي :مراع ساأق  ،ص. 216
 )4أمحد خمبرش يد الومبرو  :مراع ساأق  ،ص. 27
 )5أمحد خليل امحد  :معج املصطلحات الااامتعية  ،ار الفكر اللبواين  ،أريوت  ،ط ، 1عام  ، 1995ص. 36

198
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

ما الظروف ال جيا اش باعها اذا ما أريد للمجمتع ا يبق ،ولثاافت أ تس متر ،ويمت اش باع الاحتياجات عا
طريق الاس تجاابت الثاافية ،عىل الرمغ ما أن يار أعدم وامب التطاأق الاكمل أ الاحتياجات البيمبلمباية
والاس تجاأة ،ال تتخذ شالك م ظام ااامتعيا .وهواك "احتياجات أساس ية"،و"احتياجات نمبية" ،الوىل
احتياجات أيمبلمباية( لتاكثر :والاراأة يه اس تجاأت الثاافية) ،والثانية مس متدة ما الثاافة ذاهتا ( مثل حاجة
السلمبك البرشي اىل التوظمي واجلزاء ،واس تجاأت يه الضبط الااامتع ) ويطلق عىل الامبة ااجياأية لالحتياجات
الثانمبية -ال ختلق الاس تجاابت–"ايوافع الثاافية" ،أو ايوافع الفعاةل للثاافة(.)1
و"الغذاء" ما احلاجات الاساس ية يف اجملمتعات البرشية ،ويعد املصدر الاسا للمبامب البرشي أصمبرة
عامة ،سمباء يف احلياة الطبيعية ،أو يف الزمات وأوقات المراض والوأةة ،كام حيدث اليمبم يف جاحئة
"همبروان"،والاس تجاأة لهذه احلاجة تتضما التكفل الاكمل للعوارص الغذائية ،ما خالل العمل والتوظمي
والا خار ،لتحايق الما الغذايئ يف هذه الزمات .ويف ايول العرأية نة الاس تجاابت ضعيفة ،لس با
عديدة ،مهنا عاملية ،وأخرى حملية ،فالعاملية ختضع للعمبملة الاقتصا ية،والهاوة الس ياس ية لدلول الكربى عىل
حسا ايول الصغرى ،وأآلية العرض والطلا ،أيامن تتضما احمللية العجز الاقتصا ي ،وضعن التمنية،
واحلرو والرصاعات الطائفية والعرقية واا نية.
راأع ًا  :الماا الغـذايئ Food security:
تعاين أك ايول العرأية با فهيا ول املغر العريب ما اقتصا ضعين ،يعمتد يف اك تفاصيهل عىل ايول
ال اس تعمرت طمبيال يف مرحةل ساأاة ،وأمتد هذا الضعن اىل الاطاع الزراع والتجاري والصواع  ،فضال عا
الغذايئ اني حيتاج الانسا العريب يف حيات اليمبمية ،ما ممبا اس هتالهية وغذائية تمبفر هل أم الغذايئ
اليمبيم ،ويعد الضعن الغذايئ اليمبم السمة الوحض يف البدلا العرأية ،وا س ي يف أوقات الزمات والوأةة ،كام
حيصل ال يف وابء "همبروان" ،وال ميكا انتاهجا حمليا لمب تمبفرت الظروف املالمئة.
وميكاا تعريـن "الماا الغـذايئ" ()Food securityعلا أنـ قـدرة اجملمتـع علا تامبفري الغـذاء
املواسـا للمامباطو يف املدى البعيد والاريا كامً ونمبع ًا ،وابلسعار ال تت اسا مع خمبهل (.)2كام ميكا تعريف
عىل أن وضع ين م عودما تتاا مجليع الوا  ،ويف ييـع الوقـات الفارص املا يـة والااامتعيـة والاقتصـا ية،
للحصامبل علا مـا كفا ماا أغذيـة أآم ـة ومغذيـة ،تلـيب احتيااـاهت وأفضـلياهت الغذائيـة ملامرسـة حيـاة ن اطة
 )1ا ك همبلتكرانا  :مراع ساأق  ،ص. 24
 )2محمد رفيق أم محدا  ،الما الغذايئ -نظرية ونظام وتطبيق  -ار وائل للنرش ،عام ، 1999ص .16
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وصاحية ( .)1وةرز مفهمبم "الما الغذايئ" لمبصن كفاية جته ات الغذاء ومعمبليهتا يف املس تمبي الفر ي
والعائيل؛ يف العاد الخري ما الار العرشا ،ومعمبم ًا يؤ ي شعمبر الفرا ابنعدام الما الغذايئ ،اىل قةل التغذية
أو الفراط فهيا ،أو ةروز احلالت تهيام يف امجلاعة الساكنية نفسها(.)2
وهتمت "الن وأمبلمبايا التغذوية" أمبصفها حا ًال مم ًا وم ظامً هل اش تغاات اخلاصة مضا عمل الان وأمبلمبايا العام،
بمبضمبع الغذاء ،وانتاج  ،وتمبفريه ،والادرة عىل احلصمبل علي  ،وأ اط اس هتالك  ،ابلوظر اىل مضاميو وأسس
الوظرية ،وأأعا ه التطبياية ،ويبدو أ عمل الن وأمبلمبو م اس ب ًا للغاية يراسة التغذية وم الكهتا( )3وهمب فرع ًا
جديد ًا نسبي ًا ،اذ تمسا يف أمباكري س بعينيات الار العرشا ،ح أامتع علامء الان وأمبلمبايا ان ا يس تعملمب
املاارابت البيمب اافية يف راسة الطعام والتغذية ،يف احللاات الوااش ية الس ومبية ال تااها امجلعية الان وأمبلمباية
المركية ( )AAAملواق ة املمبضمبعات امل رتكة وتايمي الاحباث وايراسات يف سلسةل تملفة ما الث
ندوات ،وامثرت هذه املواق ات وايراسات عا اصدار (عمل الان وأمبلمبايا  :ماارابت معارصة للحمية
والثاافة) ،اني اشرتك جريوم ورش ئ يف تمليف ( .)4وأعدها اس مترت ايراسات ال هتمت أثاافة الغذاء والطعام
وتفاصيهل املت اةكة ،أ الانظمة والانساق الااامتعية والاقتصا ية والثاافية ،م ذ ذكل احل ولهذا اليمبم.
والما الغذايئ اليمبم حاجة ماسة للبدلا العرأية وشعمبهبا ،يف ظروف انت ار وابء "همبروان" ،اذ تتطلا
رضورات المبابء التباعد اجلسدي ،واحلجر املزنيل ملوع انت ار هذا المبابء  ،ويف نفا المبقة يتطلا تمم
الغذاء والطعام املواسا للمعزول يف البيمبت واملوازل ،كام ويتطلا ما املؤسسات العامةل واملسؤوةل يف البدلا
العرأية الخذ عىل عاتاها تمبفري الغذية أمسعار م اس بة؛ مع خمبل أك أفرا اجملمتع ،أو حىت تمبزيعها ابجملا ما
خزيوة تكل البدلا  ،أو تمم م أ طمبارئ (مبالغ ما ية)  ،للطباات الفارية ،أو لذل ا يعمتدو يف اعامهل عىل
قمبهت اليمبيم ،فا أي تع يف ا اء تلبية هذه احلاجات سي عكا أال شك عىل از ت حاات المبابء .
وأمـا "الاكتفـاء الـذايت" فهامب سـد احلااـات الغذائيـة عاا طرياق انتاهجـا حمليـا( ،)5وأمـا راـة "الاكتفـاء
انايت"فهي تايا نس بة اانتاو احمللا اىل املتـاا لالسـهتالك اللكا  ،سامباء مت انتااـ حمليـ ًا أو مت اسـتريا ه
ماا خـارو الـبدل ،ويسـم عـدم"الاكتفاء انايت" عودما زيد املتاا لالس هتالك عا اانتـاو احمللا  ،أا "العجاز
الغـذايئ" أو "الفجامبة الغذائيـة ".وشعر الكثريو ما املتخصص مؤخر ًا ابحلاجة لالكتفاء انايت ،وا س ي أعد
 )1م ظمة الغذية والزراعة .حاةل انعدام الما الغذايئ يف العامل س وة , 2000ص . 2
 )2ساتش هيدت  ،وامب فا ويلجا  :الان وأمبلمبايا التطبياية  ،س ياقات التطبيق و اات املتعد ة  ،ررية  . :هواء خلين غين  ،أية احلمكة  ،أغدا  ،ط ، 1عام  2015ص262
.
 )3ساتش هيدت  ،وامب فا ويلجا  :املراع نفس  ،ص . 231
 )4ساتش هيدت  ،وامب فا ويلجا  :املراع نفس  ،ص .235
 )5م ظمة الغذية والزراعة .حاةل انعدام الما الغذايئ يف العامل س وة , 2000ص . 26
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أ اصا وابء "همبروان" الكرة الارضية ةرمهتا ،وهين جعزت الكثري ما ايول العرأية ابحلاجة اىل مصانع ال وية
والمبسائل الصحية ،وهين فادت الكثري ما الاغذية يف الاسمباق ،أعد أ ك الطلا علهيا ما قبل املمباطو .
وجيمع العديد ما الباحث عىل أ أزمة الغذاء يف ايول العرأية وصلة اىل حد حمرو،ويتجىل هذا الحراو
يف توايم الاعامت عىل املصا ر اخلاراية اطعام الساك  ,وتدهمبر نصيا الفر ما الواجت الزراع  ،وررااع
مسامهة الاطاع الزراع يف الواجت احمليل ااااميل،وما املؤكد أ احلاةل الراهوة ال علهيا ايول العرأية ما جعز
غذايئ تعمب اىل همب ااماكانت واملمبار املتاحة عرأيا غري مس تغةل أصمبرة مثالية ،فالمبطا العريب متتع أمراض
هبرية قاأةل للزراعة،فضال عا املمبار البرشية الهائةل،ورمغ احملدو ية النسبية يف أع رضورتت التمبسع اانتاو
الزراع  ،اا أ لدلول العرأية ما املامبمات ما كف لتخرو ما وضعية املس تمبر للغذاء اىل وضعية املصدر هل،
اذ معلة عىل استامثر أراضهيا و لكعلم حصيأ .
ا العامل العريب يس تطيع اذا أحسا استامثر ممبار ه الزراعية املتمبفرة أ حياق ليا فاط الاكتفاء انايت ما
الغذاء والما الغذايئ العريب ،وا ا عالوة عىل ذكل أ يصدر السلع الغذائية والزراعية الخرى ،ولكا ذكل ا
ميكا أ يمت عىل اسا فطري،وا ا عىل اسا العمل امل رتك ،والتاكمل الاقتصا ي العريب والاعامت امجلاع
العريب عىل الوفا (. )1
وت ري ال ةل واملس متساكت العلمية اىل أ مكية الساك يف العراق – مثال  -ونمبعيهت  ،سمباء يف املايض
واحلارض ليس تا قا رت عىل اس تغالل املمبار الطبيعية الاكم ة يف الاطر اس تغالا اقتصا ت م ًال  ،وهذا يعين
أ اخليارات والكفاءات ال متتع هبا ساك العراق مث مجمه اللك خش ذكل ا يمبازي اخلربات واملمبار الطبيعية
الكثرية ال زخر هبا الاطر(.)2ولعل ما أمه الخطاء ال م ية هبا ايول العرأية ،يه الاجتاه حنمب التصويع
ابعتباره مرا فا للتادم ،وأمهلة التمنية الزراعية ،وركزت عىل ان اء أع المبحدات الصواعية ال تعدها معرب ًا
اباقتصا المبطين ما حاةل التخلن ال ورثهتا ما احلابة الاس تعامرية الساأاة ،و يفرتض هبا اا ترتك اجلانا
الزراع ورمنيت  ،وتسري هبام ا ب ًا اىل ا ا مع ًا لتحايق الما الغذايئ ،للمبصمبل لالكتفاء انايت .
والمباقع أ ايول العرأية واملغارأية متكل قدرات هبرية يف اجلانب البرشي والطبيع  ،لتحايق الما الغذايئ،
وال لمب أ رت أصمبرة حصيحة وعلمية حلااة تطمبرا هبري ًا يف فة الصعدة  ،فضال عا حتايق "الاكتفاء
انايت" ل عمبهبا  ،فالرايض الكبرية  ،واملمبار الطبيعية  ،والعدا البرشية الكبرية  ،فضال عا حامبل انها
السمب (الوفط) يف العراق والسعمب ية والكمبية والمارات واجلزائر وليبيا ،واملس ومب ة بمبار مائية هبرية سطحية
وامبفية ،ل أك هذه ايول تطل عىل البحر املتمبسط أو احمليط الطليس ،أو يدا أهنار هبرية متد عىل طمبل
 . )1عا ل شاكرة  . ،عبد املوع احلس ين  :التخطيط الااامتع  ،ار احلمكة للطباعة  ،أغدا  ،عام  ، 1992ص. 266
 . )2أحسا محمد احلسا  :التصويع وتغيري اجملمتع  ،ار ال ؤو الثاافية  ،أغدا  ،ط ، 1986 ، 2ص.65
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خريطهتا الطبمبغرافية ،فضال عا تمبفر الادرات يف حتلية املياه املاحلة ،واصالا الرايض الصحراوية ،واس تغالل
املياه اجلمبفية .
ولك وا اليمبم ن هد تع ًا واحض ًا يف حتايق الما الغذايئ يف البدلا العرأية  ،لاكفة أفرا اجملمتع يف أزمة وابء
همبروان ،فضال عا حتايق الاكتفاء انايت ،وشهدان ضعف ًا واحض ًا يف تغطية متطلبات اأواء اجملمتع  ،الصحية مثل
تمبفري الا وية والهجزة ال تتعلق ابحراز ال فاء ملصايب "همبروان" ،حي شهدان ازمة " الكاممات" ،والكفمبف
المباقية ،واهجزة التوفا.
يامبل هبري مست اري مركز امل اركة الصحية العاملية ( The Center for Global
 )Health Engagementايكتمبر "شاهر امبا " يف من مبر هل عىل صفحت يف الفيس بمبك" :أ
العراق اني يبلغ عد ساكن قراأة الا  40مليمب نسمة ،ا ميتكل اك ما  400 - 350رسر عواية
مركزة توفس ية فاط ،حسا تاارر وزارة الصحة الاحصائية ،يف المبقة اني حتتاو البال في اىل ما يار ما
 3500وحدة عواية توفس ية ،حىت نصل اىل مس تمبى ايطاليا ،حبس ب ( .)1أيامن يرصا وز ر الصحة العرايق
الساأق "عالء العلمبا " يف حديث لا "رويرتز"  :أم المبضع الصح يف العراق ررااع و لك هبري جدا خالل
العامب الرأعة املاضية ،مراعا ذكل اىل يةل ما الس با أمهها عدم اعطاء أولمبية ما قبل احلكمبمات املتعاقبة
للصحة يف العراق.
و للرصاع العسكري املس متر يف أع البدلا العرأية ،كام يف (الاا ،وسمبرت ،وليبيا) ،تم ري ًا شديد ًا عىل
الوظام الصح واخلدمات الطبية يف البال  ،وخلّن ناص ًا يف املعدات وال وية الساس ية  ،كام ترضرت العديد
ما املست فيات واملرافق الصحية أو أغلاة أأمباهبا ،وا س ي المباقعة مهنا يف م اطق قريبة ما الزناع.ورز ا
صعمبأة احلياة اليمبمية أك فمك ابلنس بة للشخاص ان ا يعصن هب الرصاع  ،ويمباهجمب حتدتت ية ما
حي احلصمبل عىل السلع واخلدمات الساس ية أو العثمبر عىل معل .وقد ارتفعة أسعار املمبا الغذائية،
والصحية ،والمبقمب  ،ويمباج الوا صعمبابت اس اة يف مسعامه للحصمبل عىل احتياجاهت الساس ية.كام أ ت
الوضاع الم ية املتالبة اىل ارتفاع مس تمبتت اجلرمية ،ورزايد حاات السطمب  ،تلفة رصاع ااامتع واقتصا ي
وأمين .
وقد حذرت املفمبضية السامية للمم املتحدة ل ؤو الالائ  ،ما أن أعد عام واحد عىل أدء املمباهجات
العسكرية يف طراألا ،ليبيا ،فا الاوضاع ترت ى مع وامب فريو "همبروان"  ،اني يميت مع بخاطر جديدة.
 :)ShakirJawad) https://www.facebook.com/shakiriq )1راأط ايكتمبر شاهر امبا عىل الفيا أمبك .
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وخالل اا ين عرش شهر ًا املاضية ،قدمة املفمبضية است ارات طبية لك ما  25,500ص ،ووزعة
ممبا ااغا ة الطارئة عىل أك ما  42,700ص ،ومساعدات نادية ملا يار ما  2,500ص .كام
معة املفمبضية  37مرشوع ًا هبدف تعزز التعايش السلم أ الالائ والوازح الليبي  ،والعائد ا
واجملمتعات املضيفة ،با يف ذكل ما خالل اعا ة تمهيل البنية التحتية الااامتعية مثل املرافق الصحية والتعلاية
(.)1
ويف اجلانا الغذايئ ن هد أزمة هبرية يف تمبفري املمبا الغذائية يف أزمة أنت ار (همبفيد  ،)19أو عىل القل
احلفاظ عىل عدم ارتفاع اسعارها ،أو فاداهنا ما السمبق  ،او ضام تمبفريها و لك سلا يف السمباق ،وا س ي
أعد أ أدأ الس باق احملممبم يف رك املمبا الغذائية وخزهنا يف البيمبت وتاز التجار والسامرسة  ،ان ا استمثروا
هذه الزمة ،و لك سليب لتحايق أعىل الرابا ولمب عىل حسا أأواء جدلهت ،ويعد سبا ضعن الاما الغذايئ
الرئيا ،همب جهرة ساك الرين اىل املديوة  ،واجتاهمك الوا اىل املد جباذأيهتا املدنية وسهمبةل العيش فهيا ،
وتمبفر اخلدمات فهيا  ،واجنذا الوا اىل طها املدين ،مما عامه اىل جهر الزراعة والاكتفاء أتمبفري املمبا الغذائية
املس تمبر ة ،ورصان نس تمبر أوسط املمبا الغذائية ،فض ًال عا الفمباك واخلرض ال تعد مائدة املمباطا اليمبمية .
وطباا لا " مبذو التكين" ،تضطلع البياانت الطبيعية والااامتعية ،أدور رئيا يف حتديد مدى تمبفرية املمبا
الغذائية ،وقدرة الساك عىل احلصمبل علهيا  ،وابلوظر اىل أمهية ورها هذا  ،تضع هذه البياانت امام الفرا
وامجلاعات البرشية يةل ما التحدتت ال ينبغ هل الاس تجاأة لها والتكين معها ،وتواس هذه الاس تجاابت
عىل أنمباع عدة مهنا( :البايمبلمبايةوالثاافية والسلمبهية) ،ويطلق عىل هذه الاس تجاابت عا ة اما اس تجاابت
(ركيفية) أو (سيئة التكين) ،وت مل الاس تجاابت التكيفية البايمبلمباية التذأذ يف وز اجلس ؛ يف اس تجاأة
م لظاهرة ندرة الطعام الفصلية ،ومرونة مج اجلس البرشي يف ما يتصل ابملمبار البيئية ،والتغريية المبرا ية
اخلاصة اباكتفاء الغذايئ الرضوري والطبيع  ،أما الاس تجاابت الثاافية والسلمبهية فت مل رك مبلمبايا حفد
الطعام...،واس تعامل احلبمب عالية الانتاو ،وتا يات معاجلة الاطعمة للتخلص ما املمبا السامة(.)2
ويف جانا (أما الغذاء) ،فاد عرف العامل اأتداء ما م تصن الامثني ات أم ا غذائي ًا نسبي ًا ،وسبا رزايد اس تعامل
املمبا الكيوية يف الزراعة احلديثة  ،اا أ رزايد اانتااية الزراعية هبذه الطرياة جلا تاوف كثرية
للمس هتلك  ،وأدأ احلدي عا طرياة جديدة لزت ة اانتااية أك أماان لصحة اانسا  ،مثل  ( :الزراعة
 )1ممبقع املفمبضية السامية للمم املتحدة ل ؤو الالائ  ،يف طراألا ،ليبيا  :خرب ( ليبيا :تدهمبر الزمة اانسانية وسط تفا الرصاع وتاطر فريو
همبروان) https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2020/4/5e871bfa4.html:،نرش يف  03أةريل /نيسا . 2020
 )2ساتش هيدت  ،وامب فا ويلجا  :مراع ساأق  ،ص. 247
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البديةل) أو (الزراعة العضمبية) .ا مفهمبم م ظمة الصحة العاملية للما الغذايئ يعين خش الظروف واملعايري
الرضورية الالزمة -خالل معليات انتاو وتصويع وختزا وتمبزيع واعدا الغذاء -لضام أ كمب الغذاء أآم ا
وممب مبقا أ ؛ وحصي ًا ومالمئ ًا لالس هتالك الآ يم .فمما الغذاء متعلق ةلك املراحل ،ما مرحةل اانتاو الزراع ،
وحىت حلظة الاس هتالك ما طرف املس هتكل الخري(.)1
ويعرف "التكثين الزراع " أمن ركثين العائد ما اس تخدام املمبار " .وما املعروف أ حمد ات التمبسع
الزراع يه الرض واملاء ،نا فا التكثين الزراع يمت عا طريق تعظمي اانتاو لمبحدة املساحة ما الرض،
أو وحدة املرت املكعا ما املاء أو هيام .اا أن يف أع احلاات يعترب ركثين انتااية عورص العمل ،ورأ
املال ،ما عمبامل التكثين الزراع .
ويمت "التكثين الزراع " ما خالل عدة أآليات:
الوىل :زت ة انتااية احملاصيل الوباتية واحليمبانية لمبحدة املساحة ما الرض واملرت املكعا ما املاء .وررركز
اجلهمب املبذوةل لزت ة انتااية احملاصيل الوباتية واحليمبانية عىل ررأية أصواف نباتية جديدة أو ررأية سالات
حيمبانية جديدة مث ا خال هذه الصواف والسالات الزراعية يف ظروف انتاو أفضل مكهنا ما حتايق ما
تتيح لها طاقاهتا المبرا ية.
الثانية :زت ة احملاصيل املزروعة يف نفا مساحة الرض يف نفا الس وة ،أو ما يعرف أتكثين احملصمبل .اا
أ هذا التكثين ا ميكا أ يمت اا أعد تمبافر ومبعة ما العمبامل ،مثل الظروف املواخية املالمئة ،ومياه ري
فية وكفاءات ورشية ،وخصمبأة الرض ،ورشوط متعلاة أطبيعة احملاصيل.
الثالثة  :التحمبل ما زراعات أقل قاة نادية ،اىل أخرى أعىل قاة.
الراأعة :صواعة الزراعة ،ويه رجة عالية ما التكثين الزراع  ،وتمت عا طريق زراعة العديد ما احملاصيل
يف أيمبت خضمة ،وظروف خاضعة للتحمك فهيا ما احلرارة والرطمبأة وااضاءة وماكحفة المراض (.)2
وتؤثر المراض والوأةة أطبيعة احلال عىل ن اط الساك وكفاءاهت اجلسمية ،كام أ أوج الواص العديدة يف
الغذاء رزيد ما قاألية اانسا لالصاأة ابملرض أصفة عامة ،وما العمبامل ال رزيد ما احامتات ااصاأة ابملرض
يف البال الوامية عدم كفاية الساليا الطبية المبقائية ،ا س ي يف املواطق الرطبة ،حي رمنمب امليكروابت احلامةل
للمرض ورسعة فائاة .ويرتتا عىل ذكل وامب كثري ما المراض  -ترتاوا أ احلصبة والانفلمبنزا  -الذل ا
 )1محمد وي عبد ايامي  :مفاهمي تتعلق ابلما الغذايئ  ، 2004/10/3 ،عىل ممبقع اجلز رة . https://www.aljazeera.net ،
 )2محمد وي عبد ايامي  :املراع نفس .
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يصيبا الساك احمللي ان ا يافمب أما ا ،وأمام غريها قلييل احليةل ،اىل اخملاطر الك انت ار ًا والشد فتاكً،
مثل (املالرت ،وايوسنتارت ،والسل ،والكمبلريا )،وغريها .واشك أ هذه الوضاع تس تلزم احلذر املس متر،
حىت يف تكل القطار ال شهدت تادم ًا  ،يف التعامل مع مثل هذه المراض(.)1
وصدر أيا م رتك حمبل تم ريات همبفيد 19-عىل الما الغذايئ والتغذية  ،ما قبل "الفاو" و"ايفا "
و"البوك ايويل" و"ةرانمج الغذية العامل " بواس بة الااامتع الاس تث ايئ لمبزراء الزراعة يف ومبعة العرشا ،
يف  21أةريل/نيسا ، 2020روما ،واش وطا العامصة .واني اشار اىل" :أ ت جاحئة همبفيد 19-اىل
حتدت غري وم عها ما الظهمبر د ًا .وقد أدأت
خسارة هبرية يف الرواا يف ييع أحناء العامل ،وأصبحة ت لك ً
جاحئة همبفيد 12-تؤثر ابلفعل عىل الوظام الغذايئ ةرمت  .فالايمب املفروضة عىل مس بمبق يوطمبي عىل تم ريات
ااامتعية واقتصا ية ابلغة ما أيهنا املسا ابلما الغذايئ والتغذية .ونكل جيا تنس يق الاس تجاابت للجاحئة يف
ييع أحناء العامل و لك ايد با يف ذكل اس تجاأة ومبعة العرشا وغريها ،للحد ما تم ريات هذه اجلاحئة واهناهئا
التوال اخل البدل المباحد وأ البدل والآخر ،ميكا أ تعيق اخلدمات اللمباستية املتعلاة ابلغذية ،وتعطل
سالسل اامدا ات الغذائية و لك مل ،وتؤثر عىل تمبافر الغذاء .كام أ تم ريات هذه الايمب عىل حرية حركة
العامل يف الزراعة وعىل امدا املزارع ابملدخالت الزراعية ،س يخلق قري ًبا حتدتت عىل انتاو الغذية مما دد
ابلتايل الما الغذايئ مجليع الوا وخاصة ان ا يعي مب يف ايول الك فار ًا( .)2
وأخري ًا فم الزمة الغذائية يف ايول العرأية ،ليسة م لكة ناص أو حش يف املمبار املتاحة ،وا مب ًا ساكني ًا
متسارع ًا أو جعز ًا يف ااماكانت املالية ,وا ا يه ابيرجة الوىل مسمةل ف ل أو خلل يف الس ياسات الزراعية،
وسمبء اس تغالل ملا همب متاا لهذه ايول ما ممبار  ،فهي ازء ما مسمةل التمنية العرأية يف امبهرها ،أم اطها
اانتااية والاس هتالهية والتمبزيعية عىل املس تمبى الاطري والامبيم ،فضال عا ايويل.
خامس ًا :الوتاجئ :
للك راسة أو حب ا أد ما نتاجئ تتمبصل الهيا ايراسة  ،ويف هذه المبرقة البحثية ،

الآيت :

 . )1محمد اجلمبهري  . ،علياء شكري  :مراع ساأق  ،ص . 237
 )2م ظمة الاغذية والزراعة للمم املتحدة  :أيا م رتك حمبل تم ريات همبفيد 19-عىل الما الغذايئ والتغذية  ،أطلعة علي أتار
. /http://www.fao.org/news/story/ar/item/1272160/icode

، 2020/7/26
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 -1تمباج ايول العرأية واملغارأية حتدتت وابئية وأم ية غذائية خطرية ،كام يف وابء "همبروان"  ،وال ميكا
ممباهجهتا ما خالل الادرات ( الوفطية  ،الزراعية  ،البرشية ،املمباقع اجلغرافية ) ال يي  ،وما خالل
الاس تغالل الامثل واملدرو لتكل املمبار .
 -2ميكا لدلول العرأية معاجلة الزمات الصحية والاقتصا ية والم ية الغذائية ،ما خالل "التكين" مع
التغريات املس تجدة واملس تحد ة ،والاس تجاأة يف تعديل أع النظمة والنساقاااامتعية والاقتصا ية
والغذائية،لتتالي مع هذه الظروف املس تجدة وحتايق الما الغذايئ ،و لك سلا ومر و يوامييك.
 -3ابماك "العال العريب"  ،وخربت ومعارف ال اكتس هبا ،ما أجيا احللمبل الوااعة لهذه امل الكت
والزمات الم ية الغذائية ،ما خالل استامثر ررا املعريف والتارخي واحلضاري .
 -4ا الرصاع واحلرو اخلاراية واياخلية يف ايول العرأية ،ما أك املعمبقات يف حتايق الما الغذايئ.
 -5ما الس با املهمة يف ضعن الما الغذايئ والصح يف ايول العرأية ،عدم اعطاء أولمبية ما قبل
تكل ايول للما والصحة والغذاء .
 -6ا "الن وأمبلمبايا التغذوية" أمبصفها حا ًال مم ًا وم ظامً هل اش تغاات اخلاصة  ،بمبضمبع الغذاء ،وانتاج ،
وتمبفريه ،والادرة عىل احلصمبل علي  ،وأ اط اس هتالك  ،أ كمب م اس ب ًا للغاية يراسة الما الغذايئ
وم الكت اخملتلفة .
سا س ًا  :التمبصيات :
خراة ايراسة أعدة تمبصيات  ،مهنا :
 -1يمبيص البح بمباهجة التحدتت المبابئية والم ية الغذائية اخلطرية  ،لمبابء "همبروان" ،ما خالل
الادرات ال متلكها ايول العرأية ،مثل ( الوفطية ،الزراعية ،البرشية  ،املمباقع اجلغرافية) ،وما خالل
الاس تغالل العلم واملثايل لهذه املمبار .
 -2وكذكل يمبيص البح بعاجلة الزمات الصحية والاقتصا ية والم ية الغذائية يف ايول العرأية  ،ما
خالل "أآليات التكين" مع التغريات املس تجدة ،والاس تجاأة الرسيعة يف تعديل النظمة والنساق
الااامتعية والاقتصا ية والغذائية ،لتامتىه مع هذه الظروف  ،ولتحايق الما الغذايئ ،و لك سهل
ورسيع .
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 -3وأيض ًا يمبيص البح ابستامثر العامبل واخلربات العرأية ،ال ا بتة جدارهتا يف العامل ،يف أجيا احللمبل
املواس بة لهذه امل الكت والزمات الم ية الغذائية ،ما خالل استامثر ررا املعريف والتارخي
واحلضاري ،ولهنا أعرف أظروف ولها ما غريها .
 -4ويمبيص البح ابحالل السالم ،واجيا احللمبل املواس بة للرصاعات واحلرو اخلاراية واياخلية يف
ايول العرأية ،لهنا ما أك املعمبقات يف حتايق الما الغذايئ .
 -5وأخري ًا يمبيص البح اىل اعطاء الولمبية ما قبل ايول العرأية ومؤسساهتا عىل اختالفها ،لالهامتم
ابجلانا المين الغذايئ والصح  ،حىت ا تتفاجم يف مس تابل الحداث .
ساأع ًا (:أ) املرااع :
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تأثري فريوس كورونا على األمن الغذائي يف اجلزائر

Corona effect on food security in Algeria
.ديناوي أنفال عائشة

اجلزائر، جامعة عبد ا يد ةا اب يا مس تغامن،طالبة كتمبراه
ميلود بن خرية

، اجلزائر،جامعة حسيبة ةا أمبعيل شلن،طالا كتمبراه
:امللخص
هتدف هذه ايراسة اىل تسليط الضمبء عىل أحد أمه الاضات ال ت غل ول وم ظامت العامل يف
المبقة احلايل خاصة مع تفيش فريو همبروان املس تجد أا ويه قضية الاما الغذايئ ووضعها يف اجلزائر
.والاليات ال مت اعامت ها ملمباهجة ناص الاما الغذايئ
،تب ما خالل ايراسة أ فريو همبروان انعكا سلبيا عىل اقتصا اجلزائر هباية ايول ال مسها
لكهنا اس تطاعة حتايق الما الغذايئ ل عهبا لهنا نة مكل تزوانت فية لعدة أشهر قا مة ما ال وية
.والسلع الاساس ية اباضافة اىل اهنا اعمتدت تداأري اناعة لتحايق الاما الغذايئ
 الزمة الصحية الاقتصا ية، اجلزائر، فريو همبروان، الما الغذايئ:اللكامت املفتاحية
Abstract :
This study aims to shed light on one of the most important issues that
concern the countries and organizations of the world at the present time,
especially with the outbreak of the new Corona virus, which is the issue of
food security and its status in Algeria and the mechanisms that have been
adopted to confront the lack of food security.
It was found through the study that the Corona virus reflected
negatively on the economy of Algeria like the rest of the countries that
touched it, but it was able to achieve food security for its people because it
had sufficient stocks for the next several months of medicines and
commodities in addition to that it adopted effective measures to achieve
food security
Key words: food security, Corona virus, Algeria, economic health crisis
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أسفر تفيش فريو همبروان حمبل العامل عا يةل ما التحدتت ،لع ّل أةرزها تكل املتعلاة ابحامتلية
تصاعد أزمة أما غذايئ قد هتد مالي البرش حمبل العامل ،وذكل يف ظل ما انطمبت علي اااراءات املتخذة
ما جانا أع ايول للحد ما تفيش الفريو ما تداعيات سلبية عىل سالسل تمبريد الغذية ،وتمخر
حركة حشا المبار ات الغذائية ،وهمب ما عا العديد ما املوظامت حمبل العامل اىل التحذ ر ما مغبة أزمة أما
غذايئ عىل املس تمبى العامل قد كمب ما الصعا جتاوزها وسهمبةل ،وتمباج اجلزائر كغريها ما ايول أزمة
حصية واقتصا ية اراء تفيش فريو همبروان وتس متر هجمب ايوةل يف اعامت س ياسات اقتصا ية طارئة هتدف
اىل ختفين عاء الآ ر الاقتصا ية والااامتعية الواية عا تفيش فريو همبروان وم حتد ت م لكة
البح يف ااجاأة عا السؤال الرئييس التايل:
ما تم ري فريو همبروان عىل الاما الغذايئ يف اجلزائر؟
ويتفرع هذا السؤال اىل الس ةةل التالية:
ماذا ناصد ابلما الغذايئ
ماهمب واقع تم ري فريو همبروان عىل الاما الغذايئ اجلزائري؟
مايه التداأري والاليات ال اعمتدهتا اجلزائر ملمباهجة هذه الزمة؟
الفرضية:
تعيش اجلزائر ازمة حصية اقتصا ية وتمباج حتدي حتايق الاما الغذايئ
حماور ايراسة:
تواس حبثوا اىل الث حماور :
 احملمبر الول عىل ماهية الاما الغذايئ
 احملمبر الثاين  :حاولوا اظهار واقع تم ري فريو همبروان عىل الاما الغذايئ اجلزائري
 احملمبر الثال  :فاد ركزان عىل التداأري والاليات ال اعمتدهتا اجلزائر ملمباهجة حتدي حتايق الاما
الغذايئ يف ظل تفيش فريو همبروان.
أهداف ايراسة :
رمكومهدافايراسةفيالرتك علمىحاوةل اظهار ماهية الما الغذايئ و تبيا تم ري فريو همبروان عىل الاما
الغذايئ اجلزائري مث التطرق للليات والتداأري ال اتبعهتا اجلزائر لتحايق الاما الغذايئ وممباهجة هذه
الزمة .
 :1الاما الغذايئ:
1.1املفاهمي املتعلاة ابلما الغذايئ:
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قبل المبلمبو لتعرين الاما الغذايئ اأد ما العروو عىل تعرين الغذاء الآما:
ظهر مصطلأ الغذاء الآما نظرا لالس تخدام الكبري الامسدة الكاياوية واملمبا الكاياوية ،مفع حتس
الزراعة شهد العامل أداية الوصن الثاين ما الامثني ات أم ا غذائيا نسبيا ،لكا زا ت اخملاوف عىل أما
وحصة اانسا (عبد اييمبم )2004 ،وهذ ما اعل م ظمة الصحة العاملية تعط مفهمبما للما الغذايئ
واني يعين:
" خش الظروف واملعايري الرضورية الالزمة -خالل معليات انتاو وتصويع وختزا وتمبزيع واعدا الغذاء-
لضام أ كمب الغذاء أآم ا وممب مبقا أ وحصيا ومالمئا لالس هتالك الآ يم" (عبد اييمبم)2004 ،
كام يعرف الاما الغذايئ أمن " حاةل تتحاق عودما يتس ىن المبصمبل الما اىل ط غذايئ مغذ عىل
الوحمب املالي اباقرتا مع أيئة حصية ،وخدمات ورعاية حصية فية ،ما أجل ضام حياة ممبفمبرة الصحة
والن اط مجليع أفرا الرسة ،وخيتلن الغذاء الما عا الما الغذايئ ما حي اش امتهل أيضا عىل امبانا
ممارسات الرعاية الاكفية والصحةوالوظافة ،اباضافة اىل الكفاية الغذائية (FAO, IFAD,
)UNICEF, WFP and WHO, 2020, p. 255
وقد م صبا يف املرحةل الوىل عىل تمبفري السلع الغذائية ابلمك فاط في تطمبرت الوظرة أعد ذكل اىل
الاهامتم ابجلمب ة والومبعية وهبذا ركمب قد مت املمبازنة أ المك واجلمب ة أيامن يف أآخر مرحةل حتمبل الرتك اىل
الأعا الصحية للسلع الغذائية أو ما يعرف أمما الغذاء وهبذا كمب أما الغذاء متعلق ةلك املراحل ال مير
هبا أداية ما مرحةل اانتاو الزراع وصمبا لالس هتالك ما طرف املس هتكل الخري ( ،عبد اييمبم،
)2004
 :2.1مفهمبم الاما الغذايئ:
يتاس الاما الغذايئ اىل قسم أحدهام مطلق والآخر نس يب ( :الما الغذايئ)
الاما الغذايئ املطلق " :انتاو الغذاء اخل ايوةل المباحدة با يعا ل أو يفمبق الطلا ّ
احمليل" ،ويُ ّعرف
أيضا" ابلما الغذايئ انايت".
الما الغذايئ النس يب" همب قدرة وةل ما أو ومبعة ما ايول عىل تمبفري السلع واملمبا الغذائية ّيا أو
ازئيا"  .ويُ ّعرف أا " قدرة قطر ما أو ومبعة أقطار عىل تمبفري احتياجات متعه أو متعاهت ما السلع
الغذائية الساس ية ّيا أو ازئيا وضام احلدّ ال ىن ما تكل الاحتياجات ابنتظام".
 :3.1أأعا الما الغذايئ:
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رركز الما الغذايئ يف مفهمبم عىل عوارص رئيس ية :(world health
) organization, 2020ويه الأعا الرأعة للما الغذايئ ويه عىل الرتتيا:
أ .التمبافر .ي مل وامب مكيات فية ما غذاء م اسا ما انتاو حميل ،اس تريا جتاري أو مساعدة غذائية
عىل أسا أة ما خالل امبانا اانتاو،واحتياطيات الغذية ،والسمباق والوال ،والغذية الربية.
 .احلصمبل عىل الغذية :يذها هذا البعد اىل اماكين وامب خل ف أو ممبار أخرى ااتحة الغذاء
املواسا عرب انتاو مزنيل يف المبقة اني ركمب الغذية ممبامب ة وامب ا فعليا أوحيمتل وامب ها ما الواحية
املا ية.
و .الاس تخدام .ما خالل اس تخدام الغذاء أصمبرة م اس بة عرب معامةل م اس بة للغذاء وممارسات التخزا،
معرفة فية وتطبيق ممارسات التغذية
 .الاس تارار :وهذا ما خالل احلصمبل عىل غذاء ف يف ييع الوقات أعدما يمت حتايق الأعا ما
تمبافر الغذية واماكنية احلصمبل علهياواس تخدا ا أصمبرة فية.
 4.1خطر الاما الغذايئ :
ويعرف عىل الوحمب التايل:
"احامتل أو أرحجية حدوث أحداث أو اجتاهات خطرية تضاعفها الآ ر ال تاع يف حال حدوث تكل
الحداث أو الاجتاهات .وخطر التعرض انعدام الما الغذايئ همب احامتل انعدام الما الغذايئ الواشئ عا
التفاعالت أ الخطار الصدمات حاات ااهجا الطبيعية أو ال يه ما صوع اانسا والواية عا
الوضاع اله ة"( .م ظمة الاغذية والزراعة)2019 ،ويواس اىل نمبع :
انعدام الما الغذايئ املعتدل :ويعرف عىل أن " مس تمبى شدة انعدام الما الغذايئ است ا ا اىل
مايا املعاانة ما انعدام الما الغذايئ اني يمباج عوده الفرا عدم يا ازاء قدرهت عىل احلصمبل عىل
الغذية ويضطرو مع  ،يف أوقات معيوة ما الس وة ،اىل خف امب ة و/أو نمبعية الغذية ال يت اولمبهنا
وسبا ناص الممبال أو سمباها ما ممبار  .وهمب ي ري ابلتايل اىل عدم احلصمبل و لك مس متر عىل الغذية،
مما يالص الومبعية الغذائية وخيل ابل اط املعتا ة اس هتالك الغذية وقد ركمب هل تم ريات سلبية عىل التغذية
والصحة والرفاه"(.م ظمة الاغذية والزراعة)2019 ،
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انعدام الما الغذايئ ال ديد :ويعرف عىل أن  " :انعدام الما الغذايئ اني يمبجد يف م طاة حمد ة
عود ناطة زم ية حمد ة وأدرجة ما ال دة هتد احلياة أو ش بل العيش أو هيام معا ،أرصف الوظر عا
أس باأ أو س ياق أو مدت  .وهمب د اعطاء تمباهيات اسرتاتيجية لالاراءات ال رركز عىل الهداف
الاصرية الجل ملوع انعدام الما الغذايئ ال ديد اني دد احلياة أو ش بل العيش أو التخفين ما شدت أو
خفض (.م ظمة الاغذية والزراعة)2019 ،
وال لك التايل يلخص احلاات املتعلاة ابلما الغذايئ
ال لك ر  :1احلاات الثال ة للما الغذايئ

املصدر(FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO, 2020, p. 19):

 :5.1المب ات الممية العامةل يف سبيل الما الغذايئ:
ما أجل حتايق الاما الغذايئ يف العامل يعد ايول اجيا و ات وةرامج عاملية ومهنا( :الامم املتحدة)
ةرانمج الغذية العامل  :يعمل ةرانمج الغذية العامل عىل تادمي يد العمب ما خالل املساعدات
الغذائية ،ما يعمل أيضا يف حتايق هدف م ع اجلمبع يف املس تابل ،ابعامت الربامج ال تس تخدم الغذاء همبس يةل
لبواء الصمبل ،وتعزز متعات أقمبى وأك يواميكية .وهذا يساعد اجملمتعات يف حتايق الما الغذايئ.
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البوك ايويل :يعمل البوك ايويل عىل زت ة الاستامثر يف الزراعة والتمنية الريفية ،لتحايق الاما
الغذايئ وحتسي ما خالل اس تصالا الرايض الزراعية املنس ية واملتخيل عهنا ،والت جع عىل أساليا
الزراعة انهية ،اضافة اىل العمل عىل خلق وخلق حماصيل أك مرونة ومغذية وحتس التخزا وسالسل
التمبريد للحد ما خسائر الغذية.
م ظمة الغذية والزراعة للمم املتحدة)فاو) :هتدف م ظمة الغذية والزراعة لتحايق الما الغذايئ
للجميع ويه تسع جاهدة لضام حصمبل ييع البرش عىل الغذاء جبمب ة عالية وابنتظام ،وهذا ما خالل
المبصمبل للهداف الرئيس ية واملمتثةل يف العمل عىل احلد ما اجلمبع وحتايق الما الغذايئ واحلد ما وسمبء
التغذية؛ اباضافة اىل الاضاء عىل الفار والعمل عىل فع التادم الاقتصا ي والااامتع  ،أما أآخر الاهداف
فيمتثل يف العمل عىل اجيا ا ارة مس تدامة واس تخدام املمبار الطبيعية.
الصودوق ايويل للتمنية الزراعية :تعمر الصودوق ايويل للتمنية الزراعية ما أجل احلد ما الفار يف
املواطق الريفية ،الفار اضافة اىل حمارأة سمبء التغذية كام يعاجل ما خالل الربامج وامل اريع للمممبل لها م لكة
الما الغذايئ والتغذية.
 :6.1أآليات ممباهجة ناص الما الغذايئ يف ظل انت ار فريو همبروان:
جلمت أع ايول اىل الاعامت عىل أساليا تتلفة يف ظل تفيش همبروان ما أجل تاليل اخملاطر
املرتبطة أرتااع الما الغذايئ يدا ،وذكل عىل الوحمب التايل(أمحد:)2020 ،
 تمبظين الطائرات املُس ّرية الزراعية :وهذا لتعمبي العورص البرشي ،اباعامت عىل تمبظين التك مبلمبايا.
 اسرتاتيجية املمرات اخلرضاء :عة املفمبضية الوروأية لتبين اسرتاتيجية املمرات اخلرضاء ما أجل
ضام تدفق اامدا ات الغذائية ،وفتأ احلركة للعامل املمبمسي يف ممبا احلصا
 تاييد مكيات الرشاء ما املتاار :ما أجل هذا جلمت أع ايول اىل فرض قيمب ٍ عىل مكيات الرشاءوذكل
لمبقن جتريد املتاار ما املمبا الغذائية.
:2الاما الغذايئ يف ظل تفيش فريو همبروان – راسة حاةل اجلزائر
 1.2الاما الغذايئ يف اجلزائر:
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احتلة مساحة احلبمب معدل س ومبي يبلغ  ٪40ما املساحة الزراعية املفيدة ،وتادر
املساحة املزروعة ابحلبمب خالل العاد  2009 -2000حبمبايل  3200930هكتار ،
حي ي غل الامأ الصلا وال عري معظ هذه املساحة  ،حبمبايل  ٪ 74ما ا ااميل مساحة
احلبمب  .خالل الفرتة  ، 2017 -2010معدل هذه املساحة ألغ  3385560هكتار ،
ةزت ة  ٪6ماارنة ابلفرتة الساأاة (() 2009 -2000وزارة الس ياحة والتمنية الريفية،
)2018
ويادر معدل ا نتاو احلبمب خالل الفرتة  2017 -2010أوحمب  41.2مليمب ق طار ،
ةزت ة قدرها  ٪26ماارنة أعاد  2009 -2000حي يادر معدل اا نتاو  32.6مليمب
ق طار .ويتكمب اﻹنتاو أ ساسا ما الامأ الصلا وا ل عير  ،والذي يمثل عل
التمبال  ٪51و  ٪29ما ا ااميل معدل ا نتاو احلبمب (2017 -2010وزارة الس ياحة
والتمنية الريفية)2018 ،
ورتفعة املساحة اخملصصة للخرضوات يف السمبق أنس بة  ٪44 +خالل الفرتة -2010
 2017ماارنة ابلفرتة الساأاة  .2009-2000كام زا ت املساحات اخملصصة للبطاطا والبصل
أنس بة  ٪68 +و  ٪35 +عىل التمبايل  ،ماارنة ابلفرتة  2017-2010و.2009-2002
زا معدل انتاو اخلرضوات و لك هبري خالل الفرتة  ، 2017-2010حي ألغ  ٪121 +ماارنة
ابلفرتة  .2009-2000ابلنس بة البطاطا والبصل الذلا ميثال عىل التمبايل أك ما  ٪36وأك
ما  ٪12ما انتاو اخلرضوات فاد جسال زت ة قدرها  ٪102 + ٪143 +عىل التمبايل( .وزارة
الس ياحة والتمنية الريفية)2018 ،
ال لك ر  :2انمباع احلبمب والمكية املوتجة يف اجلزائر لعام 2018
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املصدر(:املوضمة العرأية للتمنية الزراعية ،2018 ،صفحة )17
حتسنة وفرة املوتجات الزراعية و لك ملحمبظ (:وزارة الس ياحة والتمنية الريفية،
وقد ّ
)2018
 الامأ (الامأ الصلا والامأ الل ) أنس بة ٪29
 البامبليات ()٪ 39
 اخلرضوات ()٪ 184
 البطاطا ()٪ 235
 ا ضيات ()٪115
 المتمبر ()٪ 80
كام معلة عىل ان اء  39صمبمعة وتاز مرب ة للفرتة  2018-2017ما أاة ختزا
الانتاو احمليل مع احلبمب با فهيا الامأ الل والصلا ،وهذا يف اطار احملافظة عىل الامدا ات الغذائية
(املوضمة العرأية للتمنية الزراعية ،2018 ،صفحة )60
 2.2اجلزائر والربانمج الطارئ للما الغذايئ العريب املرحةل الثانية (:)2021-2017
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

216

ما اجل حتايق الاما الغذايئ وتطمبيل الاطاع الفاليح ونظرا ا اجلزائر عضمب جفامعة ايول العرأية
واملوظمة العرأية للتمنية والزراعة فا هذه الخرية حد ت الث مكمبانت ما أجل حمارأة اخلطر املتعلق
ابلما الغذايئ العريب وال لك املمبايل متثل امل اريع والس ياسات :
ال لك ر  :1مكمبانت حمارأة اخلطر املتعلق ابلما الغذايئ العريب املرحةل الثانية (-2017
)2021
المكون األول .تحسين اإلنتاجية في الزراعات
القائمة

المكون الثالث :المشروعات
االستثمارية المتكاملة والمرتبطة
بأنشطة البرنامج أو المشروعات
المنفذة والجاري تنفيذها

المكون الثاني :استثمار
المزيد من الموارد األرضية
باالستفادة من العوائد المائية
لترشيد استخدام مياه الري
ومصادر المياه غير التقليدية

الجزائر والبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي
المرحلة الثانية ()2021-2017

املصدر :ما اعدا الباحث اباعامت عىل(املوظمة العرأية لتمنية والزراعة ،2018 ،صفحة )11
املكمب الول .حتس اانتااية يف الزراعات الاامئة :
الربامج أو املرشوعات املوفذة واجلاري توفيذها ألغ عد امل اريع ( )15مرشوعا كام ألغة التاكلين

الاستامثرية لا ( )5مرشوعات مهنا حنمب  844.09مليمب وار تس هتدف هذه امل اريع  7حتدي
قطاع انتاو العالف ما خالل ةرانمج الرشاكة الثاليث :ةرانمج ت غيل املزرعة ،اللبا  ،املريب /
 املساعدة وايمع الفين للمعاهد واملراكز واملاكتا حتة المبصاية.
 احياء ةرانمج التفريط )CNIAAG
 زراعات مساحة  8أاف هكتار عرب ةرانمج البذور البامبلية والعالف والربس مي ،والكرس وة).
 تعزز قدرة ختزا احلبمب عرب ان اء  39صمبمعة وسعة اااملية قدرها  8.2مليمب ق طار
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 تعزز قدرات انتاو أذور احلبمب ما خالل حتايق  17حمطة معل جديدة
 حتس سلسةل امب ة اانتاو لبذور احلبمب .
 زت ة مساحات الزيتمب عا طريق زراعة ش ب مكثفة  200جشرة  /هكتار ومكثفة 400,جشرة /
هكتار.
 اس تخدام أنظمة الري املاتصدة لتمبفري املياه للمساحات اجلديدة
 تمبفري  6.4مليمب ما غرا الزيتمب .
 حتدي التا يات الزراعية يف المباحات
 اعا ة تمهيل لبسات الوخيل الادمية.
 استبدال انرة أفمبل الصمبت أنس بة  ، %25وال عري أنس بة .% 15-20 .
 حتس سلسةل اجلمب ة لبي الاس هتالك واللحمبم البيضاء انحب ،التحمبيل ،والتعبةة والتغلين
 حتدي البنية التحتية للامش ية أتادمي معلمبمات عا السعار والسمباق الزراعية
 نرش املعلمبمات عا أسعار املوتجات الزراعية يف السمبق احمللية
 معرفة اجتاهات السمباق ايولية لمتك املد را ما استباق اااراءات املتمبخاة.
املكمب الثاين :استامثر املزيد ما املمبار الرضية اباس تفا ة ما العمبائد املائية لرتش يد اس تخدام مياه الري
ومصا ر املياه غري التاليدية:
الربامج او املرشوعات املوفذة واجلاري توفيذها :يوفذ ما خالل املكمب ال ة م اريع يف اات الري
التمكييل للحبمب  ،وتطمب ر تا يات الري املاتصدة ،واس تعامل املياه املعاجلة
املكمب الثال  :املرشوعات الاستامثرية املتاكمةل واملرتبطة أمن طة الربانمج أم الربامج أو املرشوعات املوفذة
واجلاري توفيذها  :ي متل عىل مرشوع رلكفة أحدهام حنمب  4.2مليمب وار ،الول يف ال ان اء
قطا صواع  -غذايئ م دمج للتنس يق أ متعاميل شعبة احلليا يف اقلمي واية سطين ،واملرشوع الثاين
ةرانمج الاستامثر يف من ةات الضبط .وددف املرشوعا اىل تفعيل طرياة جديدة للتوظمي والتنس يق أ
العامل واملوتج احمليل للحليا وم تاات  ،وحتس التخزا يف احلبمب ( .املوظمة العرأية لتمنية والزراعة،
 ،2018صفحة )12
 3.2الاما الغذايئ ووابء همبروان يف اجلزائر:
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ا زالة ول املغر العريب تمباج الفاتمبرة الضخمة ما اس تريا احلبمب يف العمبام الخرية،
فبالنس بة للجزائر حتتاو حمبال أا 15مليمب طا ما احلبمب أيامن تتمبقع حمصمبل يف حدو  5.3مالي
طا ،وما املتمبقع ا تصل وار هتا اىل حمبايل  10مالي طا ،حىت حتاق الاما الغذايئ للممباطو  .أيامن
تسبا فريو هروان يف ارتفاع امل رتتت ما السلع الغذائية  ،يقيق واحلليا والرز واخلرض والسكر
والزيمبت ،ففريو همبروان سبا انعر والهتمبيل الامر اني زا ما م رتات املمباطو أغية تمم
الغذاء لنفسه  ،ما معل عىل يشء ما التضخ يف سمبق السلع الغذائية ،وهذا ما أ ى اىل اضطراابت يف
سلسةل التمبريد (مقا .)2020 ،
وما أجل حل هذه امل ا ة سعة اجلزائر اىل التمهيد عىل تمبفري تزو ما الامأ لزتويد السمبق
والاس تجاأة لطلا الرس وساعدت اامدا ات احمللية املس تارة واخملزوانت الاكفية ،وحسا تارر صدر
شهر امبا املايض ما املتمبقع أ تبلغ متطلبات اس تريا الامأ للس وة التسمبياية  2021 /2020اىل
 5مالي طا  ،أي أقل أوحمب  1.5مليمب طا ما وار ات العام الساأق(Food and .
Agriculture Organization of the United Nations,
)2020
كام معلة احلكمبمة يف  21أةريل  2020ابلساما لبع املتاار ابعا ة فتأ ،مع ارتفع الطلا
عىل قيق الامأ ،اباضافة اىل زت ة طاقة املطاحا احلكمبمية واخلاصة ةاكمل لزتويد السمبق احمللية.
ورصحة هجات مسؤوةل ا اجلزائر يدا تزو غذايئ ٍف لتلبية الطلا احمليل عىل الغذاء حىت أداية
عام  .2021كام معلة احلكمبمة عىل حظر تصد ر أي م تج اسرتاتيج با فهيا الغذاء حىت الهناية
المبابء ).(fao, 2020
رسعة ما املعاجلة اخملصصة للغذية وال وية الساس ية املس تمبر ة  ،وتادمي محةل تمبزيع املمبا
كام َ
الغذائية ومس تلزمات الوظافة للرس الك ضعفا .فالسلطات احمللية تتخذ ييع التداأري الالزمة ملوع
الزت ات غري املربرة يف السعار .كام فتحة وزارة الزراعة نااط أيع لبيع املوتجات الزراعية أمسعار
معامبةل لضبط السعار يف السمباق ،و فة وزارة الزراعة املاكتا اخملتصة بمباصةل الن طة الزراعية
املوتظمة وتمبفري الوال وا اية الصحية للعامل الزراعي للحفاظ عىل الاس مترارية يف سلسةل التمبريد
الزراع  .وطلا ما حاكم املااطعات تسهيل اعا ة فتأ تاز املدخالت الزراعية لبيع البذور وال وية
البيطرية واملعدات الزراعية)(fao, 2020
ويف نفا الس ياق أوحض المبز ر املوتد امللكن ابلفالحة الصحراوية واجلبلية فؤا حشات ،أ
فريو “همبروان” أواا رضورة حتايق الما الغذايئ والاكتفاء خاصة يف ظل اختاذ أع ول قرار م ع
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التصد ر خبصمبص ابلامأ ،وحىت البدلا ال تصدر فاااراءات يف م ع الوال حتمبل و ذكل ،كام ا
للجزائر رزخر أومبع ما الفالحة واملمتثل يف الفالحة الصحراوية وال ميكا أ ركمب ازء مسامه يف حتايق
الما الغذايئ اس ي يف ظل حتديد واحصاء  2600هكتار ما الرايض الفالحية وال يه جاهزة
لالس تغالل( .ةا عزوز)2020 ،
وتتعرض اجلزائر خملاطر م خفضة ما اامدا ات الغذائية  ،حي تصل اىل احلد ال ىن ما التعرض
للمخاطر ما اراء اس هتالك املدخالت المبس يطة ورأ املال الثاأة واخنفاض الصا رات الزراعية ،اما عىل
صعيد الطلا أ ول املغر العريب .فتمباج اجلزائر تاطر وسبا متمبسط حصة الفر املرتفعة نسبية ما
اانفاق عىل الغذاء والاعامت املرتفع نسبيا عىل المبار ات الغذائية (م ظمةالغذية والزراعة لالمم املتحدة ،
 ،2020صفحة  )14واجلدول التايل يلخص ذكل
اجلدول ر  :1التمثر ابلصدمات عىل صعيد اامدا والطلا في يتعلق برض فريو همبروان املس تجد
(کمبفيد)19-

املصدر)(Schmidhuber, Pound, & Qiao, 2020, p. 32
.3تداأري اجلزائر لتحايق الاما الغذايئ يف ظل الازمة:
ما أ أمه اااراءات عىل املدى املتمبسط عىل القل( :لعال)2020 ،
الصحية والفالحية،.
 اعا ة مرااعة فاتمبرة المبار ات والرتك خاصة عىل وار ات التجه ات ّ
 تدخل ايوةل براقبة ورشاء املوتجات الفالحية الرضورية واعا ة تمبزيعها أي تسمبياها لضام الما
الغذايئ عىل القل ملدة س وة،.
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 مع الاطاع الفاليح ماليا ما ت ،ومرافاة الفالح يف هذه الظروف الصعبة،.
 حتريك العمل ايألمبما ما أجل تمبفري املمبا الغذائية الرضورية ما اخلارو،.
 اعطاء الولمبية الاصمبى حملارأة وابء همبروان ما خالل تمبفري خش ااماكانت املا ية واملالية،
 تمطري وت جيع العمل اخلريي للمسامهة ( ما ت ،وماليا) يف حمارأة المبابء،
 جلمبء اجلزائر اىل تعزز تزوهنا الاسرتاتيج ما السلع واملمبا الغذائية املهمة ،خاصة يف ظل جلمبء
العديد ما ايول اىل اغالق احلدو ،.
 م أ مبلغ مايل يادر  30000و للعامل ان ا ترضروا ما تداعيات أزمة همبفيد ( 19أمثال
احلالق  ،سائا س يارات الارة،.)....،
 طممنة ال عا اجلزائري ما قبل الرئيا أمبامب مكيات فية ما السلع الغذائية الساس ية ما أجل
التمبقن عا رشاهئا ةمكيات هبرية ما قبل املمباطو نتيجة اخلمبف ما نفاذ الغذية الاساس ية خاصة
مع اعال حاات احلرض والاغالق يف أع واتت اجلزائر،.
 تادمي املبالغ مالية و ال وات و البذور و غريها ما مدخالت الزراعة ملساعدة صغار املزارع ما
أجل التعامل مع فريو همبروان،.
 مساهامت وزارة التضاما يف توظمي هبات تضام ية اىل م اطق الظل،.
 حمارأة وزارة التجارة للغش واحتاكر السلع هبدف مك املمباطو ما اقتواء املمبا الغذائية
الساس ية،.
 ختصيص  10000و للبطال ونوي ايخل احملدو ما قبل احلكمبمة،.
 تسهيل وضام وصمبل املمبا الغذائية اىل أأعد م طاة يف المبطا،.
 اعامت اجلزائر عىل ا را ات تصد ر الوفط والغاز يف حتايق الاما الغذايئ،.
 أ حصص حتسيس ية عرب وسائل الاعالم لتمباي املمباطو اىل اقتواء الغذية املتمبازنة هبدف
التغلا عىل فريو همبروان عا طريق الاعامت عىل خرباء يف ال التغذية،.
 راكتن اجلهمب احلكمبمية لزراعة مساحات مضاعفة ما الرايض بختلن أنمباع اخلضار والبامبليات
واحلبمب هبدف زت ة اانتاو احمليل واخملزو الاسرتاتيج ملمباهجة الواص املتمبقع وارتفاع أسعارها
يف السمبق العاملية،.
.3خامة :
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يف الاخري ميكا الامبل أ أزمة فريو همبروان أ الة النظمة الصحية مما أ ى اىل تدمري س بل العيش
والما الغذايئ يف ايول اله ة أم يا واقتصا ت ،وهوا تظهر مسمةل الما الغذايئ خالل الزمة ويعترب أن
حتاق فعال عودما ا يتعرض الفرا للجمبع واليمبم تمباج خش ول املغر العريب خطر اجلمبع ،قد يوجمب أعضها
وقد ياع أعضها الاخر.
ما الوتاجئ املتمبصل لها نذهر
• أزمة فريو همبروان أ الة النظمة الصحية مما أ ى اىل تدمري س بل العيش يف ايول اله ة أم يا
واقتصا ت،
• امسمةل الما الغذايئ خالل الزمة يعترب أن حتاق فعال عودما ا يتعرض الفرا للجمبع واليمبم تمباج
خش ول املغر العريب خطر اجلمبع،
• تتعرض اجلزائر خملاطر م خفضة ،حي تصل اىل احلد ال ىن ما التعرض للمخاطر ما اراء
اس هتالك املدخالت المبس يطة ورأ املال الثاأة واخنفاض الصا رات الزراعية.
• تمباج اجلزائر مس تمبى مرتفع ما التعرض خملاطر الطلا وسبا متمبسط حصة الفر املرتفعة نسبي ًا
ما الانفاق عىل الغذاء والاعامت املرتفع نسبي ًا عىل المبار ات الغذائية
• سعة اجلزائر اىل التمهيد عىل تمبفري تزو ما الامأ لزتويد السمبق والاس تجاأة لطلا الرس
وساعدت اامدا ات احمللية املس تارة واخملزوانت
• معلة اجلزائر عىل حتايق الاما الغذايئ ما خالل مع الاطاع الفاليح ماليا وما ت ،ومرافاة
الفالح يف هذه الظروف الصعبة .وحتريك العمل ايألمبما ما أجل تمبفري املمبا الغذائية
الرضورية ما اخلارو.
وما أ التمبصيات والاقرتاحات نذهر:
• الاهامتم ابلما الغذايئ انايت وهذا ما خالل الاعامت عىل الفالحة الصحراوية
• الاهامتم ابلصواعات الغذائية
• الاس تفا ة ما خربات ايوال املتادمة يف ال الفالحة
• الاهامتم ابمل اريع الفالحية يف اطار ما موحة ما قروض لفائدة ال با
• العمل عىل مساعدة الفالح يف اس تصالا الرايض وحتصيل املوتمبجات جبلا الآات املتطمبرة،
وكذا العمل عىل تسمبيق البضاعة
• العمل عىل الرأط أ قطاع التعلمي العايل وترجات خاصة يف ظل وامب املدرسة العليا للفالحة
أاطاع الفالحة والاس تفا ة ما خرباهت
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السياسة اجلنائية يف مكافحة التلوث البيئي ودورها يف حتقيق األمن الغذائي

-دراسة على ضوء التشريع اجلزائري-

Criminal policy in combating environmental pollution and
its role in achieving food security
– - Study in light of Algerian legislation
الدكتورة فرحي ربيعة

اس تاذ حمارض – جامعة تبسة -اجلزائر

امللخص:
امياان ما املرشع أممهية ماكحفة التلمبث البييئ سا العديد ما الامبان ال تضموة أومب س ياسة ا ائية
للحد ما هذه الظاهرة عا طريق جترمي الافعال ال تدخل مضا وصن تلمبي البيئة واعطاهئا أع
اخلصمبصية يف املتاأعة واجلزاء انطالقا ما امهيهتا و ورها املبارش يف حتايق الما اانساين عامة والما
الغذايئ خاصة ل الزراعة والفالحة والصيد البحري ت لك ممبر ا اساس يا للساك سامهة الثمبرة
التك مبلمباية وتمبسع ن اط اانسا يف زت ة نس بة التلمبث.
اللكامت املفاتيأ :التلمبث البييئ،الس ياسة اجلوائية،الما الغذايئ،الما اانساين ،حامية البيئة.
Abstract:
the legislator put many laws that included the
provisions of a criminal policy to limit the
environmental pollutionby criminalizing acts that fall
within the description of environmental pollution and
giving it some privacy in the follow-up and
punishment, based on its importance and direct role
in achieving security Food, especially because
agriculture and fishing are an essential resource.
;key words: Environmental pollution;Criminal policy
Food security; Human security; Environmental
threats;environment protection.

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

225

مادمة :
خلق هللا اانسا خليفة هل يف الرض وأعطاه ما الرزق والمثرات يف هذا الكمبها ما كفل هل عي ة
هوية أآم ة لامبهل تعاىل " َو ْاذ ُك ُروا ا ْذ َا َعلَ ُ ْمك ُخلَفَ َاء ِم ْا أ َ ْع ِد عَا ٍ َوأ َ َّمب َأ ُ ْمك ِيف ْ َال ْر ِض تَتَّ ِخ ُذو َ ِم ْا ُسهُمب ِلهَا قُ ُص ًمبرا
َوتَ ْو ِح ُتمب َ الْجِ َبا َل أُ ُيمباتً فَ ْاذ ُك ُروا أ آ َ ِا َء َّ ِ
اَّلل َو َا تَ ْعث َْمبا ِيف ْ َال ْر ِض ُم ْف ِس ِد َا " ،1لكا هذا الخري وبسامهة عدة
عمبامل أمهها التطمبر التك مبلمبو خاصة ما شهدت البرشية يف الار العرشا ما قفزة نمبعية يف ييع اجملاات
اعل الرض جبميع مكمبانهتا البحرية واملائية والهمبائية ،جبميع تلمبقاهتا عرضة خلطر هذا التطمبر يف العدة
والمبسائل ل التلمبث أصبأ أحد الآ ر السلبية نكل .
ا التلمبث أحد أمه الخطار احملدقة ابلبيئة وهل أثر ابلغ عىل الما الغذايئ لالنسا ل الرضار ال
يسبهبا تامبض ما ميلك هذا الخري وأاية اخمللمبقات ما س بل للعيش والغذاء نكل سعة تتلن الترشيعات
والامبان اىل اجيا م ظمبمة قانمبنية حتم البيئة ما التلمبث ل احملافظة علهيا يسامه يف أواء الما الغذايئ نظرا
لالرتباط املبارش أيهنام فال وامب لغذاء سلمي و أيئة سلاة.
أمهية املمبضمبع:
ما هذا املوطلق تربز أمهية هذه ايراسة ما الواحية العلمية اذ أ اجملهمب ات املبذوةل ما طرف
املرشع اجلزائري يف حماوات ااحاطة ةلك امبانا التلمبث البييئ وحتايق أهداف الس ياسة اجلوائية ما ر ع
عام وخاص ووقاية ما اجلرمية لها أ تسامه يف احلد ما هذه الفعال وهمبما يوعكا عىل حتايق الما
الغذايئ ،كام أ اتساع ال اجلرمية البيئية كلك جيعلها ما املمباضيع اجلد رة ابيراسة والمتحيص لالحاطة
بفاهمي املمبضمبع وهمبما ميثل المهية العملية .
وافع اختيار املمبضمبع:
وافع صية  :نظرا لزمخ الترشيعات املتعلاة ابلبيئة وسع املرشع اىل وضع ررسانة قمبان حتم هذه
الخرية ما التلمبث نة رغب يف راسة هذا املمبضمبع بعرفة العالقة أ حامية البيئة وحتايق الما الغذايئ
ابعتباره مطلبا شعبيا حمليا و وليا.
وافع ممبضمبعية :رمتثل فيالتطرق اىل تتلن اجلمبانا احمليطة ابلتلمبث البييئ ومعرفة س بل التصدي
لهذه الظاهرة ازائيا ما خالل تواول تتلن أحاكم ارمية تلمبي البيئة يف الترشيع اجلزائري ،كام أ ممبضمبع
التلمبث البييئ وعالقت ابلما الغذايئ ما املمباضيع الااأةل لدلراسة يف خش زما وماك نظرا لتطمبر الاخطار
البيئية و أمهية حتدي ال حنايق الاما الغذايئ و فق مس تمبى الاخطار ال توج عا املسا ابلبيئة.
أهداف ايراسة :اأتغ ما هذه ايراسة حتايق أع الهداف
 معرفة العالقة أ سا س ياسة ازائية ملاكحفة التمبث البييئ وحتايق الما الغذايئ. التطرق اىل أحاكم ارمية تلمبي البيئة يف الترشيع اجلزائري املمبضمبعية والاارائية. 1سمبرة الاعراف ،الاية .74
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 معرفة اخلصمبصية يف أحاكم ارمية تلمبي البيئة عا أاية اجلراي.ااشاكلية :مامدى تم ري الس ياسة اجلوائية ملاكحفة التلمبث البييئ عىل حتايق الما االغذايئ؟
وتودرو حتة هذه ااشاكلية التساؤات الفرعية التالية:
ما املاصمب ابلتلمبث البييئ والما الغذايئ وما العالقة ال ررأطهام أبع ؟
هين عاجل املرشع اجلزائري ارمية تلمبي البيئة؟لالجاأة عا هذه ااشاكلية اس تعملة املهنج المبصف التحلييل ابعتباره املهنج النسا لهذه ايراسة يف
التطرق اىل تعرين املصطلحات والحاكم املمبضمبعية وااارائية جلرمية تلمبي البيئة ،اذ مت تاس مي ايراسة
اىل حممبر ا رئيس ي تطرقة يف احملمبر الول اىل ااحاطة بفاهمي ايراسة ما تلمبث وأيئة وأما غذايئ واةراز
العالقة ال ررأط هذه املصطلحات وتم ريها في أيهنا أما احملمبر الثاين فاد تضما أمه الحاكم املمبضمبعية
وااارائية جلرمية تلمبي البيئة يف الترشيع اجلزائري.
 .1مفهمبم ارمية تلمبي البيئة وعالقهتا ابلما الغذايئ
ا البح يف ممبضمبع البيئة وهتديداهتا حييلوا اىل الوظر يف اخملاطر ال تسبهبا هذه الهتديدات ،وهمبما
يوطبق عىل تلمبث البيئة أمشاكلها وما يوجر عو ما تم ريات سلبية عىل مكمبانهتا وال تنسحا أدورها عىل
العديد ما اجملاات أمهها الما الغذايئ خاصة يف ايول ال تعمتد عىل الزراعة مكمبر رئييس لها ،وأيضا
لمهية البيئة يف تطمب ر الزراعة وحتايق الاكتفاء انايت ،وعلي جيدر أوا التطرق اىل خش هذه املفاهمي وعالقهتا
أبع .
1.1مفهمبم ارمية تلمبي البيئة
أ.تعرين ارمية تلمبي البيئة
ا الاس تخدام الكبري ملصطلأ "البيئة" عىل فة املس تمبتت ويف تتلن العلمبم ،أ ى اىل اكتساأ
ملفاهمي متعد ة أتعد العلمبم اانسانية ،وتتلفة ابختالف مضاميهنا وغاتهتا ،كام سامه ما انحية أخرى يف
اعل مفهمبم البيئة ما أك املفاهمي العلمية تعايدا وأقلها فهام لتداخهل مع فة العلمبم اانسانية ،المر اني نتج
عو ةروز البيئة الااامتعية ،والبيئة اجلغرافية ،والبيئة الاقتصا ية ،والبيئة التسمبياية ،والبيئة احلضارية،
والبيئة الثاافية ،والبيئة الوفس ية.1
تعرف البيئة لغة أمهنا ما فعل تبمبأ أي تبمبأ ماكان أومزنا بعىن ح ّل ونزل وأقام ،2ويه اا م تق
ما الفعل ابء  ،وأمبأ :أي اختذ مزنا وأقام في  ،والبيئة أيضا ما املباءة  :أي املزنل  ،كام قد تعين احلاةل ،مثال

 - 1فيصل أمبخالفة ،اجلرمية البيئية وس بل ماكحفهتا يف الترشيع اجلزائري ،أطروحة كتمبراه ،ية احلامبق والعلمبم الس ياس ية ،جامعة ابتوة ،2017-2016 ،1ص.16
 - 2الفريوز أآاب ي ،الااممب احمليط ،مؤسسة الرساةل ،الااهر ،1987 ،ص.4
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ياال ابء أيئة سمبء :أي حاةل سمبء ،1واااما ميكا الامبل أ البيئة يف اللغة العرأية م تاة ما الفعل ابء أي
اختذ مزنا وذكل لكمب البيئة يه فعال بثاأة املزنل اني تعيش في تتلن الاكئوات احلية.2
أما مفهمبم البيئة اصطالحا فهمبي مل ييع الظروف والعمبامل اخلاراية ال تعيش فهيا الاكئوات احلية
وتؤثر يف العمليات ال تامبم هبا ،فالبيئة ابلنس بة اىل اانسا يه ااطار اني يعيش في واني حيتمبي عىل
الرتأة واملاء والهمباء وما يتضمو خش عورص ما هذه العوارص.3
واختلفة مفاهاها حسا ختصص الباح يف خش فرع ما فروع العلمبم الااامتعية اخملتلفة حي
يعرفها خش يف ضمبء رؤيت وختصص فمل يتمبحد العلامء يف حتديد مفهمبم البيئة أل تعد ت معانهيا .ويف اللغة
الفرنس ية تعرف مة البيئة ))Environmentأمهنا ومبعة الظروف الطبيعية للماك ما همباء وماء
وأرض والاكئوات احلية احمليطة ابانسا  .وال ت مل الاكئوات احلية وما حيتمبي ما ممبا لهمباء واملاء والرتأة
وما ياا اانسا ما من مآت .ويف ضمبء ذكل فالبيئة كام جاء يف اعال مؤمر س تمبكهمبمل للبيئة البرشية عام
 1987يه :خش يشء حييط ابانسا .4
ابلرامبع اىل الاانمب ميكا اعتبار البيئة ذكل احمليط اني يعيش في اانسا با ي مهل ما ماء ،همباء،
ررأة ،ئوات حية وغري حية ومن مآت تتلفة ،وأذكل فالبيئة تض الك ما البيئة الطبيعية وااصطواعية،5
وهمبالتعرين املس متد ما مكمبانت البيئة ال أور ها املرشع اجلزائري يف نص املا ة  4ما الاانمب -03
 10املتعلق حبامية البيئة يف اطار التمنية املس تدامة ،6وقد فرق الفا أ البيئة الطبيعية والبيئة ال تن م
أفعل اانسا فالبيئة الطبيعية يه خش ما حييط ابانسا ما ظمباهر وأش ياء حية أوغري حية أوبعىن أآخر خش
ما ا خل لالنسا أمبامب ه مثل املاء الهمباء الرتأة املواخ ،أما البيئة ال تن م أفعل اانسا فهي مايسمي
البع ابلبيئة احلرضية ويه البيئة ال أن اها اانسا أو سببا يف وامب ها وت مل خش ما اجنزه عىل
الطبيعة سمباء اقتصا ت أوااامتعيا أو اافيا أويف أي ال أآخر.7

 - 1اامل اي ا اةا م ظمبر ،لسا العر  ،و  ،1ط  ،3ار املعارف ،الااهرة ،مرص ،و س وة نرش ،ص.328
 2زأريي وهيبة ،الهتديدات البيئية واشاكلية أواء الما الغذايئ ،مااس تري ،ية احلامبق والعلمبم الس يا  ،جامعة سطين ،2014 ،2ص .11 - 3عامر سليين ،ا اية الاانمبنية للبيئة ما التلمبث يف الترشيع اجلزائري ،ةل احلامبق والعلمبم الس ياس ية ،العد  08اجلزء الثاين ،امبا  ،2017ص844
 -4حمسا محمد أم قا ر ،الرتأية والمبع البييئ وأثر الرضيبة يف احلد ما التلمبث البييئ ،مااس تري ،الا ميية العرأية املفتمبحة يف اي ارك ،ية الا راءة والاقتصا  ،قس ا ارة
البيئة ،2009 ،ص.2
 -5ر جنمبى ،ا اية اجلوائية للبيئة ،مذهرة مااس تري ،جامعة قس وطيوة  ،1ية احلامبق ،2012 ،ص5
 - 6الاانمب  10-03املؤرخ يف  19امبيلية  2003املتعلق حبامية البيئة يف اطار التناة املس تدامة.
 - 7سلي تتار الوحمبي ،عبد املاكل ايا ،اشاكات ا اية اجلوائية للبيئة يف الترشيعات اجلزائرية واحللمبل املارتحة جملاهبهتاا ةل جامعة ال ارقة للعلمبم الاانمبنية ،اجملدل  ،16العد
 ،01امبا ،2019ص .211
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أما الترشيع الفرنيس فاد تبىن تعرين مصطلأ البيئة لول مرة يف الاانمب الصا ر أتار
 10/04/1946املتعلق حبامية الطبيعة ،جفاء يف املا ة الوىل م أم البيئة ومبعة ما العوارص يه:
الطبيعة ،الفصائل احليمبانية والوباتية ،الهمباء ،الرض ،ال وة املوجمية واملظاهر الطبيعية اخملتلفة.1
.تعرين التلمبث:
التعرين اللغمبي  ":التلمبث" لغة يعين التلطخ  ،فياال تلمبث الط  ،ولمبث ياأ ابلط أي لطخها،
ولمبث املاء أي كدره ،2فتلمبث املاء أوالهمباء يعين خالطت ممبا غريبة ضارة".3
قال تعاىل(َ :وا ِّما َ
دَر َّم ْعلُمب ٍم) ،4وقال س بحان وتعاىل ( :اانَّ ُ َّ
خش
يش ٍء ا َّا ِعودَ انَ خ ََزائِ ُو ُ َو َما ن َ ُِّزن ُ ُهل ا َّا ِأاَ ٍ
ْ
ِ
ِ
ِ
دَر) ،ِ 5أي أ خش يشء يف هذا المبامب مادر ومانن  ،والاةل يف يشء ما يااألها زت ة يف
يش ٍء َخلَ ْا َا ُه ِأاَ ٍ
َْ
يشء أآخر ،وا أك الوا مل يدرهمبا أ الزت ة والواصا ما يه اا حلمكة ابلغة ،أا وىه ارزا الكمب
و بات  .مفثال هواك احلياة واملمبت ،والغىن والفار ،والرشوق والغرو والصين وال تاء والليل والهنار واملاء
والوار ...اخل .ف جد أ خش يشء وايئ يف هذا المبامب اا هللا س بحان وتعاىل فهمبىس بحان املتفر ابلمبحدانية
و سمباه ،واعل س بحان خش يشء أصمبرت هذه خلدمة احلياة وخدمة اخمللمبقات.6
أما يف اللغة الاجنل ية فيس تخدم للتعبري عا فعل التلمبي  ،فيعرب ( )Polluteلدلاةل عىل
حدوث التلمبث ،كام يس تخدم فعل التلمبي عا عدم الوظافة وعدم الطهارة والتدنيا والفسا واساءة
الاس تعامل.
يف اللغة الفرنس ية :تس تخدم بعىن تدنيا أوتلمبي أوتوجيا تلمبي الهمباء ،أومياه الهنر ابلوفاتت
الصواعية أوتدنيا الك يسة ،اذا التلمبث همبالاختالل يف التمباز الطبيع والزيل أ عوارص البيئة الطبيعية
الوامج عا ن اط اانسا وهمبتغيري مبارش أوغري مبارش ف تيئ أوحراري أوأيمبلمبو أوأي ن اط اشعاع
ينتج عو تاطر تؤثر عىل عوارص البيئة فيدمرها.7
ا التعرين الك تداوا للتلمبث البييئ همبالتعرين الصا ر مضا تمبصيات لا م ظمة التعاو
والتمنية الاقتصا ية الصا رة س وة  1974اأن  ":ا خال ممبا أوطاقة وسبا اانسا  ،أصفة مبارشة
 -1ر جنمبى ،مراع ساأق ،ص.5
-2اامل اي ا اةا م ظمبر ،مراع ساأق ،ص 408 .وما أعدها.
 - 3املعج المبج  ،وع اللغة ،الااهرة،مرص ،1993 ،ص567 .
 - 4سمبرة احلجر ،الآية .21
 - 5سمبرةالامر ،الآية .49
-6محمد حس عبدالامبي ،التلمبث البييئ ،املركز الاعاليم الامين ،اتر الاطالع  2020/07/20الساعة  23:00حب متاا عىل الراأط التايل:
https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/31af59c0-5631-4a99-9e00daf211629dd1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%
D9%8A.pdf
 -7عامر سليين ،مراع ساأق ،ص .845
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أوغبري مبارشة للبيئة حبي ينتج عو ا ر ضارة هتد حصة ااانسا وام وترض ابملمبا احلية وغري احلية" .كام
جاء أتارر اجمللا ااقتصا ي والااامتع التاأع للمم املتحدة عام  ،1965حمبل تلمبث المبسط والتداأري
املتخذة ملاكحفت أم التلمبث همبالتغيري اني حيدث أفعل التم ري املبارش وغري املبارش للن طة اانسانية يف
ما املس تطاع الايام هبا يف احلاةل
ركمب ا المبسط عىل حنمبخيل أبع الاس تعامات أوالن طة ال
الطبيعية نكل المبسط.
ابلنس بة للمرشع اجلزائري خبالف الاجتاه اني يعىن أتعرين تلمبث البيئة فاط و التعرض لتعرين
أنمباع أخرى ما التلمبث ،واني اعمتده ما خالل تعرين التلمبث أمن  " :خش تغيري مبارش أوغري مبارش
للبيئة ،يتسبا في خش فعل حيدث أوقد حيدث وضعية مرضة ابلصحة وسالمة اانسا والوبات واحليمبا
والهمباء اجلمبواملاء واملمتلاكت امجلاعية والفر ية.1
ما خالل اس تاراء نص هذه املا ة ،يتب أ املرشع اجلزائري قد قرر حامية البيئة يف أأعد الصمبر،
حي وسع ما نطاق ا اية لي مل فة الاكئوات احلية ،اا أن حرت أ أ يذها اىل ما ذها الي
املرشع املرصي أم يتخىل عا خش ما اللفاظ " اانسا والوبات واحليمبا " ويعمبضها ألفد الاكانت احلية
اباضافة اىل أن أخذ ابلرضر ااحامتيل أي تعري البيئة للخطر ،وهمبمسكل حيسا هل ابعتبار أ البيئة
تعترب ما املصا ح اجلمبهرية ال ينبغ احاطهتا اب اية الالزمة.2
 2.1عالقة تلمبي البيئة ابلما الغذايئ
أ .تعرين الما الغذايئ
ا التلمبث البييئ همبما أ أخطر الهتديدات ال ما البيئة واانسا والك رضرا للما الغذايئ،
حبي يؤثر عىل خش أأعا ه  ،وذكل لكمب أخطاره متعد ة وأ آ ره ما تتلن ايول سمباء نة املتسببة يف
رشمبأل لس وة
احدا أومل ركا كذكل ،حي أ أ آ ره تنتال ما م طاة اىل أخرى واملثال عىل ذكل حا ة ت ن
 1996وهذا ما يدل عىل أن هتديد أييئ وليا ر خطر للم ة العرب حدو ية ل آ ره.3
ا وضع تعرين شامل للما الغذايئ مر أعدة مراحل وما قبل العديد ما الهيةات ايولية املعوية
ابلما الغذايئ  ،ختتلن خش مرحةل عا املرحةل الساأاة لها وسبا تعد وتومبع الهتديدات ال تعرتض أواء
الما الغذايئ  ،وذكل ما أثر عىل حتديد أأعا ه .فف الفرتات الويل لظهمبر املفهمبم  ،ونظرا لكمب الما
الغذايئ ش ب م عدم يف العديد ما ول العامل  ،الرتك فاط عىل أعد تمبفري الغذاء ،مث أدأ املفهمبم
ابلتطمبر اىل أ اش متل عىل العديد ما الاأعا .4
 -1املا ة  4ما الاانمب .10-03
 - 2سلي تتار الوحمبي ،عبد املاكل ايا ،مراع ساأق ،ص .213
 -3زأريي وهيبة ،مراع ساأق ،ص.30
 - 4املراع نفس  ،ص.35
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هواك العديد ما التعريفات للما الغذايئ ما تتلن الهيةات ايولية املهمتة يف هذا اجملال أمهها تعرين
ةرانمج المم املتحدة اا ايئ أمن أ ركمب يى ييع الوا ويف ييع الوقات اماكنية احلصمبل ما ت
واقتصا ت عىل الغذاء السا  ،وعىل أ كمب للك ص احلق يف احلصمبل عىل الغذاء  ،وأ كمب ما
السهل ذكل سمباء ورشائ أوزرع فر ت ،وأ كمب هواك تمبزيع عا ل وايد للغذية.1
كام عرفت جلوة الما الغذايئ العامل أمن تمبافر مجليع الوا  ،يف خش الوقات ،ااماكانت املا ية
والااامتعية والاقتصا ية للحصمبل عىل أغذية فية وسلاة ومغذية تليب احتياجاهت التغذوية وتواسا
أذواقه الغذائية للمتتع حبياة ممبفمبرة الن اط والصحة.2
 .تمثر الما الغذايئ أتلمبث البيئة
ا الاعامت عىل الزراعة ال تعمتد أدورها عىل املواخ اعل ما فرضية العالقة أ التلمبث البييئ
والاما الغذايئ اهيدة فاارضار ال تلحق ابلبيئة س تؤثر حامت عىل الواجت الزراع وتضعف وابلتايل تسامه يف
غالء الاسعار واخنفاض الادرة الرشائية وتؤكد الارقام الصا رة عا أع املوظامت ايولية أ ما زيد عىل
 14ألن نسمة ميمبتمب يمبمي ًا وسبا اجلمبع وأغلهب يف أفريايا ،أضن اىل ذكل أ قارة أفريايا أك قارات
العامل تمثر ًا حبدوث اجملاعات البيئية ،لفارها الاقتصا ي واس تزناف ثرواهتا الطبيعية لصا ح حتالن ايول
العظم  ،3و اجلزائر ليسة يف م مى عا هذا اخلطر طاملا مل يمت التحمك يف هذه اظهترة و ر ع مرركبهيا و كذا
اتباع س ياسة للمبقاية ما هذه اجلرمية.
نتجة الازمات املتعد ة للغذاء ما اراء عمبامل تتلفة لللبرش يد فهيا ،وحىت تكل الاس با ال
ا ت اىل حدوهثا مثل التغريات املواخية ال رز ا حدهتا يمبما أعد يمبم وهمبما اعل التنبؤات بس تابل
الزراعة ا تبرش ابخلري يف تتلن ول العامل مامل يمت اصالا الاخطاء املرركبة ،والسع حنمبالاس تدامة
لضام تمبفري الغذاء لساك العامل حاليا ومس تابال.4
ا أحد ميكا هل أ يوكر وج العالقة أ الغذاء والبيئة فهي عالقة طر ية حي تعترب البيئة جبميع
عوارصها مصدرا للغذاء فيصلأ الغذاء وسالمهتا ويفسد أفسا ها ،ويه العالقة ال أيهنا املوطق العايل
واكدهتا التاارر العلمية ال ارت عىل الغذاء والمبسط اني في فيتمثر بكمبانت الرتأة والهمباء ،5عا
طريق خف غةل احملاصيل وامب هتا .وا ميكا انتاو أغذية أآم ة ،ومغذية ،وذات نمبعية ايدة اا اذا نة

 - 1املراع نفس  ،ص .36
 - 2متاا عىل ممبقع م ظمة الاما والزراعة /http://www.fao.org/cfs/cfs-home/ar
 -3أميوة ر ،أثر الهتديدات البيئية عىل واقع الاما اانساين يف افريايا ،مذهرة مااس تري ،ية احلامبق ،جامعة وسكرة ،2014-2013 ،ص.71-70
 - 4احلبيرتي نبيةل ،الما الغذايئ يف اجلزائر ،الاماكانت والتحدتت ،اطروحة كتمبراه ،ية العلمبم الاقتصا ية والتجارية وعلمبم التس يري ،جامعة عبد ا يد ةا اب يا مس تغامن،
اجلزائر ،2016-2015 ،ص.223
 -5ليىل أمبمكيش ،ابية فتيحة ،املفهمبم اجلديدعىل الما البييئ وات ريات عىل الما الغذايئ ،ةل احلاباة ،العد  ،25جامعة ا رار ،ص.103

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

231

ررأت ا حصية .و و ررأة حصية ،لا نمتكا ما انتاو ما كف ما الغذية لتحايق الاضاء عىل اجلمبع،1
وهمبنفا ال م ابلنس بة للبيئة البحرية والهمبائية وما يوج عا تلمب هثام ما اخالل ابلما الغذايئ فالتلمبث
الوامج عا الوفاتت البالستيكية الىت تلا ىف البحار بعدل شاح ة نفاتت خش قياة ،هل عمباقا وخاة عىل
الما الغذاىئ العامل  ،وايضا ابلنس بة للهمباء امل بع ابلغازات امللمب ة والسامة اوالامطار ا ضية لها ات ري كري
يف سالمة وامب ة الغذاء.
 .2مظاهر الس ياسة اجلوائية يف ممباهجة التلمبث يف الترشيع اجلزائري
ا ممباهجة التلمبث تطلا التدخل ما طرف املرشع يف العديد ما الامبان ال توظ التعامل
مع البيئة وبا أ الس ياسة اجلوائية تتضما الحاكم ال هتدف اىل ر ع اخملالف وحتايق اغراض الر ع
العام واخلاص فاهنا اناسمة اىل الحاكم يف شاها املمبضمبع املتعلق ابلتجرمي كلك واملسؤولية
والعاا علهيا ،وأيضا ال ق الاارايئ اني حيد هيفية املتاأعة عىل هذه اجلراي وال حتظ أبع
اخلصمبصية ابلوظر اىل أاية اجلراي .
.1.2الس ياسة اجلوائية يف شاها املمبضمبع
أ.ما حي التجرمي
ابلرامبع اىل الترشيع اجلزائري جند أن قد نص عىل تتلن اراي املسا ابلبيئة ا س ي الاانمب -03
 10املتعلق حبامية البيئة يف اطار التمنية املس تدامة ،اباضافة اىل العديد ما الامبان ذات الصةل -03
 09املتضما مقع اراي تالفة أحاكم اتفاقية حظر واس تحداث وانتاو وختزا واس تعامل السلحة الكايائية
وتدمري تكل السلحة ،2وكذا الاانمب 01-19املتعلق أتس يري الوفاتت ومراقبهتا وازالهتا ،وقمبان أخرى
متفرقة ذات صةل حبامية البيئة.3
ويتحاق السلمبك ااارايم يف فعل التلمبي  ،اب خال ممبا يف وسط أييئ مع  ،وهىذا يعين أ
التلمبث يتحاق أفعل ااضافة أوالااء أوترسيا ممبا ملمب ة أوامتواع يرتتا علي اارضار أمحد عوارص البيئة،
سمباء نة هذه املمبا ممبامب ة يف المبسط الطبيع أم ا واملالحد أ املرشع تمبسع يف معىن التلمبث ،وذكل
ما خالل المبصن الفضفاض ملصطمأ التغيري يف البيئة ،كام نالحد أن يف تعريف للتلمبث حرصه يف سلمبك
اجيايب وهمبالفعل ،و أ يوص عىل التلمبث ابامتواع.4
 -1و مؤلن ،تلمبي ررأت ا همبتلمبي ملس تابلوا ،من مبر عىل ممبقع م ظمة االغذية والزراعة للمم املتحدة ،اتر الاطالع  2020/07/20الساعة 16:00
الراأط/http://www.fao.org/fao-stories/article/ar/c/1126978:
-2الاانمب  09-03املؤرخ يف 19امبيلية  2003املتضما مقع اراي تالفة أحاكم اتفاقية حظر واس تحداث وانتاو وختز ا واس تعامل السلحة الكايائية وتدمري تكل السلحة.
-3أمبخالفة فيصل ،مراع ساأق ،ص .48
 -4لاام تممب  ،املسؤولية اجلزائية لل خص املعومبي عا ارمية تلمبي البيئة ،مااس تري ،ية احلامبق والعلمبم الس ياس ية ،جامعة ورقةل ،ص-ص .47-46
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يف أع الحيا كتف املرشع أتجرمي السلمبك أغ الوظر عام يرتتا علي ما نتاجئ ضارة يف اطار
ما يعرف ابجلراي ال لكية ،ويف حاات أخرى ميكا أ حيد الوتيجة الضارة املرتتبة عا السلمبك حبي ا
كمب رما اا اذا وقعة هذه الوتيجة و سببا لها ،وهمبما يعرف ابجلراي املا ية ال راك توحرص يف فعل
التلمبي أت شلك أومصدره ،وسمباء وقع عىل عوارص البيئة احليمبية أوغري احليمبية ،1وقد اهمتة ترشيعات
جل ول العامل ابحلد ما هذا الفعل اني ميكا أ تتسع نطاق أ آ ره لهتد املصا ح امجلاعية ،وما مث فا
ماتضيات هذه الخرية تس تدع تمبس يع ال التجرمي البييئ لي مل أفعال اخلطر امللممب واجملر  ،ابعتبار
أ ااعتداء عىل البيئة ميثل مساسا ابحلامبق العامة.2
ويالحد أ املرشع حرص عىل حامية البيئة وذكل ما خالل التمبسع يف ال التجرمي ،حي فرض
عىل الشخاص واملن مآت الزتامات جيا الايام هبا ،اباضافة اىل اختاذ تداأري حمد ة ،وذكل ملا تاتضي البيئة
ما حامية ضد التلمبث والمبقاية ما اخملاطر ال هتد البيئة وف الوظر اىل حتاق الوتيجة ،3عا طريق
المبقاية ما تتلن اخملاطر ال ميكا أ هتد البيئة و التايد أتحاق الوتيجة الضارة.كام أن مل حيرص أفعال
التلمبي ابس تخدام طرياة أووس يةل أعيهنا ،ومل حيد املمبا امللمب ة أذاهتا يف الوص التجرمي  ،وذكل وسبا
الاكت اف اليمبيم لطرق التلمبي واملمبا امللمب ة.4
نص املرشع يف عديد الوصمبص عىل حدوث نتيجة السلمبك الاارايم كام أن اعل أع اجلراي اراي
شلكية أوما يطلق علهيا اراي اخلطر اذ أ الفئة الوىل ذهرت أرصحي الوص عود تعرين التلمبث فتتحاق
ةلك تغري مبارش أوغري مبارش للبيئة يتسبا في خش فعل حيدث أوقد حيدث يرض ابلصحة والوبااتت
واحليمبا والهمباء واجلمبواملاء والرض.
أخذ املرشع اجلزائري ابلوتيجة ااارامية اخلطرة وذكل ما خالل عدة نصمبص نذهر مهنا ما ور يف
املا ة  20ما الاانمب ر  19-01ما حرض اايداع وطمر الوفاتت اخلاصة اخلطرة 5يف غري الماها
اخملصصة لها وأيضا نص املا ة واملمبا  25و 72املتعلاة اباضطرا السمع ما الاانمب 10-03
املتعلق حبامية البيئة.
ابلنس بة للرها املعومبي فان هباية اجلراي يواس اىل قصد عام وقصد خاص فمما الاصد العام فيتحاق
أتحاق العمل واارا ة وأما الاصد اخلاص فهمبالباع أوايافع ارراك اجلرمية ويف اطار اجلرمية البيئية ميكا
الامبل أ العمل يورصف اىل عمل ال خص ابلاانمب والمبقائع ،فاما العمل ابلاانمب فان تطبياا لااعدة ا عذر جبهل
الاانمب ا ميكا للمهت المتسك هبذا ايفع الا ا الفا اناس يف هذه املسمةل اىل اجتاه  ،أحدهام يتابل
 -1أمحد محمد عبد العاط محمد ،مراع ساأق ،ص.91
 -2فرو صا ح الهريش ،مراع ساأق ،ص246 .
 -3لاام تممب  ،مراع ساأق ،ص.50
 -4أمبخالفة فيصل ،مراع ستبق ،ص55
 -5قانمب ر  19-01مؤرخ يف  12يسمرب س وة  ،2001يتعلق أتس يري الوفاتت ومراقبهتا وازالت
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اماكنية الغلط يف الاانمب يف ارمية تلمبي البيئة وهل يف ذكل العديد ما املربرات أمهها حدا ة اجلراي البيئية
وك ة الامبان والتوظيت يف هذا اجملال أيامن يوكر اجتاه أآخر هذا المرمتحججا أم احملافظة عىل البيئة ما أ
املسلامت والبدديات ال سامهة فهيا التن ةة ااسالمية ،وأ الاعتداء عىل البيئة يسبا ارضارا لاكفة
الاكئوات.
وخالصة الامبل أن ميكا الخذ ابجلهل أوالغلط يف الاانمب يف اراي البيئة ابعتبارها اراي مس تحد ة
يصعا عىل الشخاص العا ي ااحاطة هبا ،وابلتايل انتفاء املسؤولية اجلوائية يف حاةل ما اذا أ بة اجلاين
أ ترصف اثر غلط يف الاانمب ليا يف وسع جتوب  ،كام جيا التفرقة أ الشخاص العا ي وم غيل
ومد ري وممبظف املن مة ،فهؤاء مس تث مب يف قاعدة الغلط واجلهل يف الاانمب لهن مه اخملاطبمب هبات
الامباعد الاانمبنية ،فيفرتض علمه هبا .1
.ما حي اجلزاءات:
تضموة الوصمبص اجلزائية يف ال الامبان البيئية العديد ما العامبابت هباية اجلراي سمباء نة
عامبابت اصلية اوعامبابت رمكيلية ورراوحة أ عامبابت م د ة وعامبابت تففة وميكا تاس اها اىل :
عامبأة الاعدام :تواولها املرشع اجلزائري يف اراي قليةل مثل ما ور يف املا ة  87مكرر عامبابت
ما اراي اما ايوةل وال عامبةهتا الاعدام ،وأيضا املا ة  481ما الاانمب أمر ر 80 – 76
مؤرخ يف  29شمبال عام  1396املمبافق  23أكتمبةر س وة  1976يتضما الاانمب البحري.
السجا املؤيد  :ور ت عامبأة السجا املؤأد يف ارمية ختزا ممبا هايائية.
السجا املؤقة :املا ة  396ما قانمب العامبابت املتعلاة أمبضع الوار معدا يف احملاصيل واحلامبل
والاجشار واحملاصبل الزراعية كذكل ،وايضا املا ة  66ما الاانمب  01-19ال تضموة السجا
املؤقة ما  5اىل  8س ومبات يف ارمية تصد ر أو اس تريا نفاتت قذرة.
احلبا :ابعتبار أ معظ اراي البيئة مكيفة عىل أهنا ا أ أوتالفات ،فا ماتضيات الس ياسة
العااأية املعارصة فعة ابملرشع اىل تبين التمبظين العاايب التومبع املتدرو واملزتاما مع التكيين الاانمبين
للجرمية البيئية ،2وصمبر ارمية تلمبي البيئة ال خصصة لها عامبابت احلبا كثرية عىل اعتبار ا املرشع
جلم اىل التجويأ يف هذا اجملال.
الغرامة :يه عامبأة أصلية يف ممبا اجلواتت واجلوأ واخملالفات ،وارمية تلمبي البيئة كغريها ما اجلراي
ور ت يف العديد ما اجلراي البيئية مثل املا ة  97ما قانمب حامية البيئة املمتثةل يف اخلطم املاليح غري
العمدي اني تسبا يف تلمبث املياه اخلاضعة للاضاء اجلزائري.
 -1لاام تممب  ،مراع ساأق ،ص.67
 -2فيصل أمبخالفة ،مرحع ساأق ،ص.132
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العامبتت التمكيلية :
أور املرشع العامبابت التمكيلية يف قانمب العامبابت ويه متومبعة وكثرية لكا اك العامبابت ش يمبعا يف
ارمية تلمبي البيئة جند املصا رة وغلق املؤسسة ونرش احلمك ،نظرا لطبيعة هذه اجلراي ،فاملصا رة ت مل
نزع ملكية الاش ياءوالمبسائل املس تعمةل يف ارراك ارمية التلمبي أواملتحصةل مهنا وأيلمبلهتا لدلوةل ويه عامبأة
رمكيلية ركمب امبازية اواابارية أوقد ركمب تدأري أما كام همباحلال يف نص املا ة  16ما قانمب العامبابت
ال توطبق عىل حاات تلمبي البيئة.
ور ت املصا رة يف عديد الوصمبص ابس تاراء نصمبص قانمب حامية البيئة وتتلن الامبان اخلاصة ذات
الصةل ،نالحد أ املرشع قد أقر عامبأة املصا رة كجزاء رمكييل يف غالبية اجلراي البيئية ،وهمبأمر حيسا هل
ابعتبار أ تمبس يع السلطة التاد رية للاايض للحمك ابملصا رة ما عدم ما شمن حرص نطاق املصا رة يف
احلاات ال تثبة فهيا مالءمهتا واستبعا ها حي ركمب درة ملصلحة ذات أمهية.1
كذكل احلال ابلنس بة لعامبأة نرش احلمك وغلق املؤسسة مفا شمهنام حتايق خطمبة هبرية يف حتايق ر ع
عام عا ارراك هذه اجلرمية فالنرش ميا حمك اا انة ما أجل معرفة امجلهمبر ،أما غلق املؤسسة مفا شمن
احملافظة عىل البيئة فغلق املن مة يسامه و لك هبري يف وضع حد للمامرسات اخلطرية والن طة الضارة ابلبيئة
وابحمليط املعييش اني ميك التم ري عىل حصة اانسانمبالسالمة العامة.2
لاد وضع املرشع عامبابت تتالي مع طبيعة ال خص املعومبي وقدرات املالية ،كام تبىن أسلمباب تدخليا
مقعيا ما خالل العامبابت املفروضة ،فتعترب الغرامة واملصا رة أك العامبابت املطباة عىل ال خص املعومبي
العامبأة النسا لطبيعت والسهل تطبياا ،حي أن ليا لها أي رضر اقتصا ي أوااامتع  ،لهنا تصيا
انمة املالية للمن مة ويه ا تؤثر عىل وامب ها أعكا أع اجلزاءات الخرى ،اباضافة اىل أهنا حتاق اثراء
لدلوةل ما خالل ما يذها للخزيوة العامة ،كام أهنا ما العامبابت ااقتصا ية النسا جلراي البيئة.3
كام توطبق عىل ال خص املعومبي العامبابت المبار ة ي املا ة  18مكرر املمتثةل يف غلق املؤسسة
واحلل الهنايئ والاقصاء ما الصفاات العممبمية ملدة مخا س ومبات.
 .2.2الس ياسة اجلوائية يف شاها ااارايئ:
أ – ما حي ااراءات البح والتحري:
خص املرشع اجلزائر اجلراي البيئية معمبما ومهنا التلمبث اباراءات خاصة يف معليات البح والتحري
فبااضافة اىل اختصاص ضباط الرشطة الاضائية يف املعايوة قد مكا أع اجلهات الاخرى ابلايام هبذه
العملية ومه مفتيش البيئة اخملمبل هل أساسا معايوة اجلراي البيئية بمباا قانمب  10-03املتعلق حبامية
 -1فيصل أمبخالفة ،مرحع ساأق ،ص.139
 - 2عدان الفيل ،مراع ساأق ،ص.119
-3و ري محمد أمنب ،ا اية اجلوائية للبيئة ،أطروحة كتمبراه ،ية احلامبق ،جامعة اجليالليل الياوا ،2016/2015 ،ص.254
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البيئة يف اطار التمنية املس تدامة جند العد الهائل والكبري ملعايين اجلرامئالبيئية مهن رشطة البدلية ،رشطة
املوامج ،مفتيش الصيد البحري  ،ورشطة العمرا  ،مفتيش العمرا  ،ومفتيش العمل وحرا ال مباطئ
وحرا املمبائن وأعمبا امجلارك وأعمبا ا اية املدنية ،كام اس تحدث املرشع يف الاانمب املتعلق ابملياه رشطة
املياه والذل ا يعترب ه مؤهل للبح ومعايوة تالفات البيئة املوصمبص علهيا وفق الامبان اخلاصة.1
ويامبم هؤاء تملعايوة كام همباحلال ابلنس بة لضباط الرشطة الاضائية وايضا حترر احملارض ال ي رتط
حلجيهتا استيفاء الرشوط ال لكية واملمبضمبعية فهيا.
 .ما حي حتريك ايعمبى العممبمية:
الااعدة العامة يف متاأعة اجلراي أ حتريك ايعمبى العممبمية يمت ما طرف الوياأة العامة ابعتبارها
صاحبة احلق العام يف املتايعة عىل هذه الافعال ابحدى الطرق ال أوحضها قانمب الااراءات اجلزائية سمباء
أصمبرة تلاائية أوأواء عىل شكمبى أوعا طريق الا عاء املدين املبارش ،وقد م أ املرشع اس تث اء احلق
للجمعيات الواشطة يف ال حامية البيئة ما أجل التمسا كطرف مدين وتادمي ال اكوى والبالغات في
خيص هذه اجلرمية.
ا تفعيل ايور الت اريك اية البيئة رضورة تاتضهيا قصمبر ايور الفر ي يف تفعيل هذه ا اية،
وهمبما فع ابملرشع اىل اانطة مة التمسا يف حق البيئة مجلعيات حام هتا ،أوأي يعية أخرى ررى يف أ
الاعتداء عىل البيئة ي لك مساسا ابلغراض ال قامة لجلها ،كحامية املس هتكل أوحصة املمباطا وغريها.2
ميكا للجمعيات املعمتدة قانمبان ممارسة احلامبق املعرتف هبا للطرف املدين خبصمبص المبقائع ال تلحق
رضرا مبارشا أوغري مبارش ابملصا ح امجلاعية ال هتدف اىل ايفاع عهنا ،وت لك هذه المبقائع تالفة للحاكم
الترشيعية املتعلاة حبامية البيئة وحتس ااطار املعييش وحامية املاء والهمباء واجلمبوالرض وابطا الرض
والفضاءات الطبيعية لرضار فرضية تسبا فهيا ال خص نفس وتعمب اىل طبيعت مصدر م رتك يف امليا ا
املذهمبرة أعاله فان ميكا للك يعية معمتدة اذا فمبضها عىل القل صا طبيعيا معويا  ،باتىض املا ة
 35ما الاانمب  10-03ررفع ابمسها عمبى التعمبي أمام أية هجة قضائية وجيا أ كمب هذا
التفمبي كتاأيا ،كام ميكا للجمعية ال ررفع عمبى قضائية وفاا للحاكم الساأاة انهر ممارسة احلامبق
أتمسيسها كطرف مدين أمام أي هجة قضائية ازائية.3
فا املرشع اجلزائري قد م أ للجمعيات البيئية حق التدخل عا طريق اللجمبء اىل الاضاء ابمسها،
أوابا م تسبهيا ،أوحىت الغري ،عىل ا عتبار أ الغاية ما م حها هذه السلطة همبحتريك ايعمبى العممبمية يف

-1ملزيد ما التفاصيل رااع :املراع نفس  ،ص 208وما أعدها.
 -2أمبخالفة فيصل ،مراع ساأق ،ص .175
 -3و ري محمد أمنب ،مراع ساأق ،ص.231
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اجلراي ال تلحق ابلبيئة ،مما يضف عىل معلها فاعلية حاياية يف اطار ا اية الت ارهية للبيئة ةمتكيهنا ما
متاأعة خش ما يلحق رضرا ابلبيئة ازائيا ،أواملطالبة التعمبيضات يى احملمكة اخملتصة.1
خامة:
ما خالل ما س بق ميكا اخلروو ابلوتاجئ التالية
العالقة أ التلمبث البييئ والما الغذايئ عالقة حمتية فرضها الما اانساين ما م طلق أ اجيا
عالقة أ الهتديدات البيئية كلك والتلمبث خصمبصا وأ الما اانساين معمبما أكرب خطمبة ما
أجل التصدي اىل هذه الهتديدات ل اس مترار تلمبث الهمباء واملاء والرتأة ما شمن المبصمبل أوا اىل
الالأما غذايئ ،وعىل ذكل فا الس ياسة اجلوائية ما شمهنا احلد ما ارراك ارمية تلمبي البيئة
ما شمهنا تعزز نظام الما الغذايئ و احملافظة علي .
مل يعرف املرشع اجلزائري البيئة وا ا جلم اىل وضع حمد ات يف تتلن الامبان ملا ميكا اعتباره أيئة
.
ابلنس بة جلرمية تلمبي البيئة فا املرشع جلم اىل س ياسة التجويأ ماعدا أع احلاات ال أور ها
علهيا يف نصمبص قليةل عىل الرمغ ما خطروة أع الفعال وأوصافها وأيضا الوتاجئ ال رررهبا.
اعل املرشع للجمعيات املهمتة بجال البيئة احلق يف التاسا كطرف مدين وهمبالمر اني يطرا
الكثري ما ااشاكات يف التطبيق ،كام أن وسع ما صالحيات البح والتحري يف اجلراي البيئة
اىل أعضالفئات ال ا حتمل صفة ضباط الرشطة الاضائية وفق قانمب الااراءات اجلزائية.
املارتحات:
ما خالل هذه ايراسة بكا تادمي أع املارتحات:
ما الفضل أ يمت ركمب ا اجلهاز الاضايئ كلك يف اطار اجلرمية البيئية لالحاطة هبا واااملها يف
تا ممبحد ما أجل المبصمبل اىل فعالية أفضل يف الس ياسة اجلوائية ملاكحفة هذه الظاهرة.
مرااعة أع الحاكم ال س هنا املرشع مثل تدخل امجلعيات يف ايعمبى أمبصفها طرفا مدنيا
واخلروو أمحاكم جديدة تغين عا المبقمبع يف الاشاكليات احلالية ما تعد امجلعيات يف
املصا ر واملرااع:
.1املصا ر:
الارا الكرمي :ةرواية ورش عا انفع
الوصمبص الاانمبنية:
1

 -أمبخالفة فيصل ،مراع ساأق ،ص.179
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المر  156-66املؤرخ يف  8امبيلية  1966املتضما قانمب العامبابت اجلزائري املعدل واملمت .المر  155-66املؤرخ يف  8امبيلية  1966املتضما قانمب الااراءات اجلزائية املعدل واملمت .المر ر  80-76مؤرخ يف  29شمبال عام  1396املمبافق  23أكتمبةر س وة  1976يتضماالاانمب البحري املعدل واملمت .
الاانمب  19-01مؤرخ يف  12يسمرب س وة  ،2001يتعلق أتس يري الوفاتت ومراقبهتا وازالت .الاانمب  09-03املؤرخ يف 19امبيلية  2003املتضما مقع اراي تالفة أحاكم اتفاقية حظرواس تحداث وانتاو وختزا واس تعامل السلحة الكايائية وتدمري تكل السلحة.
.2املؤلفات:
الكتا:
 الفريوز أآاب ي ،الااممب احمليط ،مؤسسة الرساةل ،الااهر.1987 ، اامل اي ا اةا م ظمبر ،لسا العر  ،و  ،1ط  ،3ار املعارف ،الااهرة ،مرص ،و س وة نرش. املعج المبج  ،وع اللغة ،الااهرة،مرص.1993 ،أمحد محمد عبد العاط محمد ،الوظرية العامة جلراي الاعتداء عىل البيئة ) راسة ماارنة أ الاانمب اجلوايئوالفا الاساليم(ط )1.ار الهنضة العرأية ،الااهرة  ،مرص.2017 ،
الاطروحات:
فيصل أمبخالفة ،اجلرمية البيئية وس بل ماكحفهتا يف الترشيع اجلزائري ،أطروحة كتمبراه ،ية احلامبق والعلمبمالس ياس ية ،جامعة ابتوة.2017-2016 ،1
 احلبيرتي نبيةل ،الما الغذايئ يف اجلزائر ،الاماكانت والتحدتت ،اطروحة كتمبراه ،ية العلمبمالاقتصا ية والتجارية وعلمبم التس يري ،جامعة عبد ا يد ةا اب يا مس تغامن ،اجلزائر-2015 ،
.2016
و ري محمد أمنب ،ا اية اجلوائية للبيئة ،أطروحة كتمبراه ،ية احلامبق ،جامعة اجليالليل الياوا ،اجلزائر،.2016/2015
املذهرات:
 زأريي وهيبة ،الهتديدات البيئية واشاكلية أواء الما الغذايئ ،مااس تري ،ية احلامبق والعلمبم الس يا ،جامعة سطين.2014 ،2
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 حمسا محمد أم قا ر ،الرتأية والمبع البييئ وأثر الرضيبة يف احلد ما التلمبث البييئ ،مااس تري ،الا مييةالعرأية املعتمبحة يف اي ارك ،ية الا راءة والاقتصا  ،قس ا ارة البيئة.2009 ،
 أميوة ر ،أثر الهتديدات البيئية عىل واقع الاما اانساين يف افريايا ،مذهرة مااس تري ،ية احلامبق،جامعة وسكرة2014-2013 ،
 ر جنمبى ،ا اية اجلوائية للبيئة ،مذهرة مااس تري ،جامعة قس وطيوة  ،1ية احلامبق .2012 ، لاام تممب  ،املسؤولية اجلزائية لل خص املعومبي عا ارمية تلمبي البيئة ،مااس تري ،ية احلامبق والعلمبمالس ياس ية ،جامعة ورقةل.
املااات:
عامر سليين ،ا اية الاانمبنية للبيئة ما التلمبث يف الترشيع اجلزائري ،ةل احلامبق والعلمبم الس ياس ية ،العد 08اجلزء الثاين ،امبا .2017
 سلي تتار الوحمبي ،عبد املاكل ايا ،اشاكات ا اية اجلوائية للبيئة يف الترشيعات اجلزائرية واحللمبلاملارتحة جملاهبهتاا ةل جامعة ال ارقة للعلمبم الاانمبنية ،اجملدل  ،16العد  ،01امبا .2019
 عيل عدان الفيل،عيل عدان الفيل ،راسة ماارنة للترشيعات العرأية اجل ا زئية يف ماكحفة و ا ريالتلمبث البييئ ةل الزرقاء للبحمبث وايراسااتانسانية ،اجملدل التاسع ،العد الثاين ،الر .2009. ،
 ليىل أمبمكيش ،ابية فتيحة ،املفهمبم اجلديدعىل الما البييئ وات ريات عىل الما الغذايئ ،ةل احلاباة ،العد ، 25جامعة ا رار.
املااات الالكرتونية:
محمد حس عبدالامبي ،التلمبث البييئ ،املركز الاعاليم المين ،اتر الاطالع 2020/07/20الساعة  23:00حب متاا عىل الراأط التايل:
https://www.policemc.gov.bh/mcmsstore/pdf/31af59c0-5631-4a99-9e00daf211629dd1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%
84%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8
%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A.pdf
 و مؤلن ،تلمبي ررأت ا همبتلمبي ملس تابلوا ،من مبر عىل ممبقع م ظمة االغذية والزراعة للمم املتحدة،اتر الاطالع  2020/07/20الساعة  16:00الراأط:
/http://www.fao.org/fao-stories/article/ar/c/1126978
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العامل العربي واألمن الغذائي يف زمن كورونا

The Arab world and food security in the time of Corona

د .علي عبدالكريم العاشق

أس تاذ مساعد أاس العلمبم الس ياس ية ،ية الاقتصا والعلمبم الس ياس ية ،جامعة صرباتة-ليبيا
امللخص
يعترب الما الغذايئ ما التحدتت الرئيس ية يف المبطا العريب ،فعىل الرمغ ما تمبفر املمبار الطبيعية ما
الرض واملياه واملمبار البرشية ،فا الزراعة العرأية مل حتاق الزت ة املس هتدفة يف اانتاو ملااأةل الطلا عىل
الغذية .حياول هذا البح أ يدر م لكة العجز الغذايئ يف المبطا العريب وال لها ارتباط هبري حباةل
التجزئة ال يعي ها العامل العريب وانعدام التخطيط الاسرتاتيج اا ايئ التاكميل عىل املس تمبى الامبيم خاصة
يف امليدا الزراع  ،وحب أ ر ازمة همبروان عىل الاما الغذايئ العريب.
اللكامت املفاتيأ:
العامل العريب ،الما الغذايئ ،العالقات العرأية – العرأية ،جاحئة همبروان.
Abstract
Food security is one of the main challenges in the Arab
world. Despite the availability of natural resources of land,
water and human resources, Arab agriculture did not
achieve the targeted increase in production to meet the
demand for food. This research attempts to study the
problem of food deficit in the Arab world, which has a
great relationship with the state of fragmentation in the
Arab world and the lack of integrated strategic
development planning at the Arab level, especially in the
agricultural field, and to examine the effects of the Corona
crisis on Arab food security.
Key words :The Arab world, food security, Arab-Arab
relations, the Corona pandemic.
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مادمة
يعترب الما الغذايئ ما التحدتت الرئيس ية يف المبطا العريب ،فعىل الرمغ ما تمبفر املمبار الطبيعية ما
الرض واملياه واملمبار البرشية ،فا الزراعة العرأية مل حتاق الزت ة املس هتدفة يف اانتاو ملااأةل الطلا عىل
الغذية ،واتسعة الفجمبة الغذائية وأصبحة ايول العرأية تس تمبر حمبايل نصن احتياجاهتا ما السلع
الغذائية الرئيس ية .ا التفاعل أ ندرة املمبار الزراعية وأ وفرة الوفط وعمبائده يف المبطا العريب ،ي لك
أحد املرركزات الساس ية ال حتد مس تابل التاكمل الاقتصا ي العريب .وقد أصبأ جليا أ عىل العر
أ ا يعملمبا فاط عىل جتاوز أزمات ظرفية وقصرية املدى ،وا ا مه مطالبمب ابختاذ ممباقن حامسة
واسرتاتيجية رمتثل يف مج قمبامه يف قمبة واحدة حاياية مكهن ما أواء كتةل اقتصا ية فاعةل يف عرص
التكتالت الزاحن ،تضما اس تغالل وحامية ممبار مه و لك أفضل لضام مس تمبى معي ة وهرامة أفضل
ملمباطوهي  ،وتضما تمبفري احلاايات الغذائية العرأية حملي ًا (قمبمي ًا) يف عرص قد كمب في الغذاء أحد
السلحة الفتاكة وللتحرر ما التبعية الغذائية وما ينتج عهنا ما ضغمبطات س ياس ية واقتصا ية .مل ركا
الزمة الغذائية يف المبطا العريب اىل حد هبري –وحىت عهد قريا– م لكة ناص أو حش يف املمبار املتاحة،
وا مبا ساكنيا متسارعا أو جعزا يف ااماكانت املالية ،وا ا يه ابيرجة الوىل مسمةل ف ل أو خلل يف
الس ياسات الزراعية وسمبء اس تغالل ملا همب متاا للمبطا العريب ما ممبار  ،فهي ازء ما مسمةل التمنية
العرأية يف امبهرها ،أم اطها اانتااية والاس هتالهية والتمبزيعية عىل املس تمبى الاطري والامبيم .وقد از ا
اهامتم ايول العرأية أتمبفري احتياجاهتا ما الغذية يف أعاا الزمة الغذائية العاملية احلا ة ال ألغة ذروهتا
يف عام  ،2008ومثلة يف مضاعفة أسعار السلع الغذائية الرئيس ية ،وتالص المبار ات مهنا ،مما عا
ايول العرأية اىل اختاذ ااراءات اس تث ائية مثل مع أسعار الغذية وتا تصد ر السلع الغذائية والغاء
الرضائا عىل المبار ات وزت ة أامبر العامل  ،وخش هذا أعيد عا جانا التضاما العريب والعمل العريب
امل رتك .وجاءت جاحئة همبروان ال أكدت حاياة العالقات العرأية-العرأية أمام اجلاحئة يف صمبرة الربو
املعلا يف عالقات معظ العمبامص العرأية أعضها أبع  ،فضال عا الغيا امللحمبظ لي اتصاات أو
حماوات لوجدة الفاراء ما العر  ،ان ا يعانمب ناصا يف الممبال واملس تلزمات الطبية اضافة للغذائية
واللمباستية أعد اقفال املطارات واحلدو الربية واملمبائن ،وأصبحة ايول العرأية تامبم أتعزز مفهمبم املصلحة
المبطوية وفق املدرسة المباقعية كام فعلة العديد ما ول العامل.
حياول هذا البح أ يدر م لكة العجز الغذايئ يف المبطا العريب وال لها ارتباط هبري حباةل التجزئة
ال يعي ها العامل العريب وانعدام التخطيط الاسرتاتيج اا ايئ التاكميل عىل املس تمبى الامبيم خاصة يف
امليدا الزراع  .فبيامن أصبأ التكتل الاقتصا ي ااقلا وايويل أ اة لتحايق التمنية الاقتصا ية
والااامتعية أل والمبحدة الاقتصا ية والس ياس ية ،مل تس تطع ايول العرأية حىت الآ  -رمغ ما متلك ما
مامبمات التاكمل والمبحدة الاقتصا ية  -أ تفلة ما حتمك الطاأع الاطري عىل خططها الاقتصا ية اا ائية،
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وهمب ما م ع المبطا العريب ما الاس تغالل الاكمل ملا همب متاا ما ممبار طبيعية وورشية ومالية وأ ى اىل
ضعن الكفاءة اانتااية لهذه املمبار واىل از ت الفجمبة الغذائية يف معظ ايول العرأية.
ويفرتض هذا البح أ الس ياسات املتخبطة وحاات الت ظ والتفرق العريب ،والعمل املوفر لدلول
العرأية ،اضافة للتخلن الزراع ومعمبقات الزراعة ما عمبملة وعدوى وامراض خش هذه الممبر بجملها
حتدتت أمام ايول العرأية يف حتايق الما الغذايئ يف الوقات العا ية ،انهيك عا زما اجلمباحئ والكمبارث.
وما أهداف هذا البح أن يسع اىل فه ومعرفة مفهمبم الما الغذايئ أصفة عامة ،وعود ايول العرأية
أصفة خاصة ،وذكل عرب راسة الس با ال تامب اىل انعدام  .كام حياول البح أيض ًا معرفة س بل معاجلة
أل والتغلا عىل العجز الغذايئ يف العامل العريب اباس تفا ة ما ر جاحئة همبروان.
ولتحايق الهداف املرامبة ما هذا البح سمبف يمت تمبظين الك ما املهنج المبصف التحلييل واملهنج
التارخي .
 -1مفاهمي أساس ية:
مفهمبم الاكتفاء انايت الغذايئ:
ما املعلمبم أ الاكتفاء انايت الغذايئ يعرف "أادرة اجملمتع عىل حتايق الاعامت الاكمل عىل الوفا وعىل
املمبار وااماكانت اناتية يف انتاو خش احتياجات الغذائية حمليا" .1اا أ هذا املفهمبم أ ريت حمبهل ومبعة
ما التحفظات أمهها:
الطاأع اليديمبلمبو لهذا املفهمبم ،حي أ مفهمبم الاكتفاء الغذايئ الاكمل يعترب مفهمبما عاما وغري واحض اذامل يمبضع يف اطار اغرايف واترخي حمد .
نسبية مفهمبم الاكتفاء انايت الغذايئ ،هل همب عود احلد ال ىن يف تمبفري الاحتياجات الغذائية أو احلداملتمبسط أو احلد العىل؟ وهذا الامر مرأمبط أعدة عمبامل مثل مس تمبى املعي ة للمجمتع.
اماكنية حتايق هذا الهدف معليا ،مفسمةل حتايا مرتبطة ابيرجة الوىل ابملمبار املتاحة وقدرهتا عىل المبفاءاباحتياجات.
مدى العاالنية الاقتصا ية لهذا املفهمبم ،اذ أ املمبار الزراعية تظل حمدو ة وقطاع الزراعة هش لنرتبط أصمبرة مبارشة ابلتغريات املواخية مما جيعل التعمبيل علي أصمبرة مطلاة قرارا اقتصا ت غري رش يد.
ولكا ابلرمغ ما وجاهة هذه التحفظات حمبل مفهمبم الاكتفاء الغذايئ انايت الاكمل فا اعامت س ياسة
الاكتفاء انايت الاكمل أو اجلزيئ ما السلع الاس هتالهية يعترب خيارا اسرتاتيجيا جيا عىل ايول العرأية
عدم التوازل عو ام ن ما مثا.
مفهمبم الما الغذايئ

 -1محمد وي عبد ايامي .مفاهمي تتعلق ابلما الغذايئ ،اتر التصفأ  ،2020/7/16نرش بمبقع https://www.aljazeera.net/2004/10/03/
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حتاق فع ًال
ي ُ ري ُمصطلأ الما الغذايئ اىل تمبفّر الغذاء للفرا و أي ناص ،ويعترب الما الغذايئ قد ّ
عودما كمب الفر ا خيىش اجلمبع أو أن ا يتعرض هل ،ويس تخدم مكعيار ملوع حدوث ناص يف الغذاء
مس تاب ًال أو اناطاع اثر عدّة عمبامل تعترب خطرية؛ ومهنا اجلفاف واحلرو  ،وغريها ما امل اخش ال تان
عائا ًا يف وج تمبفّر الما الغذايئ.
ومفهمبم م ظمة الصحة العاملية للما الغذايئ يعين خش الظروف واملعايري الرضورية الالزمة -خالل معليات
انتاو وتصويع وختزا وتمبزيع واعدا الغذاء -لضام أ كمب الغذاء أآم ًا وممب مبق ًا أ وحصي ًا ومالمئ ًا
لالس هتالك الآ يم .فمما الغذاء متعلق ةلك املراحل؛ ما مرحةل اانتاو الزراع وحىت حلظة الاس هتالك
ما طرف املس هتكل الخري.
كام يعين أ كمب أيض ًا متمبافا ًا مع امدا ات الغذاء العاملية ما املمبا الغذائية الساس ية؛ لتح ّمل زت ة
اس هتالك الغذاء املطر ة ،ومعا ةل تالبات اانتاو والسعار.
وميكا المتي أ مس تمبي للما الغذايئ :مطلق ونس يب .فالما الغذايئ املطلق يعين انتاو الغذاء اخل
ايوةل المباحدة با يعا ل أو يفمبق الطلا احمليل ،وهذا املس تمبى مرا ف لالكتفاء انايت الاكمل ويعرف
أيضا ابلما الغذايئ انايت .وما المباحض أ مثل هذا التحديد املطلق المباسع للما الغذايئ تمبج هل
انتاا ات كثرية اضافة اىل أن غري واقع  ،كام أن يفمبت عىل ايوةل املعوية اماكنية الاس تفا ة ما التجارة
ايولية الاامئة عىل التخصص وتاس مي العمل واس تغالل املزات النسبية.
أما الما الغذايئ النس يب فيعين قدرة وةل ما أو ومبعة ما ايول عىل تمبفري السلع واملمبا الغذائية يا أو
يعرف أيضا أمن قدرة ايول عىل تمبفري احتياجات متعه أو متعاهت ما السلع الغذائية الساس ية
ازئيا .و ّ
1
يا أو ازئيا وضام احلد ال ىن ما تكل الاحتياجات ابنتظام.
واااما رركز الما الغذايئ عىل أرأع أأعا حد هتا م ظمة الغذية والزراعة التاأعة للمم املتحدة FAO
ويه:
 تمبافر الغذاء.
 احلصمبل عىل الغذاء.
 اس تخدام الغذية.
2
 ضام اس مترار الامدا ات الغذائية و باهتا.
ولتحايق أهداف الما الغذايئ جيا امام ييع الاأعا الرأعة الساأاة يف وقة واحد.
-2تار رم ظمةالفاوعوانعدامالم الغذائيفيالعامل .اترخيالتصفأ ،2020/7/16نرشبمبقع http://www.fao.org/3/a0750e/a0750e00.htm Towards the Summit
commitments, Pdf
FAO. “Rome: Declaration of the world summit on food security.” World Summit on Food Security. -3اترخيالتصفأ  .2020/7/16نرشبمبقع
http://tinyurl.com/y8dy3ku .
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شلك ر يب أأعا الاما الغذايئ

1

مفهمبم أما الغذاء
عرف العامل اأتداء ما م تصن الامثني ات أم ا غذائي ًا نسبي ًا وسبا -و لك رئييس -رزايد اس تخدام
الكيوتت يف الزراعة احلديثة .اا أ رزايد اانتااية الزراعية هبذه الطرياة جلا تاوف كثرية
للمس هتلك  ،وأدأ احلدي عا طرياة جديدة لزت ة اانتااية أك أماان لصحة اانسا لزراعة البديةل أو
الزراعة العضمبية .مفا همب أما الغذاء اذ ًا؟
ا مفهمبم م ظمة الصحة العاملية للما الغذايئ يعين خش الظروف واملعايري الرضورية الالزمة -خالل
معليات انتاو وتصويع وختزا وتمبزيع واعدا الغذاء -لضام أ كمب الغذاء أآم ا وممب مبقا أ وحصيا ومالمئا
لالس هتالك الآ يم .فمما الغذاء متعلق ةلك املراحل ،ما مرحةل اانتاو الزراع وحىت حلظة الاس هتالك
2
ما طرف املس هتكل الخري.
لاد الاهامتم يف املراحل الوىل لتمبفري الما الغذايئ م صب ًا عىل تمبفري السلع الغذائية كامً .وذكل وسبا
أ الطلا يفمبق العرض ،مث أدأت مرحةل املمبازنة أ المك والكين ما خالل الاهامتم أومبعية الغذاء
وامب ت  ،وحاليا يف املرحةل الخرية أدأ الرتك عىل الأعا الصحية للسلع الغذائية أو ما يعرف أمما الغذاء،
-1تار رم ظمة الفاو عا انعدام الما الغذايئ يف العامل ،مراع ساأق.
 -5السالمة الغذائية ،تار ر م ظمة الصحة العاملية اتر التصفأ  2020/7/18نرش بمبقعhttps://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/food-safety ،
1989
امبنمبليامسمبنعام
طرهحا
مسمب ة
همب
Washington
()Consensus
واش وطا،اباجنل ية:
ااامع
*
لتكمبنعالج ًاووصف ًام عرشةأومب لدلوالفاشةلالتيمباهجتصعمبابماليةوا اريةواقتصا يةوهيفيةتومبيعاقتصا هاوا ارةممبار هاالطبيعية،اباضافةالىدعمبهتالبواكيوليمبمؤسسةالوادايوليةلتبنهيذهالبومب .
وفيالتسعيواموالارانملورصممصبحهتذهالفكرةفايداانمللعبايوليبيمنؤيدلهاوأيمنوتادشديدالانتاا لهذهالفكرةوالتينبعتبعدانك افالمبضعاملرت يفيممراكالالتينية .وم بي املوتاديوجمبزفستيجلزت احلائز
عىل نمبأل الاقتصا عام  2001ممبنعمبمت مبمسيك وامبراسمب رو املستمثر العامل وغريمه.
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الاالعية يف س ومبات مضة وما أحد ه ما

وزا هذا الاهامتم أك أعد ظهمبر مرض ا مب البار وا
ختمبف عامل .
 -2مظاهر العجز الغذايئ يف املغر العريب:
هواكل ااامع عىل أ أزمة الغذاء يف المبطا العريب أصفة عامة واملغر العريب أصفة خاصة ،وصلة اىل
حد حرو يتجىل يف توايم الاعامت عىل املصا ر اخلاراية اطعام الساك  ،وتدهمبر نصيا الفر ما الواجت
الزراع  ،وررااع مسامهة الاطاع الزراع يف الواجت احمليل ااااميل .وتعمتد أغلبية القطار العرأية عىل
الاطاع الزراع يف تمبفري املوتجات الغذائية واملدخالت المبس يطة للصواعات التحمبيلية وخلق فرص العمل
لفئات واسعة ما الساك  ،اباضافة اىل مسامهت يف تمبفري العمالت الصعبة وابلتايل ممبيل ةرامج التمنية.
م ذ م تصن الامثنينيات ،تمثرت الس ياسة الزراعية يف املوطاة العرأية ،وخصمبصا يف البدلا غري املوتجة
للوفط ابلليربالية اجلديدة لا "ااامع واش وطا" * ،و عة املوظامت ايولية املاحنة مثل البوك ايويل،
وصودوق الواد ايويل ،ال تمبج ةرامج ااصالا الاقتصا ي يف أدلا مثل تمبنا ومرص والر
واجلزائر واملغر  ،اىل ازاةل التدخالت احلكمبمية يف الاطاع الزراع والتحرك حنمب اتباع مهنج قاي عىل
التجارة يف حتايق الما الغذايئ .ومع ذكل ،وعىل الرمغ ما ااراء أع ااصالحات ،فا وترية ومدى
ااصالا يف الاطاعات الزراعية يف معظ ايول العرأية ،أاية أطيةة وواصل العديد مهنا حامية قطاعاهتا
الفرعية الغذائية.
تامبل اخلبرية ايولية ،ج هاريغا  ،أم ايول العرأية معلة عىل "اعا ة تايمي اسرتاتيجيات الما الغذايئ
مرة أخرى يف أعاا أزم الغذاء العامليت يف  2007ا  2008و 2010ا  2011وأحداث
الرأيع العريب ،وأصبحة احلكمبمات العرأية أك عزوفا عا الاعامت عىل المبار ات الغذائية ،كام أ مفهمبم
"الس يا ة الغذائية" أصبأ العمةل الراحبة ،وهذا يوطمبي عىل اسرتاتيجية الما الغذايئ ال تتحرك أعيدا عا
اامالءات الاقتصا ية لامبى السمبق ،وت مل الاعتبارات الس ياس ية عىل الصعيد ا المبطين
واجليمبس يا  ،مما ميوأ ايول الامبمية مزيدا ما الس يطرة عىل امدا اهتا الغذائية ،و متثل العورصا
الرئيس يا لهذا املهنج اجلديد ،يف جتديد الرتك عىل اانتاو الغذايئ احمليل ،والاس تحمباذ عىل الرايض يف
1
البدلا الخرى املضيفة لتلبية الاحتياجات الغذائية مبارشة.
 -3أس با العجز الغذايئ يف ول املغر العريب:
تعترب أس با الفجمبة الغذائية العرأية متعد ة ومت عبة ،وخيتلن ايور اني تلعب هذه الس با يف تعميق
هذه الزمة حسا طبيعة ايول ما حي الها الساكين وتمبزيعه أ الرين واحلرض ،وندرة أو حمدو ية
املمبار الطبيعية واملالية ،أو عدم جناعة الهياخش اا ارية والتوظاية يف ايول ،وعدم الاهامتم ابلزراعة مضا
 -6ايهناريغانـرتية :أرش فسلي ،الاقتصا الس يا للس يا ة الغذائية يف ايول العرأية ،عامل املعرفةا الكمبية ،العد ،465ترشيومول (أكتمبةر) ،2018ص 97.

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

245

تططات التمنية .ويه عمبامل لها تم ري مبارش أو غري مبارش عىل اانتاو واانتااية واس تغالل الطاقات
املتاحة .ويف ولها ميكا احلدي عا عمبامل مثل:
 العمبامل ايميمبغرافية :مثل الس ياسة الساكنية اا أآخر للس ياسات ال لها ور رئييس يف الما
الغذايئ يف املوطاة يف املس تابل ،حي تُعد املوطاة واحدة ما أعىل معدات المنمب الساكين عىل
مدى العامب الاليةل املاضية ،مع اخنفاض معدات المبفيات ،يف ح اخنفضة معدات اخلصمبأة
أمبترية أأطم ةكثري ،وقد أفىض ذكل اىل حتمبل ميمبغرايف حدث بمباب مب رسيع يف عد ال با .
واذا أمكا العثمبر عىل فرص معل لهؤاء ال با الن ط اقتصا ت ،فا هذا المبضع يُعد م ة
ميمبغرافية هبرية تتجسد يف اخنفاض نس بة ااعاةل ،وزت ة الساك الن ط اقتصا ت ،وزت ة
املدخرات والاستامثر ،مفا و العامةل ،تصبأ هذه الهبة ايميمبغرافية لعوة ،حي ررتبط هبا
مس تمبتت عالية ما أطاةل ال با والاضطراابت الااامتعية ومزيد ما الفمباه ال حتتاو الطعام.
 العمبامل الطبيعية :رمغ ااماكانت الطبيعية –الزراعية ال هتموا هوا -الهائةل ال حيظ هبا املغر
العريب ما مساحة قاأةل للزراعة تبلغ حمبايل  197مليمب هكتار ،فا املغر العريب مل يفلأ أعد
يف اش باع حاايات ممباطوي ما انتاو أراضي  .فاد أ ى عدم كفاية مصا ر املياه وسمبء اس تغاللها
وامليل حنمب الانتاال ما الزراعة املطرية اىل الزراعة املروية ،اىل رزايد رسيع للطلا عىل املياه
1
وخاصة املياه اجلمبفية مما ّمعق م لكة الغذاء.
 اخليارات التمنمبية اللكية :اجت طممبا أغلا ايول الوامية م ذ الاس تاالل لتحايق التمنية حنمب
التصويع ابعتباره مرا فا للتادم ،فمبقعة يف خطم فا ا همب اهامل التمنية الزراعية والرتك عىل ان اء
أع المبحدات الصواعية ال تعتربها معربا اباقتصا المبطين ما حاةل التخلن ال ورهثا ما
احلابة الاس تعامرية .يامب ان ف ل اجلهمب العرأية يف تمم ما حيتاج المبطا العريب ما الغذاء اىل
التساؤل عا املاكنة املعطاة لتمنية الاطاع الزراع مضا تططات التمنية الاقتصا ية ال تبنهتا
ايول العرأية يف املايض .وتوطمبي معلية التمنية عا ة عىل حتمبل الاقتصا ما وضع هتاا في
الزراعة اىل اقتصا يتعاظ في ور الاطاعات الاقتصا ية الخرى .ويف كثري ما الاسرتاتيجيات
التمنمبية يف ايول الوامية -ومهنا ايول العرأية -ال ترتاوا أ التمنية الاامئة التصويع ،ما خالل
أدائل المبار ات أو اسرتاتيجية المنمب اني تامب ه الصا رات ،ا تامبم الزراعة اا أدور نمبي امع.
وكثريا ما نة تغفل أمهية التفاعالت ااجياأية أ الزراعة والاطاعات الخرى ،كام ا يعط اهامتم
2
هبري لتعزز البح والاستامثرات يف الزراعة.

-7م رىمحة "الس ياسات الزراعية يف البدلا العرأية"،سلسةل أطروحات ايكتمبراه (،)36مركز راسات المبحدة العرأية،الطبعةالوىل،أريوت،2000 ،ص 13.
-8املصطفىمبيس يدميحمد .اتر التصفأ ،2020/7/22نرشبمبقعwww.aljazeera.net/2004/10/03/ت خيص-أزمة-الما-الغذايئD8%AC .%#
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 الس ياسات والترشيعات الزراعية  :هذه الس ياسات العرأية فامقة أيض ًا ما أزمة الغذاء يف المبطا
العريب ،فبع ايول العرأية للسن أنة س ياس هتا الزراعية عىل ررك زراعة السلع الاسرتاتيجية
الرضورية لامأ والرز وتمبهجة لزراعة الفمباك  ،فض ًال عا عدم ايالء العواية الاكفية لتفعيل مج
التبا ل التجاري يف املوتجات الزراعية أ ايول العرأية ،واعامت العديد ما ايول العرأية عىل
اس تريا حماصيلها الغذائية ما ول أا بية ،اضافة اىل ضعن الاستامثرات العرأية الزراعية خاصة
يف ال اانتاو الزراع احلدي  ،وعدم تمبافر اارا ة الس ياس ية لتحايق التاكمل العريب ولمب عىل
املس تمبى الزراع  .ومما فا أيض ًا ،ما أزمة الما الغذايئ العريب ارتفاع أسعار الغذاء ،ا س ي أ
ول المبطا العريب تُعرف أمهنا ول مس تمبر ة صافية للعديد ما السلع الغذائية ،فهي ابلتايل تتمثر
أصمبرة مبارشة ابلتغريات يف السعار العاملية للسلع الغذائية.
ويعد اهامل الاطاع الزراع يف التمبهجات التمنمبية العامة -ويف املراحل الوىل لظهمبر أمبا ر الزمة الغذائية-
أحد أمه العمبامل الاكم ة وراء تعميق العجز الغذايئ العريب ،اباضافة اىل عدم جناعة الس ياسات الزراعية
املتبعة للحد ما التبعية الغذائية للخارو وحتايق الاكتفاء انايت عىل املس تمبى الاطري أو الامبيم .ا املمبار
الطبيعية الهامة همبفرة الرايض الااأةل للزراعة واملياه والظروف املواخية املساعدة ،عمبامل تلعا ورا ام يف
معليات التمبسع اانتاو .وما اجملمع علي أ اانتاو الغذايئ يعمتد أصفة خاصة -واىل حد هبري -عىل
الظروف الطبيعية ،اا أن ما ش ب املؤكد أ احلاةل الراهوة ال علهيا المبطا العريب ما جعز غذايئ تعمب
اىل همب ااماكانت واملمبار املتاحة عرأيا غري مس تغةل أصفة مثىل يف أغلا القطار العرأية .فالمبطا العريب
زخر أمراض هامة قاأةل للزراعة تادر حبمبايل  197مليمب هكتار ،اباضافة اىل ممبار ه البرشية ال تبلغ
 297.1مليمب نسمة ،مهنا  27.4مليمب فر يعملمب يف قطاع الزراعة عام  .2000ورمغ
احملدو ية النسبية يف أع رضورتت التمبسع اانتاو الزراع مثل املياه ،فا للمبطا العريب ما املامبمات
1
ما كف ليخرو ما وضعية املس تمبر للغذاء اىل وضعية املصدر هل.
 -4اسرتاتيجية التمنية ال امةل لدلول العرأية جملاهبة أزمة الغذاء:
تامبل اخلبرية ايولية ج هاريغا " :أغ الوظر عا تكل الهبة ايميمبغرافية احملمتةل ،ت ري التاد رات اىل
أن حبلمبل العام  2050س يد عد ساك املوطاة العرأية ما  390مليمب نسمة اىل حنمب 655
مليمب نسمة ،وينبغ أ ت لك اجلهمب الرامية اىل احلد ما هذا المنمب الساكين ،عا طريق خف معدل
اخلصمبأة ،ازءا ا يتجزأ ما اسرتاتيجية الما الغذايئ يف املوطاة .وتادم ا را روسا مفيدة يف هذا الصد
للبدلا ال ا رزال يدا معدات خصمبأة عالية؛ مثل الاا والر وسمبرت ،وي ري خش ما املعهد ايويل
لبح س ياسات الغذاء ،والبوك ايويل ،اىل أ التعلمي ،ا س ي تعلمي ااانث ،جيا أ يُوظر الي أيضا
-9التار رالاقتصا تلعرأياملمبحد  .2001صا ر عا صودوق الواد العريب،اتر التصفأ  2020/7/21نرشبمبقعhttps://www.amf.org.ae/ar/content/ .
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عىل أن يتضافر أامبة مع الما الغذايئ يف املوطاة العرأية ،حي ا هواك عالقة قمبية أ عدم املساواة أ
1
اجلنس واجلمبع ،يف ح أ حتس حصة املرأة وتغذ هتا ،ميكا أ كمب هلام أ آ ر اجياأية.
وابلوظر اىل أ الما الغذايئ رتبط ارتباطا و ياا ابسرتاتيجية التمنية ال امةل لدلول العرأية ،فا ّ حتايق
الما الغذايئ يتطلا اتباع مهنج متعد الأعا  .وعىل الرمغ ما أ الزراعة واانتاو الغذايئ احمليل يؤ ت
ورا يف املساعدة عىل حتايق الما الغذايئ ،نظرا اىل ااماكانت الزراعية احملدو ة للموطاة ،فان ما
المهية باك تمبفري التومبيع الاقتصا ي والتجاري عىل الصعيد المبطين والامبيم ،وتومبيع مصا ر العيش
والمبصمبل اىل أسمباق الغذاء عىل املس تمبى الفر ي ،ويتطلا حتايق ذكل مبا شامال ملصلحة الفاراء ،مما
يمبي فرص العمل وفرص هسا الرزق مجليع أفرا اجملمتع.
الهالل اخلصيا وم طاة املغر العريب سةل اخلزب يف الامرباطمبرية الرومانية،
وللسن أعد أ
أصبحة ايول العرأية تعمتد و لك مزتايد عىل المبار ات الغذائية ،ولكا م ذ احلر العاملية الوىل
هواك وع مزتايد ابجلغرافيا الس ياس ية للغذية ،أعاب صعمب الامبمية العرأية ال تضموة رغبة يف مزيد
ما الاكتفاء انايت الغذايئ ااقلا  ،وأ ى المنمب الساكين ،و مب ايخل العام ما الوفط ،واخنفاض اانتااية
الزراعية ،اىل رزايد الفجمبة الغذائية يف الس بعينيات ما الار العرشا .وقد فعة هذه الفجمبة الغذائية
ال اق نرتة أمزمة الغذاء العاملية يف أوائل الس بعينيات ،واس تخدام المباتت املتحدة الغذاء سالحا
ايمبس ياس ي ًا ،العديد ما الاا ة العر لتبين س ياسات لتعزز مس تمبتت أعىل ما اانتاو الغذايئ يف محةل
حنمب الاكتفاء انايت ،ومثل اململكة العرأية السعمب ية الصيغة المنمبذاية ما هذه الاسرتاتيجية.
 -5واقع الما الغذايئ العريب:
يف عام  ،2008أظهرت التاارر أم ايول العرأية مل حتاق الاكتفاء انايت ،أل اهنا يف حاةل جعز غذايئ
متوا ٍم ،عىل الرمغ ما أهنا متكل مامبمات  ،حفج اانتاو العريب ما املمبا الغذائية ا كف لتغطية
الاس هتالك احمليل العريب وهمب ما يس تدع اللجمبء اىل الاس تريا لتغطية هذا العجز ،ويب ذكل قاة
المبار ات العرأية ما ومبعات السلع الغذائية الرئيسة.
وأشار تار ر أوضاع الما الغذايئ العريب  2008الصا ر عا املوظمة العرأية للتمنية الزراعية اىل ارتفاع
المبار ات ما حنمب  27. 28مليار وار عام  2006اىل حنمب  32. 70مليار وار يف العام
 2008أنس بة ارتفاع حنمب  ،%19. 8وأشارت أع التاد رات اىل أ ايول اخلليجية وحدها
هبريا يف الفجمبة الغذائية
تس تمبر حنمب  %90ما املمبا الغذائية ما اخلارو ،وهمب ما يعىن ارتفاعًا ً
2
اخلليجية.
-10ايهناريغانـرتية :أرشفسلي  ،الاقتصا الس يا للس يا ة الغذائية يف ايول العرأية،مراع ساأق،ص299.
-11تاررأوضاعالم الغذائيالعرأيلعام ،2007صا رعواملوظمةالعرأيةللتمنيةالزراعية .اتر التصفأ ،2020/7/21نرشبمبقعhttp://www.aoad.org/Foodsec2007.pdf ،
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كام أصدرت المم املتحدة راسة عام  2018عا أآفاق تعزز الما الغذايئ يف العامل العريب ،تس تعرض
المبضع احملمتل للغذاء والزراعة يف املوطاة عام  ،2030مفا ه أ ايول العرأية غال ًبا لا حتاق الاكتفاء
انايت ما الغذاء وس تمباصل اعامت ها عىل التجارة لتمبفري احتياجاهتا الغذائية وذكل عىل الرمغ ما الزت ة
1
احملمتةل يف اانتاو احمليل يف هذا الاطاع.
ا واقع ايول العرأية حيمت علهيا تمبفري الما الغذايئ ملمباطوهيا  -عىل القل  ،-فلمب أخذان مرص والسعمب ية
كمنمبذج  ،جند أ مرص "الزراعية" تعمتد يف غذاهئا عىل الفمبل واحلبمب و لك هبري ،كام جند أ السعمب ية
"ال ية" تعمتد عىل الرز و لك أسا  ،ولكا مع السن ،المباقع خيتلن ما ًما.
لاد نة مرص تعترب سةل غذاء المبطا العريب ،وكذكل مبذ ًجا اترخي ًيا اكتفاهئا انايت يف املوتجات الغذائية،
نظرا لتمبافر املساحات الزراعية الكبرية ووفرة اليدي العامةل ،و نة تعمتد يف أزماهتا التارخيية عىل الفمبل
ً
والامأ ،اا أهنا أصبحة اليمبم ما أكرب املس تمبر ا لهات السلعت  .وابختصار شديد ،يعمب هذا المر
اىل عمبامل كثرية ،مهنا فسا احلكمبمات وارتفاع رلكفة اانتاو واخنفاض عمبائد احملصمبل وتمبقن التمبسع يف
الرقعة الزراعية با كف الاحتياجات والزت ة الساكنية املهمبةل ال ررافق غيا خطة حاياية لتمبفري
احملاصيل الاسرتاتيجية ال ركف الساك  ،حالها كحال عدة ول عرأية أخرى .
ومع مرور الزما ،حتمبلة مرص تدرجي ًيا ما اانتاو اىل الاس تريا  ،واعمتدت عىل الث ول رئيس ية يه:
ليتمبانيا واجنلرتا وأسرتاليا ،حي أظهرت تاارر عام  ،2017أ مرص تس تمبر فمب ًا أوحمب 125
ومبت .هذا الاعامت الكبري عىل الاس تريا  ،وضع مرص حتة اخلطر اياي يف ظل تغري
مليمب وار س ً
السعار العاملية ،وقد ترضرت مرص ابلفعل و لك هبري عام  ،2019وسبا ممبجة اجلفاف ال رضأة
2
أورواب خالل العام قبل املايض.
أما السعمب ية ،فتعترب ما أ ايول العىل اس هتال ً واس تريا ًا للرز ،وما املفهمبم أ السعمب ية  -مثل
أغلا ول اخلليج  ،-أال حصراوية تعاين ما قةل ممبار املياه ،ونكل فا معلية الزراعة فهيا صعبة،
وخصمبصا حملصمبل الرز ،وابلتايل تضطر ول اخلليج لالس تريا  ،معمتدة يف ذكل عىل س ياسة التمباز
ً
لهنا ول مصدرة للوفط ،ولكهنا تتمثر أمسعار الوفط وأسعار احملاصيل العاملية ،وتدخل يف أزمة احلبمب
وخصمبصا السعمب ية ،حلل الاستامثر املبارش
الاسرتاتيجية ل خلة فهيا مرص ،ومل تلجم حىت الآ ،
ً
ةزراعة الرز يف ايول ال تس تمبر مهنا ،لهود وابهس تا  ،نكل تبا امئًا حتة رمحة ظروف السمبق
العاملية.

 -12راسةالامماملتحدةعام  2018عا أآفاق تعز ز الما الغذايئ يف العامل العريب ،اتر التصفأ ،2020/7/21نرشبمبقعhttps://news.un.org/ar/story/2018/02/1001521،
 -13د أأمبرت .واقع الما الغذايئ العريب وحتدتت هف ما الكمبروان،اتر التصفأ ،2020/7/18نرشبمبقعwww.noonpost.com/content/36775،
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و لك عام ،فا أغلا ايول العرأية تمباج أزمة يف الما الغذايئ ،وحتدتت زراعية ،وسبا جعز أنظمهتا
وغيا اسرتاتيجيات وةرامج التمنية الزراعية أ ايول العرأية ال ت مل زت ة انتاو احملاصيل واملياه،
وحتس كفاءة اس تخدام املياه ،واحلد ما خسائر ما أعد احلصا وغريها ،والت جيع عىل اس تخدام مياه
الرصف الصح املعاجلة لغراض الري.
ربا للعمبامل ايميغرافية والطبيعية والتمبهجات التمنمبية العامة أيض ًا ور ًا أساس ي ًا يف تفسري احلاةل الغذائية
ال يعي ها المبطا العريب ،اا أ أمه أس با العجز الغذايئ العريب رمكا يف التمبزيع غري املتمباز أ
القطار العرأية للممبار والطاقات الالزمة للتمنية الزراعية ،ما ممبار طبيعية وورشية ومالية .فاد شاءت
القدار أ يمبجد معظ املمبار الزراعية العرأية –سمباء املياه أو الرايض الااأةل للزراعة– يف أدلا رمت
و أ ممبار ها املالية ،كام شاءت هذه القدار ما هجة أخرى أ توعكا الصمبرة حبي يتمبافر يف عد
قليل ما البدلا العرأية ثروة نفطية هائةل تااألها ندرة وحش يف الرايض الصاحلة للزراعة واملياه مع أع
الاس تث اء.
 -6حتدتت الما الغذايئ العريب يف زما الكمبروان:
خصمبصا أ الزمة احلال ّية غري
تسع ييع ول العامل اىل حتايق الاكتفاء انايت ما السلع الساس ية،
ً
خطرا عىل مس تابل الما الغذايئ العامل الاريا ،وابلفعل
مارونة أمبقة حمد انهتاهئا ،وهذا ما ي لك ً
حذر مد رو و لت اتأعت للمم املتحدة وم ظمة التجارة العاملية ما خطر حصمبل "ناص يف املمبا
الغذائية" يف السمبق العاملية ،وسبا الاضطراابت يف التجارة ايولية وسالسل اامدا ات الغذائية اراء
تفيش فريو همبروان.
هذه اجلاحئة زا ت المر سمبء ًا يف العامل العريب عىل وضع الغذايئ املرت ي أص ًال ،وهذه الزمة تفمبق أزمة
العام  ،2008ويه الزمة الخطر م ذ أزمة الكسا الكبري عام  ،1929فايول د ة أمزمات
اقتصا ية هبرية وناص يف الغذاء ،وايول العرأية مضا ذكل ةلك تمهيد.
ويتب اليمبم أ هواك و ًا عرأية اس تطاعة حتايق الما الغذايئ ل عهبا ،ملغر وتمبنا واجلزائر
والر وقطر والكمبية ال متكل تزوانت فية لشهر قا مة ما السلع الساس ية وال وية
نظرا لس با كثرية .اا
واملس تلزمات الطبية يف معركهتا مع فريو همبروان ،وهواك ول تعاين يف حتايا ً ،
أ هذا ااجناز هل ما هل وعلي ما علي  ،فف المبقة اني حيمد في لهذه ايول قدرهتا عىل حتايق الاما
الغذايئ ل عمبأ  ،تظهر في أمبضمبا معامل الان ااق والت ظ العريب ،فلك وةل توظر ملصاحلها اخلاصة فاط
و الوظر لبايق ايول العرأية الخرى ال ررأطها هبا عالقات الخمبة ووحدة املصري والاهداف ،وخش
هذه ايول جتمعها مظةل اجلامعة العرأية ال مثل الاحتا العريب – حىت وا صمبر ًت.-
وهوا تربز التحدتت ال تمباج ايول العرأية ،وال مل تس تطع أ تبين لها هيا متاكمل يمباز أ هذه
املتفرقات ،فالعامل أصبأ يعيش يف ركتالت اقتصا ية وس ياس ية وااامتعية و اافية وعسكرية ،أما ايول
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العرأية فتجذر فهيا الاناسام والتفرق والتباعد والاننية ،مع عمل امجلع حباجة خش وةل لبايق ايول العرأية
ان اء التاكمل يف ييع م ايح احلياة ،خش هذا اعل المبطا العريب با ميلك ما ممبار طبيعية وورشية
ومالية يصبأ عااز ًا عا تلبية طلا أأوائ ما الغذاء ما انتاج احمليل .ومع رزايد قصمبر اانتاو الغذايئ عا
مااأةل معدات الطلا الاس هتاليك عىل السلع الغذائية ،ظلة الفجمبة الغذائية العرأية تتسع حىت أصبحة
يف المبقة الراها ما أكرب التحدتت ال تمباج الما الامبيم العريب ،وأظهرت هذه اجلاحئة أ خش
التحالفات اخلاراية مل توفع أعضاهئا ،خصمبص ًا أعد أ قامة خش ول العامل ابانغالق عىل نفسها خمبف ًا ما
أ آ ر هذه اجلاحئة ،ولعل يف هذا ر لدلول العرأية أ معاها الاسرتاتيج اني يمبفر لها ييع أنمباع الما
ليا خارو اطارالتضاما العريب والعمل العريب امل رتك.
ا حل امل لك الغذايئ يف المبطا العريب لا يتحاق اا ما خالل الاس تغالل المثل ملا همب متمبافر ما
ممبار اقتصا ية وورشية عىل املس تمبى المبطين والامبيم .فبالتمبسع يف الاستامثر الزراع املوتج وابلتحمك يف
تطمبر التك مبلمبايا الزراعية ،ميكا زت ة انتااية الزراعة العرأية با يامتىش والزت ة احلاصةل يف الطلا عىل
الغذاء .واأد ا تتاك ن ايول العرأية لتتجاوز أ آ ر جاحئة همبروان خصمبص ًا عىل ايول العرأية الك فار ًا
وحتايق ذكل يتطلا يف السا مع التاكمل الاقتصا ي الزراع العريب والتنس يق أ الس ياسات
واخلطط التمنمبية واحلدّ ما حاةل التوافر والتضار أل والاعامت عىل ااعاانت الغذائية الا بية ال تطبع
معظ الس ياسات الاقتصا ية العرأية ،وتفعيل خش ااتفاقيات العرأية ال عادت سمباء يف اطار جامعة
ايول العرأية أو اتفاقات وائية خارهجا.
وما انفةل الامبل أ قضية الما الغذايئ العريب يه قضية حياة العر  ،وا ينبغ رركها للظروف املتغرية،
وا للعمبامل اخلاراية لتتحمك فهيا ،وا ا جيا السع وةلك جدية اىل ضام أما غذايئ عريب مس تدمي قمبام
السا الاطاع الزراع ابعتباره مدخ ًال حيمب ًت يف حتايق ذكل ،اذ تصل مسامهت اىل  %30يف عد
ما ايول العرأية مثل (السمب ا والعراق وسمبرت) ،حىت ا زراعة أرض السمب ا وحدها كفيةل حبل
م لكة الغذاء يف المبطا العريب .اأد أ تمبضع اخلطط للخروو ما عوق الزجاجة يف هذه املرحةل احلرجة
ال جتتاا العامل أمرسه ،مث اجللمب لالس تفا ة ما هذا اير اني أظهر للعر أ حاةل التوافر والت ظ
لا تسامه يف حل امل اخش العرأية وعىل رأسها امل لكة الغذائية ،وأ احلل مكا يف الرامبع اىل التكتل
العريب ،واس تغالل املصا ر والطاقات العرأية و لك اامع أفضل اس تغالل.
اخلامة
ا تعاظ الفجمبة الغذائية وتدهمبر نسا الاكتفاء انايت يف ول املغر العريب يسمأ ابلامبل ا الما
الغذايئ مازال حلام مل يتحاق حىت هذه اللحظات ،ويتطلا حتايا يف املس تابل اختاذ يةل ما املمباقن
واااراءات املمبحدة واملتاكمةل ازاةل امل اخش ال تعيق التمنية أصمبرة عامة والتمنية الزراعية عىل وج
اخلصمبص .وحتايق الما الغذايئ لي أمة وللمة العرأية عىل وج اخلصمبص ،قضية حممبرية جيا عدم
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رركها للظروف املتغرية وا للعمبامل اخلاراية لتتحمك فهيا ،وا ا جيا السع وةلك جدية اىل ضام أما
مس تدمي ما خالل زت ة العواية ابلاطاع الزراع وتمبس يع قاعدة العمل املوتج وحتس اانتااية.
مل ركا الزمة الغذائية يف المبطا العريب و ول املغر العريب اىل حد هبري –وحىت عهد قريا– م لكة
ناص أو حش يف املمبار املتاحة ،وا مبا ساكنيا متسارعا أو جعزا يف ااماكانت املالية ،وا ا يه ابيرجة
الوىل مسمةل ف ل أو خلل يف الس ياسات الزراعية وسمبء اس تغالل ملا همب متاا للمبطا العريب ما ممبار ،
فهي ازء ما مسمةل التمنية العرأية يف امبهرها ،أم اطها اانتااية والاس هتالهية والتمبزيعية عىل املس تمبى
الاطري والامبيم.
ورمغ ما تعاني ول املغر العريب ما م لكة غذائية أآخذة يف الاتساع ،فاهنا مكل ما املامبمات
وااماكانت املمبضمبعية ما كفهيا ليا فاط لسد حااياهتا ما الغذاء حفسا ،أل لتحايق فائ تصدره اىل
العامل اخلارو.
ويتطلا اخلروو ما املمزق الغذايئ هجمب ًا عرأية جا ة عىل طريق التاكمل يف ييع الصعدة وابنات
الصعيد الزراع  .اا أ هجمب التاكمل العريب مازالة تواصها اارا ة الس ياس ية وحكمبمات مسؤوةل وقمبى
انشطة لتحايق هذا الهدف اني أصبأ اخملرو المبحيد للمبطا العريب ما الزمات ال يعاين مهنا اقتصا ت
وس ياس يا وااامتعيا .وقد أ آ الوا احداث حتمبات س ياس ية جذرية ركر ايمياراطية وتفسأ الطريق
أمام ال عمب للتم ري ابلطرق ايمياراطية يف الارارات الاقتصا ية والااامتعية والس ياس ية املصريية ويف
طرق توفيذها ومتاأعهتا .وا ننىس أ التفاعل أ ندرة املمبار الزراعية (املياه والرايض الصاحلة للزراعة)
وأ وفرة الوفط وعمبائده يف المبطا العريب ،ي لك أحد املرركزات الساس ية ال حتد مس تابل التاكمل
الاقتصا ي العريب .وقد أصبأ جليا أ عىل العر أ ا يعملمبا فاط عىل جتاوز أزمات وامباحئ ظرفية قد
ركمب قصرية املدى ،وا ا مه مطالبمب ابختاذ ممباقن حامسة واسرتاتيجية رمتثل يف مج قمبامه يف قمبة واحدة
حاياية مكهن ما أواء كتةل اقتصا ية فاعةل يف عرص التكتالت الزاحن ،تضما اس تغالل وحامية ممبار مه
و لك أفضل لضام مس تمبى معي ة وهرامة أفضل ملمباطوهي  ،وتضما تمبفري احلاايات الغذائية العرأية حمليا
(قمبميا) يف عرص قد كمب في الغذاء أحد السلحة الفتاكة وللتحرر ما التبعية الغذائية وما يوجر عهنا ما
ضغمبطات س ياس ية واقتصا ية.
التمبصيات
ما أجل وضع حلمبل اناعة مل لكة الما الغذايئ العريب عىل املدى الاصري والطمبيل ويف الزمات تارتا
هذه ايراسة أع التمبصيات:
 تعزز اافة الاعامت عىل انات والاكتفاء انايت ما السلع الغذائية الرئيسة ،وذكل ما خالل
توفيذ مرشوعات زراعية عرأية م رتكة انتاو السلع الغذائية الاسرتاتيجية ،واقامة تزو
اسرتاتيج ما السلع الغذائية الساس ية ووضع نظام لتوفيذه وا ارت  ،وتوفيذ ةرامج طمبيةل المد
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لتحس انتااية العمل يى صغار املزارع  ،واعدا وتوفيذ ةرامج تطمب ر اس تخدامات املياه ورمنيهتا
والتمبعية حمبل اس تخداماهتا ،وتمبفري اخلدمات اارشا ية ،والاهامتم ابلتادم العلم التاين والبحيث،
ليكمب خش ذكل سبي ًال حنمب اجيا وتعزز التاكمل الاقتصا ي العريب الزراع وما مث التاكمل
الاقتصا ي العريب املن مب .
جيا التمهيد عىل أ معاجلة م لكة الما الغذايئ يف المبطا العريب ا ميكا حلها أدو حلمبل
قمبمية ومعل عريب م رتك وفعال وذي نظرة اسرتاتيجية ميكا أمباسطهتا حتايق الهداف الامبمية
العرأية يف الغذاء والتغذية .فاملمبار الطبيعية الزراعية العرأية واملالية والبرشية ميكا أ تتاكمل
وتتفاعل لتحايق الما الغذايئ العريب .ونكل فالأد ما الاس تغالل المثل للممبار املتاحة يف
اطار التمنية الريفية املس تدامة ،وزت ة اجلهمب املبذوةل يف اات اس تصالا الرايض ،وماكحفة
اجنراف الرتأة والتصحر والتعدي اجلائر عىل الرايض الزراعية اخلصبة احمليطة ابملد اس تخدا ا
يف أعامل البواء.
الرتك عىل انتاو املوتجات الزراعية ذات املر و ية العالية وال تليب الطلا احمليل والعامل ،
وزت ة الاهامتم أتمنية ال وة احليمبانية ،وتطمب ر البىن التحتية ال تساعد عىل اس تغالل تكل املمبار
وتعظمي عائداهتا مثل ش باكت الري والرصف والطرق وااتصاات وغريها.
رضورة احملافظة عىل املمبار املائية ورمنيهتا ورفع كفاءة اس تغاللها وررش يد اس تخداماهتا عا طريق
تطمب ر نظ الري الاامئة ،وأواء السدو واللجمبء للمصا ر غري التاليدية واستامثر وررش يد اس تخدام
املياه اجلمبفية.
جيا ت جيع وحتس م اخ الاستامثر الزراع العريب ما خالل ت جيع الاطاع اخلاص والعام عىل
الاستامثر يف قطاع الزراعة ،وخاصة يف ايول ذات املمبار الطبيعية الك وفرة ،والاهامتم
ابملرشوعات العرأية امل رتكة ،وتمبفري املواخ الاستامثري املواسا سعي ًا وراء املسامهة يف سد
الفجمبة الغذائية العرأية للكثري ما السلع ،وذكل كسا لتعزز التمنية الزراعية العرأية املتاكمةل
والتبا ل التجاري الزراع العريب البيين.
رضورة الاهامتم أتطمب ر التصويع الزراع والغذايئ العريب مضا خطة عرأية هتدف لتطمب ر الصواعة
العرأية الزراعية يف ال مدخالت اانتاو لمسدة واملبيدات والآليات الزراعية ،ويف ال
املوتجات الزراعية الغذائية ،والعمل عىل رفع امب ة تكل املوتجات واخضاعها لوظام املمباصفات
واملااييا ومعايري اجلمب ة العاملية.
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واقع األمن الغذائي يف الدول املغاربية وحتديات حتقيقه يف
ظل املتغريات االقتصادية الدولية

The reality of food security in the Maghreb countries
in light of international economic changes

بلخري سلمى
طالبة كتمبراه

:امللخص ابلعرأية
 حي أهنا تمخذ أأعا عاملية وأمهية هبرية يف ظل الظروف,تعترب قضية الما الغذايئ م لكة امبهرية
 ويعد ما, ل الاهامتم ابلما الغذايئ هل تم ري عىل اقتصا ايوةل واس تارارها,الاقتصا ية احلالية
 وأم فهمب يوطمبي عىل عاء ااامتع, ذكل أ انعدام يلا أمعبائ عىل اجملمتع,املتطلبات الساس ية للمجمتع
 وعلي هتدف ايراسة اىل معاجلة ممبضمبع واقع الما الغذايئ يف,واقتصا ي ابهد عىل عاتق اجملمتع املعين
 ابعتبار أ قضية الما الغذايئ ما أمه التحدتت,ايول املغارأية يف ظل املتغريات الاقتصا ية ايولية
.الرئيس ية ال تمباج ول املغر العريب
 التحدتت-  الما الغذايئ – اقتصا – املغر العريب – عاملية:اللكامت املفاتيأ
Abstract:
The issue of food security is a fundamental problem, as it takes global
dimensions and great importance in light of the current economic
conditions, because concern for food security has an important impact on
the state’s economy and stability, and it is one of the basic requirements of
society, as its lack places its burdens on society, and its security includes A
heavy social and economic burden on the concerned community, and
therefore the study aims to address the issue of the reality of food security in
the Maghreb countries in light of international economic changes, given that
the issue of food security is one of the main challenges facing the countries
of the Maghreb.
Key words: Food Security - Economy - Maghreb - Global - Challenges
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مادمة:
يعترب قضية "الما الغذايئ" احدى أمه الاضات ال ت غل ول وم ظامت العامل م ذ نصن الار
املايض ،فالغذاء يبا امئًا وأأدً ا السبيل الول للجامعات لتحايق الاس مترار والوجاة ،ا  ح التعبري ،وتربز
احلايل اني يعاني العامل وسبا تفيش فريو
أمهية هذه الاضية ابلرضورة ،يف وقة الزمات واحملا لمبضع ّ
همبروان املس تجد.
مبصا أ الزمة احلال ّية
وحال ًيا ،تسع ييع ول العامل اىل حتايق الاكتفاء انايت ما السلع الساس ية ،خص ً
خطرا عىل مس تابل الما الغذايئ العامل معمبما ,وعىل
غري مارونة أمبقة حمد انهتاهئا ،وهذا ما ي لك ً
ايول املغارأية خصمبصا ابعتبار أ الما الغذايئ همب التحدي الكرب يف املوطاة املغارأية همبن ازء ما أمه
أوج صواعة الس ياسات ،نظر ًا ل س ياسة الغذاء ررتبط ارتباط ًا امً ابس تارار النظمة الس ياس ية يف املوطاة
لتم رياهتا املبارشة والرسيعة عىل الفاراء وحمطات الرعاية الااامتعية واملواطق امله مة خاصة يف ظل أزمة
همبفيد .19
وهوا ،حناول احلدي عا الما الغذايئ يف املغر العريب ووضع واشاكليات واماكانت ومامبمات  ،وهين
تعززت أمهيت يف الفرتة احلال ّية .وما خالل ذكل ميكا طرا ااشاكلية التالية : :ما همب واقع الما الغذايئ يف
ايول املغارأية غىل ضمبء املتغريات الاقتصا ية ايولية؟
تودرو حتة هذه ااشاكلية ومبعة ما الس ةةل الفرعية:
 ماذا ناصد ابلما الغذايئ؟
 في رمتثل أس با ف ل م ظمبمة الما الغذايئ يف ايول املغارأية؟
 مايه تداعيات أزمة همبروان عىل الما الغذايئ يف ايول املغارأية؟
 مايه أمه الاسرتاتيجيات ال امةل للما الغذايئ يف ايول املغارأية
ملعاجلة ااشاكلية املطروحة مت تاس مي ايراسة اىل احملاور الآتية:
احملمبر الول :مفهمبم وأمهية الما الغذايئ
أوا :مفهمبم الما الغذايئ
نيا :أمهية الما الغذايئ
لثا :أأعا الما الغذايئ
احملمبر الثاين :أس با ف ل م ظمبمة الما الغذايئ يف ايول املغارأية
أوا :أس با متعلاة وسمبء التس يري وا ارة املمبار
نيا :أس با متعلاة ابلاطاع الفاليح والتبعية للخارو
احملمبر الثال  :تداعيات أزمة همبروان عىل الما الغذايئ يف ايول املغارأية
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أوا :التداعيات الاقتصا ية عىل ايول املغارأية
نيا :التداعيات الااامتعية عىل ايول املغارأية
احملمبر الراأع :أمه الاسرتاتيجيات ال امةل للما الغذايئ يف ايول املغارأية
أوا :ااسرتاتيجية ال امةل للما الغذايئ
نيا :اسرتاتيجية التمنية الفالحية
لثا :خصائص اسرتاتيجية التمنية الفالحية
احملمبر الول :ااطار أملفاها للما الغذايئ وأمهيت
أوا :مفهمبم الما الغذايئ
يعترب الما الغذايئ ما املفاهمي ال ركزت علهيا الكثري ما املوظامت ايولية والعاملية أمثال :الفاو
واعتربهتا قضية أساس ية أديةل ملفهمبم الاكتفاء انايت نتيجة التطمبر والتصمبرات احلديثة للعالقات ايولية
ومساعدات ايول الكربى لدلول الفارية ,وقد جتسد ذكل الاهامتم يف الكثري ما الرؤى والتصمبرات لتحديد
اات الما الغذايئ ,خاصة أعد تفيش المراض والوأةة حي أ هذا الخري أصبأ حيمل اات جديدة
وعلي نتطرق اىل التعارين الآتية:
يعرف الما الغذايئ أمن  " :تمبافر الغذاء للك فر ما ال عا يف أي فرتة ممك ة ونمبعية فية تضما هل
حياة حصية سلاة ون طة ".نالحد أ هذا التعرين قد ركز عىل مدى مكا ايوةل ما تمبفري الغذاء ل عهبا,
بعىن قدرهتا عىل حتايق الاكتفاء انايت ما حي المكية والومبعية( .مليكة)2009 ،
يعرف كذكل أمن  " :عبارة عىل ضام اس مترار تدفق املس تمبى املعتا ما الغذاء الالزم اس هتالك اجملمتع
خالل أي فرتة ما الزما"( .الرسي )2000 ،
هذا التعرين رأط الما الغذايئ أضام اس مترار تدفق املس تمبى الاس هتاليك املعتا ما الغذاء ,واني
خيتلن ما متع لآخر حسا رجة التادم أو التخلن.
تعرين أآخر للما الغذايئ " :متثل يف قدرة ايوةل عىل تمبفري الواد الا يب الالزم لتلبية احتياجاهتا ما
المبار ات الغذائية".
غري ا تمبفر املمبار املالية يى ايول الضعيفة ,قد يمباج صعمبأة يف احلصمبل عىل الغذاء ما العامل
اخلارو نظرا اخنفاض العرض العامل خاصة يف ظل الوضاع احلالية أعد تف وابء همبروان ,أو وسبا
احلرو أو الكمبارث( .مرا )2010 ،
كام ياصد بفهمبم الما الغذايئ وفق املرشع اجلزائري أمن " حصمبل ووصمبل خش ص وسهمبةل
وأصفة م تظمة اىل غذاء ،سلمي و ف يسمأ هل ابلمتتع حبياة ن يطة"
ما خالل ما س بق نس تنتج أ مفهمبم الما الغذايئ ينبغ أ يؤسا عىل الث ر ئز:

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

257

وفرة السلع الغذائية
وامب السلع الغذائية يف السمبق و لك اي
أ ركمب أسعار السلع يف متواول املمباطو .
أوا :أمهية الما الغذايئ:
ورمكا أمهية الما الغذايئ يف الت جيع املس متر عىل الاستامثر ما أجل احلصمبل عىل خل اضايف
ل ُلرس ،وي جع هذا المر عىل زت ة مكية اس هتالك الغذاء ،وزت ة الفاعلية اانتااية لالنتاو الزراع  ،عا
طريق اس تخدام الآات الزراعية والتا يات احلديثة اخلاصة ابلزراعة ،ما أجل زت ة الادرات التوافس ية
اخلاصة هبا يف ول العامل الثال .
كام يساعد الما الغذايئ يف ارتفاع مس تمبى املعي ة لطباة الريفي  ،ما خالل مساعدة املرأة الريفية يف
معلية التمنية يف نطاق الزراعة ،أو ما خالل زت ة ايخل الاقتصا ي.
في تعد الهجرة ما الرين حنمب املديوة أحد أس با زت ة اس هتالك الغذية ،وسبا فرص العمل ال تتمبافر
لتكل الفئة ،مما يسامه يف حصمبهل عىل الغذاء.
يعد ساك ول العامل الثال يف از ت اي ،وتعين هذه الزت ة الساكنية زت ة الطلا عىل الغذاء ولهذا
جيا عىل ايول تمبفري الغذاء ةمكيات أكرب ،و اراة الطلا املزتايد عىل السلع ،اية نفسها ما حصمبل
العجز الغذايئ.
وي لك الغذاء اباضافة اىل همبن سلعة اقتصا ية فان ما م ظمبر مفهمبم الما الغذايئ تعترب سلعة اسرتاتيجية
حتمكها اعتبارات م تجات ا ميكا الاس تغواء ,نكل جيا عىل ايوةل تمبفريها ملس هتلكهيا ما الاا را وغري
الاا را عىل فع أسعارها الاقتصا ية حبي تتحمل م انية ايول أفرق السعار الاقتصا ية عا السعار
الااامتعية أو تلجا اىل م أ اعاانت مالية أو اعفاءات رضيبية ملوتج الغذاء ,عىل ا يلزتم هؤاء أبيع
للمس هتلك أمسعار م خفضة تت اسا مع قدراهت الرشائية( .حلم )2020 ،
وابعتبار الغذاء سلعة اسرتاتيجية قد كمب هل سعر س يا عودما ا تس تطيع ايوةل تمبفريه ما اانتاو
امليل وتعمتد أدرجة عالية عىل اس تريا ه ما اخلارو ,يف هذا اجملال قد يباع أمسعار تفمبق كثريا أسعاره.
وما مكمبانت الما الغذايئ "التمبافر" ،بعىن وامب مكية فية ما الغذاء لالنتاو احمليل ،مع الاس تريا أو
احلصمبل عىل املساعدات الغذائية و لك أة ومس متر .اااتحة ،وال رمتثل يف وامب ممبار تتلفة
للفرا  ،أو خل يف يمبفر حصمبهل عىل الغذاء ،سمباء ابس تخدام املساعدات الغذائية أو اانتاو املزنيل ،أو
ابحلصمبل عىل الهدات أو تبا لها.
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الاس تخدام ،جيا اس تخدام الغذاء ومعاملت وختزيو ابل لك املُالي هل ،مع التعرف عىل املامرسات اخملتلفة
اخلاصة ابلتغذية وتطبياها ،والايام ابخلدمات اخلاصة ابلصحة سمباء البيئية مهنا أو العامة.
الثبات ،ويعين تمبافر الغذاء يف ييع الوقات ،حىت الوقات اخلاصة حباات الطمبارئ.
التحدتت ال تمباهج الما الغذايئ ،أزمة املياه العاملية ،تدهمبر الرتأة ،واهامل الرايض الزراعية،
التالبات املواخية ،اصاأة الوبااتت ابلمراض ،وعدم ماكحفهتا .انت ار الفسا والظمل أ أفرا اجملمتع المباحد،
التضخ الساكين( .حلم )2020 ،
نيا:أأعا مفهمبم الما الغذايئ:
أةرز أأعا مفهمبم الما الغذايئ:
ال ُبعد الخاليق :همب املتعلق حباةل اانسا احلالية واملس تابلية ،ول الغذاء أمر أسا يف حياة اانسا ،
جيا عدم اارضار أ أو ابلما الغذايئ ،ملا هل ما ارضار ابانسا وتم ري عيل مس تابهل.
ال ُبعد الاقتصا ي :همب املس ةمبل عا تمم الما الغذايئ ،ما خالل تمبفري عدة عوارص مهنا املمبار الطبيعية،
واخلدمات ،وتطمبر الصواعة ،ووامب ااتصاات واملمباصالت.
ال ُبعد الس يا  :همب اني ي ري اىل ور ايوةل يف اارشاف عىل الس ياسات والربامج الما الغذايئ ،والايام
ابلربامج اخلاصة ابلتمنية ال امةل أ عد ما الاطاعات اخملتلفة الااامتعية والاقتصا ية ،مع احلرص عيل
توظمي العالقة أيهنا ،واحملافظة عىل اسرتاتيجية الما الغذايئ وتمم حياة الشخاص املهمت هبا( .حلم ،
)2020
ال ُبعد الااامتع  :همب البعد اني يتمثر ابلعوارص الااامتعية املُجمةل.
احملمبر الثاين :أس با ف ل م ظمبمة الما الغذايئ يف ايول املغارأية
أوا :أس با متعلاة ابلاطاع الزراع والتبعية للخارو
مر البدلا املغارأية أمزمة غذائية خطرية وذكل نتيجة لضعن الاطاع الزراع سمباء ما حي نس بة
مسامهة هذا الاطاع يف الواجت احمليل ااااميل واني قدر ما نسبت  %10.4يف املتمبسط ,أو ما حي
امل ا الزراع اني عاىن قمي سالبة يف ييع الس ومبات ,اباضافة اىل عدم مادرة الصا رات الزراعية يف
تغطية المبار ات الزراعية املغارأية املزتايدة مما أ ى اىل الفجمبة الغذائية ,أ اانتاو الغذايئ للبدلا املغارأية
واس هتالكها خاصة ما السلع ااسرتاتيجية حلبمب واللحمبم ,واللبا .
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وما أمه أس با العجز الغذايئ يف ايول املغارأية ,جند ا الفجمبة الغذائية املغارأية ,تتس اباتساع والزت ة
يف أعضها والانكامش يف البع الآخر ,حي هواك سلع ذات فائ تصد ري ممتثةل يف اخلرضوات
لبطاطا والسامك والفمباك يف معظ الس ومبات أيامن هواك سلع ركمب نس بة الاكتفاء انايت فهيا م خفضة
جدا مثل السكر والزية مثال.
عدم الاهامتم الاكيف ابلاطاع الزراع واس تخدام الساليا البدائية لهذا الاطاع
اعامت ازء هبري ما الزراعة املغارأية عىل المطار مما اعلها تتمثر بعدات سامبطها هذا ما انعكا
عىل تدين مج اانتاو الزراع .
الاعتاا اني سا لفرتة طمبيةل ا ايول الوفطية يه ول مصوعة ,وليسة وا زراعية المر
اني قلل ما أمهية الزراعة وكذكل ايخل الكبري اني يدره الوفط ,هذا ما أ ى اىل جهرة املزارع
ما أراضهي حبثا عو حياة أفضل .
ا أخطر ما يف الفجمبة الغذائية املغارأية يه كرب مجمها يف السلع الساس ية مثل سلعة احلبمب وال
تعترب اسرتاتيجية ابلنس بة للممباطا أملغاريب فهي تال أمهيهتا عن الهمباء واملاء ،و أنمب ليا ما اجلائز أ تبا
ايول املغارأية معرضة خلطر الضغمبط ما طرف ايول املتادمة والخطر ما ذكل همب اس مترار هذه الفجمبة
ملدة طمبيةل ،مع توايم عد الساك أدول الاحتا مما يعين تواقص متمبسط الفر ما المكيات املتاحة والمبسائل
يف املس تابل وما الواجت الزراع أملغاريب وتعرض اقتصا تهتا اىل ومبعة ما الصعمبابت والمبسائل يف سبيل
تمبفري الغذاء الالزم للممباطا أملغاريب ،وهذا ما يضعن قمبهتا يف الساحة ايولية.
أس با متعلاة وسمبء التس يري وا ارة املمبار :
ا الاهامتم ابلتمنية الصواعية اني اتس أ عادا امخلسي ات والس تي ات يف معظ ايول الوامية ومعها
ايول املغارأية ,أدأ يف الرتااع مع مطلع الس بعيوات أعدما أدا واحضا أن أدو رمنية زراعية ,مما س يجعل هذه
ايول جتد نفسها أمام ممزق غذايئ يامب اىل اس تريا الغذاء ما اخلارو وما يوجر عا ذكل الاس تريا ما
اس تزناف للمتاا ما الواد الا يب .كام أ ختلن الاطاع الزراع حيرم الاطاعات الخرى -خصمبصا
الصواعية -ما املمبا الولية الالزمة لها ,مما يؤ ي اىل حدوث اختواقات رمنمبية حا ة.
ويعد اهامل الاطاع الزراع يف التمبهجات التمنمبية العامة -ويف املراحل الوىل لظهمبر أمبا ر الزمة
الغذائية -أحد أمه العمبامل الاكم ة وراء تعميق العجز الغذايئ العريب ،اباضافة اىل عدم جناعة الس ياسات
الزراعية املتبعة للحد ما التبعية الغذائية للخارو وحتايق الاكتفاء انايت عىل املس تمبى الاطري أو الامبيم.
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وشهدت العامب الخرية (الامثني ات والتسعيوات) خطمبات متسارعة -مضا الس ياسات الزراعية -حنمب
خصخصة وحتر ر أسعار م تجات الاطاع الزراع يف عد ما ايول العرأية مثل مرص والر واملغر
والسمب ا وممبريتانيا واجلزائر وتمبنا .وقد أ ت هذه اااراءات اىل تاليل ور ايوةل يف اانتاو والتسمبيق
وحل أع املؤسسات احلكمبمية وتصفيهتا ،واقتصار ور ايوةل يف كثري ما الحيا عىل وضع اخلطط
ومتاأعهتا ،وااسهام يف ةرامج التمنية الريفية وتوفيذ مرشوعات البنية الساس ية الزراعية وتطمب ر مراكز البح
واارشا الزراع  .وقد أ ت هذه الس ياسات اىل حتسا أ اء الاطاع الزراع يف هذه ايول.
وملا نة للعمبامل ايميغرافية والطبيعية والتمبهجات التمنمبية العامة ور أسا يف تفسري احلاةل الغذائية
ال يعي ها المبطا العريب ,فا أمه أس با العجز الغذايئ العريب رمكا يف التمبزيع غري املتمباز أ القطار
العرأية للممبار والطاقات الالزمة للتمنية الزراعية ,ما ممبار طبيعية وورشية ومالية فاد شاءت القدار أ
يمبجد معظ املمبار الزراعية العرأية –سمباء املياه أو الرايض الااأةل للزراعة– يف أدلا رمت و أ ممبار ها
املالية ،كام شاءت هذه القدار ما هجة أخرى أ توعكا الصمبرة حبي يتمبافر يف عد قليل ما البدلا
العرأية ثروة نفطية هائةل تااألها ندرة وحش يف الرايض الصاحلة للزراعة واملياه مع أع الاس تث اء.
ولكمب املمبار املالية يف القطار الوفطية عاازة عا انتاو ما كف هذه ايول ما الغذاء ,وأااء ازء هبري
ما الرايض الااأةل للزراعة غري مس تغل أو ابنتااية هزيةل يف القطار الخرى وسبا ضعن الاستامثرات
وناص ممبيلها ,فان يصبأ ما الرضوري تعجيل التاكمل أ هذه القطار ما أجل اخلروو ما املمزق الغذايئ
اني تعاين م هذه ايول.
وما يثري ايه ة همب أ نرى المبطا العريب با ميلك ما ممبار طبيعية وورشية ومالية أصبأ عاازا عا
تلبية طلا أأوائ ما الغذاء ما انتاج احمليل؟! ومع رزايد قصمبر اانتاو الغذايئ عا مااأةل معدات الطلا
الاس هتاليك عىل السلع الغذائية ,ظلة الفجمبة الغذائية العرأية تتسع حىت أصبحة يف المبقة الراها ما
أكرب التحدتت ال تمباج الما الامبيم العريب.
العجاز الغـذايئ أو الفجامبة الغذائيـة وهامب الظـاهرة الـ ميازت الاقتصا يف ييع ول املغر العريب
م ذ الاس تاالل اىل يمبم ا هذا رمغ ااصالحات ال أارية يف امليدا ألفاليح وال نة هتدف ييعها
اىل التاليل ما الفجمبة الغذائية ونظرا ملمبقعها اجلغرايف ال ب حصراوي فا اانتااية الزراعية يف اجلزائر
تعترب ما أضعن اانتاايات يف العـامل فعلا سـبيل املثـال ألغـة مر و ية احلبامب قا سـوة  1993يف
اجلزائار  81.6ق طـار للهكتـار المباحـد أيمنـا نـة يف فرنسـا والمباتت املتحدة المركية  13.65و
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 91.42عىل التمبايل ويف نفا الس وة ويه انتااية ضعيفة جدا حىت اذا ما قمبرنة أبع ايول العرأية
لسعمب ية ومرص اذ ألغة عود خش مهنام  11.44و  95.59ق طار للهكتار المباحد عىل التمبايل
و ما هوا فا حل امل لك الغذايئ يف ايول املغارأية لا يتحاق اا ما خالل الاس تغالل المثل ملا
همب متمبافر ما ممبار اقتصا ية وورشية عىل املس تمبى المبطين والامبيم .فبالتمبسع يف الاستامثر الزراع املوتج
وابلتحمك يف تطمبر التك مبلمبايا الزراعية ،ميكا زت ة انتااية الزراعة العرأية با يامتىش والزت ة احلاصةل يف
الطلا عىل الغذاء .وحتايق ذكل يتطلا يف السا مع التاكمل الاقتصا ي الزراع أملغاريب والتنس يق
أ الس ياسات واخلطط التمنمبية واحلدّ ما حاةل التوافر والتضار أل والاعامت عىل ااعاانت الغذائية
الا بية ال تطبع معظ الس ياسات الاقتصا ية العرأية.
احملمبر الراأع :تداعيات أزمة همبروان عىل ول املغارأية
أوا :التداعيات الاقتصا ية عىل ايول املغارأية
يعد حتايق الما الغذايئ املس تدام هااا تتلن ول املغر العريب ،ابلرمغ ما تمبافرها عىل
ااماكنيات الكفيةل أتحايا  ،وأذلها لعديد ما اجلهمب ال ررية جبمةل ما ااصالحات والس ياسات
وامل اريع ،اا أهنا مل تس تطع حتايق مسعاها .فبالرامبع اىل المباقع جند أ اانتاو الغذايئ يف هذه البدلا أعيد
عا املس تمبى املطلمب حي أ ييعها تتس ابلعجز الغذايئ مما اضطرها لالعامت عىل املصا ر اخلاراية يف
تمم احتياجاهتا الغذائية ،هذا ما أصبأ ي لك هتديد لها مف لكة العجز الغذايئ ،مل تعد ر م لكة
اقتصا ية زراعية أل تعدت ذكل لتصبأ قضية اسرتاتيجية اقلاية ررتبط ابلما المبطين وااقلاا .
حي مل رمتكا أدلا املغر العريب يف العمبام الخرية ،ما التخفين ما اس تريا احلبمب  ،اني
يثال عىل رصيدها ما الواد الا يب ،ويؤأد تبعيهتا للسمبق ايولية ،ال ميكا أ تتفا مع التغريات املواخية.
ولا تسمل وةل املغر ما اللجمبء املكثن اىل اس تريا احلبمب ما السمبق العاملية هذا العام أعد تمبقع ررااع
احملصمبل اىل  3مالي طا ،ما  5.2مالي طا .وكذكل س يكمب حال تمبنا ،ال تمبقعة ررااع
احملصمبل ما  2.4مليمب طا اىل  1.57مليمب طا.
ورمغ تمهيد اجلزائر عىل ررقا حمصمبل يف حدو  5.3مالي طا ما احلبمب  ،اا أ ذكل ا ميثل
سمبى ل حاايات البدل ما احلبمب ال تادر أا 15مليمب طا.
عدم بات حمصمبل احلبمب يف البدلا املغارأية ،وسبا ارهتاهنا للتساقطات املطرية ،جيعلها ما أكرب
املس تمبر ا يف العامل ،مفا املتمبقع أ تصل وار ات املغر يف العام احلايل اىل حمبايل  8مالي طا ،أيامن
وار ات اجلزائر حمبايل  10مالي طا.
و انت ار الفريو أفىض اىل ارتفاع ملحمبظ يف م رتتت السلع الغذائية يف املوطاة ،حي سعة
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الرس اىل ركمب ا تزو ما ايقيق واحلليا والرز واخلرض والسكر والزيمبت ،ما أفىض اىل ارتباك سلسةل
التمبزيع ،وسامه يف ظهمبر املضارأة وارتفاع السعار.
واب رت احلكمبمتا يف تمبنا واجلزائر اىل التمهيد عىل تمبفري تزو ما الامأ لزتويد السمبق
والاس تجاأة لطلا الرس .وكذكل فعلة احلكمبمة املغرأية ال حرصة عىل اختاذ تداأري لضام تزو
اسرتاتيج ما الامأ وتسهيل رزويد السمبق ابخلرض ،أل ا أدلا تكل املوطاة سعة اىل احتمباء ارتفاع
السعار
ويعتاد خرباء اقتصا أ الزمات املواخية ال تتسبا يف اجلفاف يف البدلا الثال ة ،والزمات
الاقتصا ية ميكا أ تفا تاطر عدم الاس تارار الس يا  ،معتربا أ المبع ابخملاطر الس ياس ية ما قبل
تكل البدلا  ،املرتبطة أوا الغذاء ميكا أ يامب اىل الرشاء ةكثافة ما السمباق هبدف ركمب ا تزوانت
اسرتاتيجية.
نيا :التداعيات الااامتعية عىل ايول املغارأية
وينهبمب اىل أن يف حاةل البدلا املغارأية ،كام أدلا أفريايا ا مب الصحراء ،ميكا أ يفيض الرشاء اني
ميلي انعر وسبا همبروان اىل نمبع ما التضخ يف سمبق السلع الغذائية ،ما ما شمن أ يتسبا يف
اختالات يف السمبق وتمايج املضارابت.
وي ري "معر أز يك" ،عضمب فرع امجلعية ايولية "أطاك" ابملغر  ،اىل أ راسة أجنزهتا امجلعية حمبل
الس يا ة الغذائية ،تمبصلة اىل أ املغر اني مصدرا للحبمب والاطا يف الس تي يات ما الار
املايض ،أحض مس تمبر ا لتكل السلعت .
وأشار أز يك يف ترصحي لا"العريب اجلديد" ،اىل أ املغر اني راها عىل تصد ر اخلرض والفمباك ،
افرتض أ عائداهتا س تتيأ هل تمم حاايات ما املوتجات الغذائية ،غري أن جتىل أ تكل الصا رات ا تغط
سمبى نصن وار ات اململكة ما الغذاء والسلع الفالحية ،علام أ احلبمب مثل فهيا حمبايل  37يف املائة.
ويتصمبر أ مسمةل الس يا ة الغذائية تطرا حبدة يف ظل همبروان عىل اعتبار أ العديد ما البدلا
سعة اىل تمم تزو ف ما الغذية ،ما جيعل أدلا مثل املغر يعاين ما أجل تمم حاايات ما
احلبمب مثال.
و رى أ فرضية اجملاعة ا تطرا يف الس ياق املغريب ،ابعتبارها حاةل حتيل عىل احامتل عدم تمبفر ما يامي أو
الوا  ،حي ي د عىل أن ميكا الوظر اىل املمبضمبع ما زاوية سمبء التغذية ،عىل اعتبار أ الوا قد ا
جيدو ما كف ما السلع املغذية واملفيدة للمنمب ،خاصة ابلنس بة للطفال.
ويعترب أ الارهتا للخارو ما أجل تمبفري الغذاء ،جيعل البدلا رهيوة للمبسطاء يف السمبق العاملية ،ما
يدفع اىل ارتفاع أسعار السلع الغذائية ال يتحملها املس هتلكمب .
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و نة المب ةل ال رلودية للمساعدة اانسانية "همبنسمبر وويوايد" واملوظمة غري احلكمبمية الملانية
"وولتوكمبرهيلن" ،صوفة يف العام املايض املغر واجلزائر وتمبنا يف املؤرش العامل للمجاعة ،مضا
البدلا ال ا تمبجد حتة هتديد حمدق ما اجملاعة يف المبقة الراها.
وابلتايل ،فبدا ما الرتك عىل الما الغذايئ الغام اني يفرتض أ ميكا تمبفري الغذاء عرب رشائ ما
السمبق ايولية ،جيا الت ديد عىل الس يا ة الغذائية يف املوطاة ،با يساعد عىل حتايق الاكتفاء انايت ما
السلع الساس ية ،ال رمتثل يف اخلزب والزيمبت والسكر.
كام جيا ,عىل املزارع يف ايول املغارأية ،أ يسعمبا اىل ايفاع عا حتايق نمبع ما الس يا ة الغذائية يف
املوطاة ،با يساعد عىل ألمبغ الاكتفاء انايت ،وايفاع عا حامبق املزارع الصغار ،يف ممباهجة الرش ت
الكبرية ال رركز عىل التصد ر عىل حسا السلع الساس ية ،مثل اخلزب والزيمبت والسكر.
احملمبر الراأع :أمه الاسرتاتيجيات ال امةل للما الغذايئ يف ايول املغارأية
أوا :ااسرتاتيجية ال امةل للما الغذايئ
رمكا اسرتاتيجيات حتايق الما الغذايئ يق ايول املغارأية في ييل:
ان اء عىل املدى الطمبيل السمبق املغارأية امل رتكة ،وال هتدف اىل تسهيل حركة البضائع واملوتجات
الزراعية مع اعطاء الفضلية ملوتجات ذات الصل أملغاريب وتمبفري ا اية لهذه املوتجات ما املوافسة
الا بية ،حي قام لا الاحتا أملغاريب يف اجلزائر العامصة يف  1990/07/23ابعدا و ياة
تمباي حتد أمه احملاور لهذه ااسرتاتيجية كام ييل:
 ان اء م طاة التجارة احلرة مع الغاء الرضائا والرسمبم امجلرهية ابس تث اء الرضائا والرسمبم امجلرهية الركمب يف البدلا الصلية ،وكذكل اختاذ التداأري لتسهيل اااراءات اا ارية
ان اء احتا يريك مع تمبحيد التعريفات املطباة يف فة البدلا املغارأة و هذا لضام حامية السمبق املغارأيةامل رتكة.
تعزز التعاو يف ال الما الغذايئ ،وان اء السمبق امل رتكة أي املرحةل الهنائية ان اء م طاة مغارأية
ممبحدة ،و هذا يعين ما ييل :
ا خال مبدأ تفضيل امجلاعة وحامية املوتجات الزراعية املغارأية يف ممباهجة املوافسة اخلاراية
 ختصيص الممبال الالزمة لتوفيذ هذه املبا ئ وامل اريع
 تمبس يع ااتفاقيات الزراعية الثوائية أ البدلا املغارأية
 تنس يق الامبان والنظمة املتعماة اب اية الصحية ملوتجات الزراعية
 ركثين التعاو أ تتلن املؤسسات واملوظامت الزراعية املغارأية ،با يف ذكل املوظامت املهوية
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 تعزز التعاو يف اات البحمبث والتدريا واارشا
 حتايق الاكتفاء انايت ما املمبا الغذائية الساس ية وذكل أتحايق أكرب قدر ما الاكتفاء الغذايئ
يف ااطار احمليل ,والتخفين ما التبعية الغذائية وما العجز الغذايئ اني يتمبقع أ يس متر ويتفا
يف حال اس مترار ال اء الضعين للاطاع ألفاليح.
 تمسيا احتا اقتصا ي يف البدلا املغارأية اني يعترب املرحةل الهنائية لنسق التاكمل ،واني
سيتجسد ابحتا وتنس يق الس ياسات الاقتصا ية وةرامج التمنية يف البدلا املغارأية.
نيا :اسرتاتيجية التمنية
عرف ايكتمبر مصطف اجلبيل اسرتاتيجية التمنية الزراعية أمهنا التخطيط أعيد املدى اني يتضما
حتايق أهداف اسرتاتيجية ما خالل مسار اسرتاتيج والهداف ااسرتاتيجية ترتكز يف ناطت أوهلام حتايق
الاكتفاء انايت الغذايئ و نهيام حسا اس تغالل املمبار املتاحة با حياق تعظمي العائد مهنا( .معر)2005 ،
هتدف اسرتاتيجية رمنية الاطاع ألفاليح يف ول املغر العريب اىل حتايق رمنية شامةل وذكل ما خالل
حتايق الهداف:
– حتايق الاكتفاء انايت ما املمبا الغذائية الساس ية وذكل أتحايق أكرب قدر ما الاكتفاء انايت الغذايئ
يف ااطار احمليل ،والتخفين ما التبعية الغذائية و ما العجز الغذايئ اني يتمبقع أ يس متر و يتفا يف حال
اس مترار ال اء الضعين للاطاع ألفاليح
التخلص ما الاز وااية التمنمبية يف الاطاع ألفاليح وحتايق التسمبيق و التعاو يف اات اانتاووالبح العلم والتطمب ر التاين ،تمبفري قاعدة أياانت شامةل وممب اة و حديثة لبدلا ااحتا
 التخفين ما اخللل الكبري الوامج عا ت تة املمبار الطبيعية والبرشية و املالية وسمبء تمبزيعها أ ولااحتا عا طريق تسهيل حركة العامةل والكفاءات و رؤو الممبال و السلع و املوتجات ،مما يسمأ ةهتيةة
الظروف املمبضمبعية لتحايق مبدأ التخصص المثل للممبار و مبدأ يع عمبامل اانتاو يف تمبليفات قمبمية
هبرية و مبدأ حتايق وفرات اانتاو الكبرية و السمبق الكبرية با يعمب ابلفائدة عىل فة الطراف
 واهجة التطمبرات و التحدتت العاملية اجلديدة و املتمبقعة مس تابال يف ال اقتصا السمبق و حترر التجارةحي يصبأ التكتل الاقتصا ي أملغاريب العريب مطلبا لتامبية املمبقن التفاويض مع ايول و التكتالت
الاقتصا ية الخرى و خاصة ااحتا الورويب
 وضع وتوفيذ خطط و ةرامج م رتكة حلرص ومسأ وتصوين ورصد املمبار الطبيعية الفالحيةوالاس تغالل و اانتاو و العمل امل رتك .مع حتايق التمبلين المثل للممبار البرشية واملالية والطبيعية لتحايق
رمنية فالحي شامةل
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 اقامة مرشوعات م رتكة عىل املس تمبى ااقلا يف البح و التطمب ر التاين و الوظر مثال يف اقامة أوكمغاريب للمعلمبمات الفالحية.
 وضع و توفيذ مرشوعات اقامة أو تامبية أو اس تكامل البنيات التحتية الساس ية الالزمة للتمنية الفالحية.مع وضع خطط وةرامج لتامبية وتن يط وتسهيل التجارة البينية املغارأية وتنس يق التجارة مع اخلارو
(تتار)2003/2002 ،
لثا :خصائص ومم ات اسرتاتيجية التمنية الفالحية :
ميكا تلخيص اخلصائص واملم ات ال يتصن هبا الاطاع ألفاليح يف أدلا ااحتا أملغاريب يف التايل
رمغ ظهمبر قطاع الوفط اا أ قطاع الفالحة مازال الاطاع الك مسامهة يف الواجت المبطين رمغ تواقص
المهية نسبيا ما زال الاطاع ألفاليح يمبظن نس بة هبرية ما اليد العامةل .و مكل ول املغر العريب أصفة
عامة العديد ما ايعاي الساس ية الالزمة لتحايق اسرتاتيجية التمنية يف هذا الاطاع ،حي املمبار املالية
الهائةل املتمتية ما عمبائد الوفط يف خش ما ليبيا واجلزائر ،زت ة عىل املساحات ال اسعة ما الرايض الااأةل
لالس تصالا الزراع واملس ومب ة بمبار مائية هبرية سطحية وامبفية همب هذه ايول تطل ييعها عىل البحر
املتمبسط أو احمليط الطليس وخاصة أعد التادم التك مبلمبو يف حتلية املياه املاحلة أو يف تكل ايول ال تاع
معظ أراضهيا يف الصحراء وال رزخر ابملياه اجلمبفية( .عبمب )2004 ،
كام ت مل هذه ايول عىل ممبار ورشية هبرية متمباجدة يف الرتف  -أصفة خاصة  -ما املمكا أ
ت لك مهنا عامةل مؤهةل للسمبق احمللية واخلاراية .ملا لها ما اخلصائص ذات الكفاءات العلمية و التا ية
املتخصصة وخاصة خرجي اجلامعات واملعاهد الفالحية ومراكز التكمب ا املهين يف أغلا ول املغر العريب
وابعتبار الغذاء سلعة اسرتاتيجية قد كمب هل سعر س يا عودما ا تس تطيع ايوةل تمبفريه ما اانتاو
احمليل وتعمتد أدرجة عالية عىل اس تريا ه ما اخلارو ,يف هذا جملال قد يباع أمسعار تفمبق كثريا أسعاره
الاقتصا ية.
تعد ول املغر العريب ما أمه املواطق املس تمبر ة للغذاء يف العامل وسبا الزتايد املس متر يف مج
المبار ات الغذائية والاعامت الكبري عىل املصا ر اخلاراية للغذاء .فاد ارتفعة نس بة الاعامت عىل اس تريا
الغذية يف ييع ول املغر العريب فزتايدت ابملااأل احلصة اخملصصة ما عائدات الصا رات لمتمبيل احلاجات
الرضورية الغذائية املزتايدة للساك ان ا وصل عد مه يف عام  2000اىل حمبايل  80مليمب نسمة.
وابلتايل ما أجل حتايق الما الغذايئ اأد ما تمبافر العوارص الآتية( :الرسي )2000 ،
أ ركمب نس بة هبرية ما الغذاء معمتدة عىل اانتاو احمليل وليا عىل اخلارو
اماكنية وصمبل خش الوا اىل غذاء ف ويف أي وقة
ا كمب يف متواول خش فئات الساك
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رضورة تبين اسرتاتيجية لتمنية زراعية مس تدامة هتدف اىل حتايق أعىل مس تمبى ما الاكتفاء انايت
يف اطار التعاو العريب
رضورة الرأط العضمبي أ الما الغذايئ والما املايئ ابعتبارهام المبس يةل الفعاةل يف حتايق التمنية
الزراعية املس تدامة واعدا الس ياسات والاسرتاتيجيات لتمنية ممبار املياه السطحية واجلمبفية
والتمبسع يف اس تخدام املياه غري التاليدية يف الزراعة
حتس اانتااية والفعالية الاقتصا ية يف قطاع الفالحة وممباهبة التوافا ايويل
أعد ةروز حتدتت أم ية جديدة ما أيهنام التحدي املتعلق أاطاع الما الصح والغذايئ ,ما خالل
تفيش جاحئة همبروان وابلتايل يتمباا عىل أخذ مل احتياطاهتا وأ تتبىن اسرتاتيجيات فعاةل
لتجوا اخلسائر عىل مس تمبى ييع الاطاعات
ت جيع الاطاع اخلاص عىل الاستامثر يف الاطاع الزراع والغذايئ ,وخلق املواخ استامثري مالي
اس تاطا الاستامثر الا يب املبارش يف ال الزراعة.
تبين س ياسة مع مس تلزمات اانتاو الزراع لت جيع املزارع عىل اس تخدام مدخالت اانتاو
املتطمبرة لبذور احملس وة والمسدة الكيوية واملبيدات واملعدات
رضورة اندماو الاطاع ألفاليح يف الاقتصا المبطين ومسامهت الفعاةل يف المنمب الاقتصا ي
أصفة عامة ميكا الامبل ،أن ابماك التاكمل الاقتصا ي أملغاريب املساومة يف حتايق الما الغذايئ
للايال احلالية وضامن وابلنس بة للايال املس تابلية ،وذكل ابلتنس يق والتعاو يف الس ياسات
والاسرتاتيجيات وتبا ل اخلربات ،وفق اسرتاتيجية م رتكة تمخذ ما التمنية الزراعية املس تدامة كسا لها.
كذكل يتمباا عىل البدلا املغارأية أع نفا جديد لالرا ة الس ياس ية يى معظ البدلا املغارأية ا
تمبيل أولمبلمبية للحساابت الس ياس ية في أيهنا عىل حسا مساعهيا ,وعدم المتسك بامبةل الس يدة الاطرية حىت
مفهمبم التعاو ااقلا حمتمبى اجيايب
اقامة مراكز راسات واسترشافية وذكل هبدف استرشاف مس تابل الما الغذايئ يف واقع احمليل
وااقلا وايويل أواء عىل املس تجدات وتادمي البدائل لصانع الارارات يف املوطاة ,وذكل انطالقا ما جتار
التكتالت الساأاة
خامة:
وما خالل ما س بق نس تنتج أ حتايق الما الغذايئ لي أمة وللمة العرأية عىل وج اخلصمبص ,قضية
حممبرية جيا عدم رركها للظروف املتغرية  ,وا للعمبامل اخلاراية لتتحمك فهيا ،وا ا جيا السع وةلك جدية
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اىل ضام أما مس تدمي ما خالل زت ة العواية ابلاطاع الزراع وتمبس يع قاعدة العمل املوتج وحتس
اانتااية.
عىل الرمغ ما رمتتع أ ايول املغارأية ما مامبمات اقتصا ية هائةل ,ما ررأة وم اخ وتضاري ,غري أ واقع
الما الغذايئ يف هذه ايول يعكا غري ذكل ,ما خالل وامب تفاوت أ متطلبات ال عمب املغارأية وأ
ما تامبم أ ايول ما اسرتاتيجيات وس ياسات يف سبيل حتايق الما الغذايئ ,وربا ذكل يعمب لس با ال
مت ذهرها ساأاا واىل الاقتصا ال تمسا وررعرع عىل أسا انتاو الوفط والغاز والاعامت علهيام مكمبر ا
أساس يف تمبفري الغذاء لل عمب  ,اا أ هذا المر أ ى اىل اهامل الاطاعات الاقتصا ية الخرى واىل
ختلن الس ياسات الزراعية املغارأية وهذا ما تعكس الفجمبة ال رز ا عاما أعد عام ,وقد نة الاطرة ال
أفاضة الك يه تفيش الوأة والمراض وما مضهنا ما أصبأ يعرف اليمبم جباحئة همبروان ,وال قطعة
ييع العالقات وخلاة عراقيل هبرية يف اات الاستامثر والطاقة ,وخلاة عامل جديد ربا تتحد مالحم يف
املرحةل املابةل ,وما تداعيات هذه الزمة اهنيار أسعار الوفط وهتاودا المر اني انعكا سلبا عىل ايول
املغارأية ال تعمتد عىل الوفط كسا يخلها الامبيم ولتحايق أمهنا الغذايئ ,وما هوا ك فة هذه اجلاحئة
الفجمبة الغذائية يف ايول املغارأية.
حي أ تفيش وابء همبروان ك ن عا ف ل الس ياسات الاقتصا ية والتمنمبية يف البدلا املغارأية ,وسبا
غلق احلدو وتمبقن الاس تريا ما اخلارو وعدم قدرة هذي البدلا عىل تلبية احتياجات ساكهنا ,نظرا
لضعن انتاهجا احمليل ,وعدم قدرهتا عىل حتايق الاكتفاء انايت.
وأخريا ميكا الامبل أ العجز عا حتايق الاكتفاء الغذايئ انايت ،أ ى اىل انك اف ول املغر العريب عىل
اخلارو ،وابت دد أمهنا المبطين وااقلا والعريب ابلوتيجة .ذكل أ خطر توايم مج الفجمبة الغذائية ،يف
الامأ خباصة ،ا مكا يف رفع أسعاره ،أل يف اس تخدام وس يةل ضغط أو سالح ًا ،ويف احامتل امتواع ايول
احملتكرة لهذا الومبع ما السلع عا تصد ره لها ،أو فرض حظر عىل التصد ر لسبا أو لآخر ،وعودئذ تصبأ
امل لكة مرهبة وشامةل لهنا تتعلق ةكيا اجملمتع وأفرا ه؛ وما هوا جاءت تاطرها عىل الما المبطين.
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اآلليات التدبريية لألمن الغذائي بني األزمة الصحية واألزمة البيئية

Food secuirity management mechanisms between
health and environmental crisis
أيتوتهن هناء

ابحثة وسكل ايكتمبراه -ختصص قانمب البيئة والتمنية املس تدامة
ية العلمبم الاانمبنية والاقتصا ية والااامتعية-السمبييس-
الرابط-املغر
ملخص:
ا الس ياسة الغذائية يف ظل ما حييط هبا ما عمبائق وعابات حتتاو اىل أآليات تدأريية قياة ومرنة تامتىش مع
ما يطرح المبسط البييئ ما تدهمبر البيئة وأ آ ر التغيريات املواخية ونادرة امليااه ،وماا ياااأهل يف ظال واامب
الهنمبض ابلبعد الصح وما تمبفره وامب التغذية والبيئة السلاة ما حامية لهذا احلق ،وذكل يف ظل التحدتت
الراهوية املطروحة ما ااراءات العزل وغيا اليد العامةل وارتفاع السعار.
اللكامت املفاتيأ :امت الما الغذايئ -الصحة -البيئة -التخطيط الاسرتاتيج -
Abstract:
The Food Policy in light of the obstacles and obstacles
That surrounds It needs accurate and flexible management
mechanisms in line with the environnemental degradation
and the effects of climate change and water scarcity, and
the corresponding under the necessity of promoting the
healt dimension and the protection of this right provided by
the presence of nutrition and a healthy environment, in
light of the current challenges posed by the isolation
measures, the absence of labor and the high prices.
key words :Food security- environment-the healt-Strategic
Planning
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مادمة
ا غر أن مع تسارع و رية احلياة وتالحق التطمبرات يف ش ىت امليا ا مع ما تربزه ما حماسا
متطلع الهيا وما مساوئ اأد ما تسخري فة اجلهمب لتجاوزها ظهمبر أزمات ،مهنا ما يه متمبقعة وغري
متمبقعة.
فالزمات تتعد وتت مبع يف ااهتا وختتلن يف مداها ما حملية ،اقلاية ،عاملية ،ولعل أةرزها الزمات
ال تمباىل الاهامتم هبا مؤخرا وتضافر البح عا حلمبل لها يف العامل أمرسه ،ويف ايول املغارأية خاصة ،أا
ويه خش ما الزمة الصحية والزمة البيئية.
فالآم ا الصح والبييئ ما طليعة الهداف احملد ة يف ةرانمج المم املتحدة للتمنية لس وة  1994اىل
جانا هدف الما الغذايئ.
مفهمبم الما الغذايئ
و يعرف الما الغذايئ حسا ما عرفت م ظمة التغذية والزراعة العاملية أن تامبفري الغاذاء للفارا و
أي ناص عرب امدا ات غذائية مس مترة.
و لزاما اختاذ ومبعة ما الآليات التدأريية لتحايا  ،وجند مبدئيا أةرز السا "اعال روما" و من
و"امليثاق املغاريب" حمبل حامية البيئة والتمنية املس تدامة.
أمهية املمبضمبع
ويربز أمهية املمبضمبع أ جل الترشيعات والرتساانت الاانمبنية نمبهة أرضورة المبفاء ابالزتامات الاانمبنية
التدأريية لدلول لتجاوز هذه التحدتت واحلد مهنا سمباء ما تعلق مهنا ابل ق البييئ وأةرزها ماتضيات اتفاقية
ابريا ،أو عىل مس تمبى ال ق الصح .
فالما الغذايئ أحض أولمبية يف صلا الاسرتاتيجيات واخلطط التمنمبية ويف مادمة أهداف م ظامت
عاملية مكوظمة الغذية والزراعة واملوظمة العرأية للتمنية الزراعية ،هبدف التمبفيق أ حتدتت ورهاانت
الزمات امللمة أ  ،وتم ري اختالل الما البييئ ما تغري م ايخ وندرة مياه ..ويف كفت الخرى الما الصح
اني ي لك عابة يف وج عد ما اخلط اس ي مع الزمة الصحية الراهوة ،وحدهتا وسبا تم رياهتا عىل
الما الغذايئ.
اشاكلية املمبضمبع
ما مث ،ما أةرز مركزات وأ آ ر الآليات التدأريية للما الغذايئ للتمبفيق أ رهاانت وحتدتت الزمتالبيئية والصحية؟
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مهنجية معاجلة املمبضمبع
وس وت اول املداخةل وفق مهنجية الانطالق أوا ما التعرين ابلآليات الاستباقية املعمتدة ،مت معاجلة
ااشاكلية وذكل ما خالل ناطت :
أوا :الآليات الاستباقية لتدأري الما الغذايئ يف ظل الزمة الصحية والزمة البيئية
ا الما الغذايئ مككمب ومامبم ما مامبمات الما اانساين ال هتدف جل اجملمتعات اىل حاميت
وتمبفريه يعاين ما عد ما التحدتت ت لك عابة يف وج تمبفريه ورها اأد ما هس ب  ،م جمة عو
أ آ ر وانعاكسات عىل ابيق الوج واجملاات ،تربز و لك جيل وتتضأ ما خالل الآليات الاستباقية لتدأريه
وال زمع اختاذها سمباء عىل املس تمبى ايويل (الفارة  )1أو عىل املس تمبى المبطين( 1الفارة الثانية) .
الفارة الوىل :عىل الصعيد ايويل
يف اطار الرتسانة الاانمبنية ايولية ،هواك اعرتاف واحض وجيل هبذا حبق خش يف فر يف أما غدايئ وفق
مامبمات ومعايري حتاق هذا الما ،اذ ا حق اانسا يف الغذاء الاكيف معرتف أ يف العديد ما الصكمبك
بمباا الاانمب ايويل ،والعهد ايويل اخلاص ابحلامبق الاقتصا ية والااامتعية والثاافية يعىن أصمبرة أمشل
ما أي صك أآخر هبذا احلق.
فطبا ًا للام ة  1-11ما هذا العهد ،تار ايول الطراف "حبق خش ص يف مس تمبى معييش ف
لـ ولرست يمبفر ما يف حبااهت ما الغـذاء ،والكساء ،واملموى وحبا يف حتس متمباصل لظروف
املعي ية" ،أيامن تعرتف ،طبا ًا للام ة  ،2-11أم تداأري أك اس تعجا ًا واحلاح ًا قد تلزم لتمم "احلق
السا يف التحرر ما اجلمبع وسمبء التغذية ،وحق اانسا يف الغذاء الاكيف يتس أممهية حامسة ابلنس بة
للمتتع جبميع احلامبق ،فهمب يوطبق عىل خش فر وما مث فا ااشارة يف املا ة  1-11اىل "لوفس ولرست "
ا تعين أي تاييد انطباق هذا احلق عىل الفرا أو عىل رابت الرس.2
أما عىل مس تمبى أةرز املوظامت العاملية ال متركز هدفها السا يف حتايق أما غذايئ ،ويه م ظمة
الغذية والزراعة -الفاو،

1ياصد ابملس تمبى المبطين يف هذا املفال وةل املغر .
التعليق العام ر  ،12احلق يف الغذاء الاكيف املا ة  ،11اللجوة املعوية ابحلامبق الاقتصا ية والااامتعية والثاافية ،ايورة العرشو (2 www.hrlibrary.com - ،)1999مكتبة
حامبق اانسا  ،جامعة م يسمبات ،اطلع علي 14 :13 2020/07/28
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ابعتبارها املوظمة الممية ايولية للزراعة والغذاء تميت بفهمبم الما الغذايئ اني ركز عىل اجلانا المك
للمحاصيل الغذائية والعمل عىل سد الفجمبة الغذائية ،1يف ح اجتاه أغلا التمبهجات اىل وامب اعامت مبدأ
الس يا ة الغذائية كآلية تدأريية خاصة مع الزمت الراهوت وتم ريهام عىل الما الغذايئ.
وعرف مبدأ الس يا ة الغذائية لول مرة ما قبل حركة طريق الفالا ايولية ،فيا مكبيسي ا ،يف عام
": 1996حق ال عمب يف الغذاء الصح واملالي اافيا ما خالل أساليا سلاة أيئيا ومس تدامة،
وحاها يف حتديد طعا ا والوظ الزراعية املواس بة للظروف هبا ،ويعترب هذا املبدأ حق وليا سلعة ختضع
لاانمب الرابا ،كام يؤكد هذا احلق عىل حامبق الفالح م تج الغذاء يف العيش والعمل ةكرامة.2
وقد قضة م ظمة "الفاو" يف ظل خطة التمنية املس تدامة لعام  2030أن جيا الاضاء عىل الفار
واجلمبع يف غضمب  15س وة ،واني جيعل هذه ايعمبة للعمل فريدة ما نمبعها همب أهنا حت ييع البدلا ،
سمباء نة غوية أو فارية ،عىل العمل معا ما خالل الرشا ت ما أجل حتمبيل حياة أك الوا ضعفا. 3
اذ يتبىن ةرانمج التغذية العامل رؤية خطة لعام  2030لعامل خال ما اجلمبع يف س ياق رمنية مس تدامة
م صفة ااامتعيا ومسؤوةل أيئيا ،ويعرتف الربانمج أم الأعا البيئية والااامتعية والاقتصا ية لهداف التمنية
املس تدامة ال حد هتا اخلطة يه أأعا مرتاأطة وجيا أ تتجىل ييعا ابس مترار يف معهل .4
فالما الغذايئ ياع يف صلا التمنية املس تدامة ،ويتعاو قس س ياسات الغذاء والبيئة يف شعبة
س ياسات التمنية املس تدامة و لك و يق مع جامعة ايول العرأية وةرانمج المم املتحدة للبيئة وم ظامت اقلاية
و ولية أخرى عىل تادمي املساعدة الف ية للبدلا العضاء يف قضات الما الغذايئ والبيئة ،وعىل تعزز
س ياسات الاقتصا الخرض وأ وات يف املوطاة.5
كام يسهّل الاس امل اورات ااقلاية حمبل ال ؤو والولمبتت ايولية يف ايل الغذاء والبيئة ويعمل
عىل مساندة ايول العضاء يف توفيذ ترجات أةرز مؤمرات المم املتحدة حمبل التمنية املس تدامة واس ّيام
خطة التمنية املس تدامة لعام .2030
ما مت ،اأد ما ااحاطة ابلما البييئ كسا للما الغذايئ ،حي يعمب اتر الاهامتم ابحلركة
البيئية اليمبم اىل فرتة الس تي يات ما الار العرشا خاصة مع أع الكتاابت المركية عىل رأسها
-1عبد املمبىل اسامعيل ،املمباطوة البيئية ..مدخل لعداةل المبصمبل للممبار  ،سلسةل الاقتصا البديل ،مكتبة شامل افريايا ،ص16 :
 -2صار الومبر ،حتدتت الس يا ة الغذائية يف العامل العريب"مرص مبذجا" سلسةل الاقتصا البديل ،مكتبة شامل افريايا ،ص15:
-3الما الغذايئ والتغذية للجميع ،م ظمة الغذية والزراعة للمم املتحدة ،اطلع علي  2020/07/25الساعةwww.fao.org 19:13 :
4
الس ياسة البيئية ،ةرانمج الغذية العامل  ،اجمللا التوفيذي ،ايورة العا ية ،روما 23-20 ،فربا ر  ، 2017اطلع علي يف  20ا رب  2019الساعة 20:23www.docs.wfp.org
-5الرض والما الغذايئ ،اطلع علي  2020/07/27الساعة www.unescwa.org 15:30
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كتا "الرأيع الصامة"لاكتبت "راش يل رسمب  "Rachel Carsonاني تواولة خطمبرة
املبيدات السامة عىل البيئة وخاصة الطيمبر ،كام أ هيفية وصمبلها اىل اس اانسا وررس هبا عا طريق
التغذية.1
وقد شلك مؤمر المم املتحدة حمبل البيئة املوعادة ابس تمبكهمل السمبيدية س وة  1972أول فرصة
اصدار اعال ويل اية البيئة س يعرف ابا "س تمبكهمبمل" حي اعتربه ابحثمب ومتخصصمب بثاأة ميثاق
ويل للبيئة ،اعتربه أآخرو اعالان عا ميال قانمب جديد اية البيئة. 2
مت أعد ذكل ،مافتةة جل ايول ل جتعل مصا اهامت ا وحممبر خططها واسرتاتيجياهتا البعد البييئ
ورمنيت  ،خاصة أعد مؤمر مقة الرض ةريمب ي جانريو س وة  ،1992وتمبقيع اتفاقية الطراف ل مع اىل
توظمي مؤمرات الطراف املتمبالية اجيا احللمبل للم اخش البيئية وتمبطيد الاس تجاأة العاملية اني ي لك
تغيري املواخ ،حسا املا ة  2ما اتفاقية المم املتحدة ااطارية و م تغري املواخ املعمتدة يف نيمبيمبرك يف 9
ماي . 1992
ويف هذا الصد حد الربانمج هنج و م الاس تدامة البيئية لول مرة يف و ياة "ةرانمج الغذية العامل
والبيئة" ال صدرت يف عام  1998وابت ما الرضوري يف أعاا ما اس تجد ما تطمبرات عاملية
و اخلية م ذ ذكل احل اعا ة الوظر يف هذا الهنج وممباءمت مع اخلطة ااسرتاتيجية للربانمج -2021
 2017ومع املعايري ايولية الراهوة ومعايري المم املتحدة.
وما أ أسا ال يعمتد علهيا الربانمج  2030همب املسامهة يف حتايق أهداف التمنية املس تدامة ل
 ،2030فاذا الهدف املتصدر هذا الربانمج همب الهدف الثاين املمتثل يف الاضاء عىل اجلمبع فان ددف
كذكل اىل حتايق الهدف  17ابرساء الرشا ت يمع توفيذ سائر أهداف التمنية املس تدامة ،با فهيا أهداف
ال ت مل اعتبارات الاس تدامة البيئية واحلفاظ عىل الصحة.
وررتبط الس ياسة البيئية لربانمج التغذية العامل  2030وس ياس ت ازاء تغيري املواخ ورمكلها ،ال
حتد س بل مسامهت يف اجلهمب المبطوية والعاملية الرامية اىل احليلمبةل و أ يؤ ي تغري املواخ اىل تامبي
العمل املبذول للاضاء عىل اجلمبع وتعاجل س ياسة ُّ
تغري املواخ أثر البيئة عىل الما الغذايئ والتغذوي
للمس تفيد ا ما الربانمج ،أيامن تتصدى الس ياسة البيئية أثر معل الربانمج عىل البيئة ال يعمتد علهيا هؤاء
 1زهرة انهايب ،س ياق تبلمبر الزمة البيئية العاملية ،نرش  2020/04/1اطلع علي يف 2020/07/29 :الساعة www.maan-ctr.org - 18:23
-2الها ي مادا  ،قانمب البيئة ،الطبعة  ،2012ص.44:
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املس تفيد ا .أيد أ ما يثري التساؤل يف هذا الطرا ،همب حمبل مدى ممباهبة اسرتاتيجية التمنية املس تدامة
 2030-2015أمهدافها ،أعد مرور  5س ومبات عا البدء ابلعمل هبا ،وما أسفرت عو ما خطط
وم اريع ،أثرها يف ظل اجلاحئة العاملية –همبفيد  -19عىل الصحة العاملية وعىل ش ىت اجملاات.
ا هذا حييلوا اىل وامب التمهيد عىل تضم مبدأ ا أساس ي يف ظل جل الاسرتاتيجيات أدءا ببدأ
الاس تدامة مرورا ببدأ أو تا ية التصدي للزمات.
الفارة الثانية :عىل الصعيد المبطين
تعترب قضية الما الغذايئ احدى أخطر عوارص الما أصفة عامة ،نظرا ملا حتمهل ما أأعا اسرتاتيجية
وس ياس ية وما يرتتا ما حتدتهتا ال رزيد ما تفامقها ،أةرزها :ارتفاع المنمب الساكين ،نذرة املياه ،الزراعة
ابلطرق التاليدية ،سمبء اس تغالل الريض ،ارتفاع السعار.
غري أن عىل املس تمبى المبطين ،شلكة الفالحة م ذ أمد أعيد قطا الاقتصا املغريب ،واست ا ا اىل
هذه الرافعة التمنمبية املم ة لزاما اجيا اسرتاتيجية املغر الفالحية أي اسرتاتيجية "تطط املغر
الخرض" ،ال أطلاها جالةل املكل محمد السا نرصه هللا س وة . 2008
فبفضل تطط املغر الخرض ،أصبحة الفالحة مبذجا حيتدى أ يف زت ة اانتاو ،وهذه
ااسرتاتيجية تعد أيضا مبذجا يف رفع الااة املضافة الفالحية وتمم رزويد السمباق أعد هبري ما املوتجات
اخل حدو المبطا وخارج  ،واحلفاظ عىل الرتأة والبيئة وتمبري تااليد الاعامت عىل انات وانتاو الغذاء
ما الرض ،مع احرتام مبدأ الاس تدامة يف حتايق التمنية.1
كام أوىل اخملطط أمهية للتحمك ابملاء وعالوت  ،هرافعة اسرتاتيجية لتحس اانتااية وحتايق الاس تارار
اانتاو يف س ياق م ايخ متالا ،يف هذا الصد مت فتأ  3أوراش:
الربانمج المبطين لالقتصا يف مياه الريملحاة ابلسدو الاامئةالرشاكة العممبمية-اخلاصة ما أجل تطمب ر وتدأري السا .اذ ت مل التم ريات السلبية يف البيئة نتيجة ارتفاع متمبسط رجة حرارة الكرة الرضية قضات عدة ،ما
أيهنا ارتفاع مس تمبى مياه املسطحات املائية وما يس تتبع ذكل ما أثر مبارش يف التومبع والتاكثر يف الحياء
 1احلبيا املاليك ،املغر يطمبر مبذجا زراعيا ما الامنذو الرائدة عىل املس تمبى ايويل ،ندوة ولية ابلرابط حمبل ممبضمبع "الربملاانت ورها الما الغذايئ نرش يف 2019/10/31اطلع علي  2020/07/28الساعة www.anwarpress.com 11:36
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املائية ،ومما زيد الممبر تعايدا أ الزت ة يف متمبسط رجة حرارة الرض قد تؤ ي أيضا اىل اختالل يف
مكيات املياه الصاحلة للرش والري والزراعة. 1
فعىل املس تمبى المبطين يف ظل الزمة الصحية –همبفيد  -19الما الغذايئ يف املغر مس تابال ،ا
يمبجد اشاكل عىل مس تمبى اانتاو الغذايئ ،لكا يطرا م لك املاء املرتبط ابلما الغذايئ ،وتمبجد م اطق
يف اجلومب أدأت تطلا ماء الرش فاط و احلدي عا الفالحة ،اذ أدأت ررتفع حدة التصحر ،مما أ ى
اىل املسا ابملواطق اخلرضاء و لك تدرجي 2
فالما الغذايئ مرتبط ارتباط و يق ابملاء،ويف هذا اجلانا مت اعامت س ياسات زراعية-مائية خاصة مع
التومبع اني تعرف طبيعة خش نمبع ما الوبااتت ،ذكل أ هواك نبااتت حتتاو للمياه ةك ة وأخرى تتحمل
اجلفاف ،ومت اعامت تا ية السا ابلتوايط ،ملا لها ما أثر حسا يف الاقتصا عىل املاء وعالوة تمبزيع يف ظل
نذرت  ،ماش يا مع ماتضيات املا ة  2ما الاانمب املغريب للامء ر  36.15اني يؤكد عىل حق املمباطوات
واملمباطو عىل قدم املساواة يف احلصمبل عىل املاء والعيش يف أيئة سلاة ،وهمب تمهيد ا  ح الامبل عىل
وامب اس تخدام هذه الآليات املعالوة قصد الاس تفا ة العامة ما قبل امجليع ما هذا احلق ،هبدف حاميت
لدلور اني زخر أ يف ظل حتايق الما الغذايئ أصفة خاصة والما املايئ أصفة عامة،كام شلكة س ياسة
أواء السدو ناطة أساس ية ما قبل جالةل املغفمبر هل احلسا الثاين يف ميداين البيئة والاقتصا وتعززت
ابحداث املؤسسات والهيةات امللكفة بهام اخلدمة.
وما أمه املؤسسات املؤطرة خملطط املغر الخرض جند صودوق التمنية الفالحية ،اذ يف ظل هذه
ااسرتاتيجية "تطط املغر الخرض" مت اطالق م اريع تتلفة لتحس اعالم املهوي  ،نظام ااعالم للتتبع
أسعار املوتجات الفالحية ،اخلط املبارش اخلاص ابلفالح  ،وجند أ هذه امل اريع انعكسة اجيااب يف ظل
الزمة الصحية –همبفيد -19ابملسامهة يف الاطالع والتتبع والوظرة الاستباقية للمبضعية الفالحية والما
الغذايئ ابملغر  ،خاصة يف ظل ااراءات احلجر الصح والتداأري المبقائية.
أما ما الواحية المتمبيلية فاملؤسسات املممبةل خملطط املغر الخرض رمتثل يف:
صودوق احلسا الثاين -صودوق التمنية الاروية -الأواك المبطوية يف اطار هذه الس ياسة الاستامثرية

-1مصطف عبا معريف ،التغري املوايخ،الاحرتار العامل ،عامل الفكر ،ةل ورية حممكة تصدر عا اجمللا المبطين للثاافة والف مب وال ا -الكمبية ،العد  2اجملدل  37أكتمبةر-
يسمرب  -2008ص14:
-2معر الكتاين ،الزمة الصحية العاملية تطرا حتدتت أمام الما الغذايئ يف املغر  ،اطلع علي  2020/07/11 :الساعة  20:03نرش يف www.hespress.com 2020/04/25
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أعد ااسرتاتيجية الزراعية"تطط املغر الخرض" ال امتدت عىل مدى  12عاما ،أطلق املغر
اسرتاتيجية زراعية جديدة" اجليل الخرض  "2030-2020وأخرى ابا "غاابت املغر "1
ا ااسرتاتيجية الزراعية اجلديدة ررركز عىل ركريا املكتس بات ال حااها تطط املغر الخرض
(تطط ساأق  ،)2020-2008ما خالل اعامت رؤية جديدة للاطاع الزراع  ،ووضع اماكانت
حديثة رها اشارة الاطاع.2وال جاءت يف انطالقهتا مع ظهمبر الزمة الصحية-همبفيد  -19وال اأد أ
تتضما أآليات التصدي للزمات يف صلا أسسها.
وأفا تارر ما المم املتحدة أ املزارع يف ايول الوامية يتحملمب “العاء الكرب” ما اخلسائر يف
حاةل وقمبع همبارث طبيعية ،حي مازالمبا حيصلمب عىل نس بة ضةيةل ما مساعدات ااغا ة يف أعاا حدوث
تكل الكمبارث ،وقالة تاد رات م ظمة الغذية والزراعة (الفاو) ا الاطاع يتحمل تاريبا رأع راكلين
اخلسائر الواية عا حدوث الكمبارث الطبيعية ،وقالة تاد رات املوظمة عا الفرتة أ 2003
و ،2013ا الكمبارث الطبيعية واخملاطر يف ايول الوامية تؤثر عىل ما زيد عىل  1.9مليار ص ،كام
تتجاوز رلكفة اخلسائر حنمب  494مليار وار ،أيد أ الثر الفعيل عىل قطاع الزراعة مازال غري مسجل
“وابلتايل غري معلمبم” ،واحظة تاد رات املوظمة أ هواك “جفمبة معلمبماتية هبرية جدا ما حي الثر
الاقتصا ي المك للكمبارث عىل الزراعة وس بل العيش وكذا الما الغذايئ للمترضر ا ما الساك .3
ويف هذا الصد  ،جاء ميثاق الاستامثرات الفالحية اني يعترب أآلية اسرتاتيجية ذات أأعا رمنمبية ةلك
املااييا ،وهكذا جاء الظهري الرشين ر  1.69.25أتار  10اام ى الوىل 25( 1389
يمبليمبز  )1969املن مبر ابجلريدة الرمسية عد -bis 2960أتار  1969/07/29الصفحة
 2007بثاأة ميثاق لالستامثرات الفالحية وأواء عىل املرسمبم املليك ر  136.65الصا ر يف 7
صفر  7( 1385يمبني  )1965ابعال حاةل الاس تث اء ال فرضهتا التمنية الفالحية واملتعلاة
ابلس با التالية :تعترب التمنية الفالحية أحد الاختيارات الساس ية لس ياست ا الاقتصا ية والااامتعية،

-1مرمي التايدي ،أعد "تطط املغر الخرض" اسرتاتيجية زراعية جديدة لتمنية الرتف ،نرش يف  2020/02/26اطلع علي يف 2020/07/28 :الساعة 21:55
Www.aljazeera.net
2مرمي التايدي ،أعد "تطط املغر الخرض" اسرتاتيجية زراعية جديدة لتمنية الرتف ،نرش يف  2020/02/26اطلع علي يف 2020/07/28 :الساعة 21:55
Www.aljazeera.net
 3أخبار البيئة ،الما الغذايئ ..أ الكمبارث الطبيعية والهدر البرشي اطلع علي يف 2020/07/26 :الساعة  21:50نرش يف 2015/03/18 :
www.env-news.com
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ولهذا ظهر أن ما الالزم أ حتد يف اطار ميثاق لالستامثرات الفالحية املوافع ال ميكا للفالح احلصمبل
علهيا ما ايوةل وكذا المباابات املفروضة علهي يف هذا الصد .1
وما املعلمبم أ الاسط الوفر ما التمنية يعمب يف الاطاع الفاليح اىل مبا رة وهجمب املس تغل أنفسه ،
غري أن جيا ليك تؤ ى هذه اجلهمب أ ها عىل المبج المكل ا تادم ايوةل مساعدة تا ية ومالية ،كام الترشيع
املغريب اخلاص ابجيار المالك الاروية مت في راع اىل وائر الري باتضيات خاصة هتدف اىل التمبفيق أ
الهرية وحاايات الاستامثر.2
وما أ أمه الآليات التدأريية املؤسساتية ال أوخش لها املرشع الفاليح ضام التمنية الفالحية واحلفاظ
علهيا ويه املصا ح الالممركزة لمبزارة الفالحة والصيد البحري ،حبي أولة المبزارة املعوية أمهية قصمبى لهذه
املصا ح الفالحية نظرا لدلور الهام اني تامبم أ يف التمنية الفالحية ابعتبارها املاك الطبيع ال تدل في
الفالحة حبمك قرهبا ما الفالح نكل اهتدت المبزارة اىل توظاها وحتديد اختصاصاهتا بمباا قرار وز ر
الفالحة والصيد البحري ر  3963-15صا ر يف  15ما صفر  27( 1437نمبمفرب
 )2015الاايض أتحديد اختصاصات وتوظمي املصا ح الالممركزة لمبزارة الفالحة والصيد البحري -قطاع
.3
الفالحة
تتملن هذه املصا ح وفق هذا الارار المبزاري حسا املا ة الوىل م تتملن هذه املصا ح الالممركزة لمبزارة
الفالحة والصيد البحري-
قطاع الفالحة ما  – :املد رتت اجلهمبية للفالحة ؛ – املد رتت ااقلاية للفالحة ؛ – املراكز اجلهمبية
للتلايأ الاصطواع ؛ – مركز انتاو أذور املراع ؛ – مؤسسات التعلمي الفاليح والبح .4
ويف جانا امل اريع ال تعترب رائدة وركتيس أأعا ا ااامتعية وا ائية ،اسرتاتيجية مبا رة ركيين الفالحة
اافرياية ال أطلاها املغر ع ية ايورة  22ملؤمر التغريات املواخية براكش ،وال تتمبىخ احلفاظ عىل
البيئة والرتأة وممبيل امل اريع وحتس املداخيل وزت ة احملاصيل وتطمب ر أساليا اانتاو وضام الما
الغذايئ.5
هذه ااسرتاتيجية ال مت اطالقها يف أةريل  ،2016ا تس تجيا فاط ملاكحفة التغيري املوايخ ،أل
تتعداه لت مل الاس تجاأة ملسمةل الما الغذايئ ،كام أ هذه املسمةل ما أولمبتت الرئاسة املغرأية ل
1حمسا أمبعرسية ،الآليات الاانمبنية لضام التمنية الفالحية ابملغر  ،نرش  2018/12/29اطلع علي www.m.al3omk.com 22:03 2020/07/28
 2حمسا أمبعرسية ،الآليات الاانمبنية لضام التمنية الفالحية ابملغر  ،نرش  2018/12/29اطلع علي www.m.al3omk.com 22:03 2020/07/28
3حمسا أمبعرسية ،الآليات الاانمبنية لضام التمنية الفالحية ابملغر  ،نرش  2018/12/29اطلع علي www.m.al3omk.com 22:03 2020/07/28
4حمسا أمبعرسية ،الآليات الاانمبنية لضام التمنية الفالحية ابملغر  ،نرش  2018/12/29اطلع علي www.m.al3omk.com 22:03 2020/07/28
5
الما www.anwarpress.comاحلبيا املاليك ،املغر يطمبر مبذجا زراعيا ما الامنذو الرائدة عىل املس تمبى ايويل ،ندوة ولية ابلرابط حمبل ممبضمبع "الربملاانت ورها
الغذايئ ،نرش يف  2019/10/31اطلع علي  2020/07/28الساعة 11:36

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

278

 ، cop22اذ أ افريايا ليسة مس ةمبةل سمبى عا  4%ما انبعا ت الغازات املسببة لالحتبا
احلراري ويه الك ترضرا ،كام أ % 65ما الرايض الصاحلة للزراعة ممبامب ة يف افريايا.
وهواك ناطة اجياأية حتتسا للمغر حىت قبل سرتة احلق يف البيئة باتىض س تمبر  ، 2011أن ما
ايول الس باقة اىل خلق أهجزة ومؤسسات ال تعىن حبامية البيئة أدءا ابحداث كتاأة ايوةل يف البيئة وذكل
م ذ س وة  1972اىل تمسيا اجمللا المبطين للبيئة س وة  1995مث اجمللا الاقتصا ي والااامتع
والبييئ بمباا س تمبر . 12011
خش هذه الآليات التدأريية الاستباقية املارونة ابلتحدتت املطروحة يه أرضية مؤهةل للتخطيط
الاسرتاتيج اني معل أ يف قلا الزمة ،و رع وايق وممباها للآ ر المبخاة للزمة البيئية أوا مث
الزمة الصحية مؤخرا.
نيا :أآلية التخطيط الاسرتاتيج لتدأري للما الغذايئ يف ظل الزمة الصحية والزمة البيئية
اذا نة للوظرة التدأريية الاستباقية اثر انحج يف اعدا أرضية مالمئة للتحدتت والرهاانت ال تطرا،
فان يف المبقة الراها أصبأ يربز ايور الهام والطالئع لآلية التخطيط الاسرتاتيج  ،وما رمت أ ما
مم ات ومامبمات أةرزها خاصية املرونة ال تعمل عىل ممباهبة الزمات واملسامهة يف التصدي لها.
اذ تامبم عىل حتديد تتلن الهداف والس ياسات واااراءات والربامج ،وكذا طرق العمل ،ومصا ر
المتمبيل ،ومعرفة امل اخش وطرق معاجلهتا.2
ما مت فف ظل الزمت الصحية والبيئية وللعمل عىل ااحاطة ابلما الغذايئ وحاميت والهنمبض أ ،
يعترب اعامت أآلية التخطيط الاسرتاتيج اخليار الصائا ،ملا تعمتده ما تا يات أابنة التجرأة امليدانية ما
فعاليهتا يف التصدي للزمات .
وسنتطرق لهذه الآلية يف ظل الما الغذايئ ما خالل ناطت  ،املمتثةل يف الوىل حمبل تداعيات
اعامت ها ،ويف الواطة الثانية ،أمه مركزاهتا يف ظل الزمة الراهوية.
الفارة الوىل :تداعيات التخطيط الاسرتاتيج لتدأري للما الغذايئ يف ظل الزمة الصحية والزمة
البيئية

1عا ل اخلصايص ،الترشيع البييئ املغريب والس ياسات العامة نرش يف  2012/07/3اطلع علي  2014/05/30الساعة www.greenline.com 21:01
2اهرام قايض ،رساةل لويل ألمبم املاسرت يف الاانمب اخلاص حتة عومبا الاقتصا الااامتع والتضامين يف املغر ":امجلعيات مبذجا" جامعة محمد الول -ية العلمبم الاانمبنية
والاقتصا ية والااامتعية وجدة-املغر  ،س وة  2015-2014ص113:
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يتطلا حتايق الما الغذايئ والاضاء عىل اجلمبع نظام ا كمبلمباية طبيعية سلاة واس تخداما مس تداما
للممبار الطبيعية ،ويتكبد كثري ما الساك احملروم ما الما الغذايئ عمباقا تدهمبر الرايض والغاابت،
وندرة املياه ،وفادا التومبع البيمبلمبو ،وتلمبث الرتأة واملياه والهمباء ،وعدم ا ارة الوفاتت ،وتؤثر هذه العمبامل
البيئية عىل حصة اانسا وحتد ما تمبافر الغذية واماكنية احلصمبل علهيا واس تخدا ا واس تارارها.1
وكام همب متعارف علي أ احلياة ها مرهمبنة ابلبيئة السلاة ،اذ يعمتد املالي ما الرس الريفية عىل
خدمات ال ُوظ اا كمبلمباية ،واملمبار الطبيعية -مثل الرايض واملياه والغاابت -لكسا العيش وحتايق الرفاه،
ويؤ ي التدهمبر البييئ يف كثري ما الحيا اىل ررااع اانتااية الزراعية واز ت تاطر ف ل اانتاو
احملصمبيل واانتاو احليمباين وما يصاحا ذكل ما أ آ ر عىل الما الغذايئ والتغذية واس ي يف متعات
ال عمب الصيةل.
ويظهر ذكل جليا ما خالل ما تمباهج املوطاة العرأية ما حتدتت عىل مس تمبى الما الغذايئ والتغذية،
وما هذه التحدتت ارتفاع معدات المنمب الساكين ،وضيق قاعدة املمبار الطبيعية ،واس ي الرايض الزراعية
واملياه ،وأثر تغري املواخ وشدة الاعامت عىل السمباق ايولية يف اس تريا الغذية ،وتسجل املوطاة معدات
مرتفعة ما سمبء التغذية ،وسبا الواص يف املغذتت ،كام ت هد رزايد يف حاات البدانة والمراض الواية
عهنا.2
ووفاا للموظمة العرأية للتمنية الزراعية ،فا الاكتفاء انايت ما احلبمب ابلعامل العريب ألغ حمبايل
 45%ما الاحتياجات عام  ،2011اباضافة نكل ،فاملوطاة عرضة خملاطر التغري املوايخ ،فاد
وصلة معدات اجلفاف وارتفاع رجات احلرارة لعىل معداهتا أ عايم  2011-1998مما أ ى اىل
تسارع التصحر ،أيضا تعاين املوطاة ما ناص حا يف املياه وتدهمبر امب ة الرايض ،وررااع ال وة احليمبانية،
ويعد الاطاع الزراع واملواطق الريفية يه الك ه اشة يف ممباهجة التغيريات املواخية والتحمبات يف الوظام
البييئ ،نكل فا الفالح يمباهجمب حتدتت هبرية لالس مترار يف وظيفهت .3
وتؤثر الانبعا ت ايفيةة والتلمبث يف الهمباء يف طرياة مب احملاصيل ،وتؤ ي التغريات ال ديدة يف
رجات احلرارة اىل التغري يف الرتأة والهمباء ،ما يؤثر أدوره عىل احملاصيل ،تس ببة معضةل انتاو الغذاء يف

1الس ياسة البيئية ،ةرانمج الغذية العامل  ،اجمللا التوفيذي ،ايورة العا ية ،روما 23-20 ،فربا ر  ، 2017اطلع علي يف  20ا رب  2019الساعة 20:23
www.docs.wfp.org
 2الما الغذايئ والتغذية،المم املتحدة ،اللجوة الاقتصا ية والااامتعية لغر أس يا ،اطلع علي  2020/08/27الساعة 11:13
www.unescwa.org
3صار الومبر ،حتدتت الس يا ة الغذائية يف العامل العريب"مرص مبذجا" سلسةل الاقتصا البديل ،مكتبة شامل افريايا ،ص5:
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عام  2019أم آ ر سلبية عىل املواطق ذات املمبار املوخفضة ،وزا ما رلكفة الغذاء يف أع
املعممبرة .1

م اطق

الفارة الثانية :أةرز مرركزات التخطيط الاسرتاتيج لتدأري للما الغذايئ يف ظل الزمة الصحية
والزمة البيئية
ا هااا الما الغذايئ اني ما أةرز حتدتت ورهاانت التدهمبر البييئ وما جن عا هذه الزمة،
أحض كذكل يف ظل الزمة الصحية العاملية الراهوة –همبفيد  -19و يق الارتباط مع البعد الصح والآ ر
املوجمة عو .
فالما الصح ابعتباره همب ذاك الما اني يسهر ابيرجة الوىل عىل تفا ي السامبط يف ةراثا اخملاطر
الصحية ،وال كثريا تثال هل ايول املمكا أ تن م فهيا ،ويه اخملاطر ال رمتظهر يف ةروز أمراض
جديدة تمخذ شلك أوأةة مثل اايدز وايبمبا ...لتتجسد مكخاطر متحركة مثل المنمبذو السائر أو املتحرك
للمخاطر ،اذ تبدأ هذه الخرية يف ماك ما ،مث تتحرك يف اجتاه مغا ر أو تنتال اىل ماك أآخر ،وذكل نتيجة
لعمبامل طبيعية أو ورشية 2 ،ولعل أةرزها المبابء الراهين اني قلا رى رؤى ول العامل –همبفيد .-19
وانطالقا ما الس ود ايس تمبري يف الفصل  40ما ايس تمبر املغريب لس وة  ،2011عىل امجليع أ
يتحمل أصفة تضام ية ،وو لك يت اسا مع المبسائل ال يتمبفرو علهيا ،التاكلين ال تتطلهبا رمنية البال ،
وكذا تكل الواجتة عا العباء الواية عا الآفات والكمبارث الطبيعية ال تصيا البال .
والفصل  31ما ايس تمبر املغريب لس وة  2011اني يلزم ايوةل واملؤسسات العممبمية وامجلاعات
الرتاأية ،عىل تعبةة خش المبسائل املتاحة لتيسري أس با اس تفا ة املمباطو واملمباطوات عىل قدم املساواة ما
احلق يف :
 -1العالو والعواية الصحية
-9احلصمبل عىل املاء والعيش يف أيئة سلاة
-10التمنية املس تدامة.
ويف نفا الاجتاه نة وزارة اياخلية حارضة يف الزمة م ذ البداتت الوىل ،خاصة وأ التاليد
املغريب جيعل هذه المبزارة متدخةل يف خش الاطاعات احليمبية ،فالعديد ما الارارات نة تتخذ ما طرفها
1سايم خليفة ،أك  10أزمات أيئية حدة واهجها العامل يف  ،2019نرش يف  2019/12/29اطلع علي يفwww.elaph.com 2020/07/29 :
 2محمد البكمبري ،حاكمة تدأري تاطر "الما اانساين ابفريايا" :التحدتت والرهاانت .نرش يف  2020/09/13اطلع علي يف  2020/07/26الساعةwww.nashiri.net 15:32:
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و أمهها اعال وز ر اياخلية عا حاةل الطمبارئ الصحية  ،أل ا وزارة اياخلية يه ما قامة ابعدا
مرشوع مرسمبم الاانمب اخلاص حباةل الطمبارئ ،اذ أ ااعال عا حاةل الطمبارئ الصحية املعلا عهنا
بمباا قرار وز ر اياخلية أتار  20مار  2020واملاررة باتىض املرسمبم 2.20.292
الصا ر أتار  24مار 1 2020كتدأري اس تث ايئ ا يتمبقن عىل ر ضام الما الصح والصحة
العامة أل يتعداه اىل الما الغذايئ ورضورة احلفاظ عىل الوظام العام اخل اجملمتع املغريب.
وجتدر ااشارة أن أعد ااعال عام مس حباةل الطمبارئ الصحية ،شهدت السمباق املغرأية اضطرااب
اراء الضغط علهيا نتيجة الهتافة عىل رشاء املمبا الغذائية ،وهذا ما فع وز ر الصواعة والتجارة والاقتصا
الخرض والرمق اىل التدخل اعالميا و لك هبري أغية طممنة املغارأة أم هواك ممبيل يف للسمبق املغرأية،
وقد سريت وزارة اياخلية محالت ع مبائية ملراقبة السعار مع تسجيل تغطية اعالمية لعملياهتا.
وما تم ريات احلجر الصح عىل امدا ات الما الغذايئ ،اذ أ ااراءات العزل العام وسبا فريو
همبروان حمبل العامل تؤ ي لبطء سالسل اامدا الغذاء العاملية ،وهمب ما جيعل أع املزارع غري قا را عىل
تمبصيل م تجاهت اىل املس هتلك  ،أيامن تايد ول م تجة كربى الصا رات.2
فالعامل العريب ما أك م اطق العامل غري الآم ة غذائيا ،هذه اخلاصية الواجتة عا اعامت غالبية ول
املوطاة عىل اس تريا الغذاء وتمثرها ابلتغريات العاملية يف أسعارها.3
فعىل الصعيد ايويل انتهبة املوظمة العرأية للتمنية الزراعية اىل الآ ر ال يطرهحا المبضع الصح الراها
عىل الما الغذايئ يف املوطاة ها ،اعية اىل الاس مترار يف ركمب ا ومراقبة تزوانت غذائية فية ما السلع
ااسرتاتيجية ،فضال عا احداث أآلية لمتمبيل التمنية الزراعية أو صودوق اقلا تصص لهذا الغرض يف
م طاة شامل افريايا والرشق الوسط.4
ويف هذا ال م س هيد تسارع الاحتبا احلراري اانتاو الزراع العامل خالل العامب املابةل ،عىل ما
حذر علامء اعترب البع مهن ان ا أد ما ااراء تغريات جذرية يف اجملمتع ملمباهجة هذا الهتديد .وقال جريي
هاتفيدل مد ر اخملتربات المبطوية المريهية للزراعة والبيئة “ما املمكا تمبفري الامبت للعامل ةرمت حبلمبل العام
يف
 ،2050لكا ا أد أوا ما التخفين ما تداعيات التغري املوايخ عىل اانتاو الزراع  5وا
 1مرا الفرو ،الس ياسة الغذائية ابملغر  :معا ةل أ ضام احلق يف الما الغذايئ ووااا حمارأة املامرسات غري توافس ية يف ظل جاحئة همبروان ،ممبقع العلمبم الاانمبنية اطلع علي
يف 2020/07/28 :الساعة www.marocdroit.com 12:02
2العامل أمام أزمة غري مس بمبقة ..لا الما وومبعة العرش ا يبحثا الما الغذايئ يف ظل همبروان
اطلع علي www.aljazeera.net20:41 2020/07/28
3صار الومبر ،حتدتت الس يا ة الغذائية يف العامل العريب"مرص مبذجا" سلسةل الاقتصا البديل ،مكتبة شامل افريايا ،ص5:
4الزمة الصحية العاملية تطرا حتدتت أمام الما الغذايئ يف املغر  ،اطلع علي  2020/07/11 :الساعة  20:03نرش يف 2020/04/25
www.hespress.com
5أخبار البيئة ،الما الغذايئ ..أ الكمبرث الطبيعية والهدر البرشي اطلع علي يف 2020/07/26 :الساعة  21:50نرش يف 2015/03/18 :
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ظل الزمة الصحية همبفيد  ،19انعكسة اجيااب عىل اجلانا البييئ وسامه ذكل يف خف نس بة الانبعااتث
ايفيةة وحتسا امب ة الهمباء ،نتيجة شل احلركة الاقتصا ية وتمبقن حركة البرش م وفاا ااراءات العزل
واحلجر الصح مما أعط فرصة لراحة الرض.
ويف نفا الطرا ،م ظمة الصحة العاملية أكدت عىل وامب التاليل ما انبعا ت الغازات ايفيةة
لتحايق الصحة وحام هتا ،كام أن نتيجة للآ ر املرتتبة عا التغيري املوايخ ،فا ذكل يؤثر حىت عىل حصة
اانسا  ،وما أ الآ ر ال تؤثر عىل حصة اانسا  ،تغيري أ اط سامبط املطر ،العدوى ،هتديد الما
الغذايئ.
وحتايق هدف تاليل انبعا ت الغازات ايفيةة ،جند نس وده في قضة أ املا ة  4ما اتفاق ابريا:
" ....هتدف الطراف اىل حتايق وقن عامل ارتفاع انبعا ت غازات ايفيةة يف أقر وقة ممكا ،مسلمة
أم وقن ارتفاع انبعا ت غازات ايفيةة يف أقر وقة ممكا ،مسلمة أم وقن ارتفاع الانبعا ت سيتطلا
وقتا أطمبل ما ايول الوامية الطراف".....
فاذا نة اااراءات الصحية املتخذة تبع عىل الارتياا نسبيا ،فا التداعيات الزراعية والبيئية
حتتاو اىل نفا حكمبيم طمبيل ،ل قطاع الما الغذايئ يصون مضا أك الاطاعات تمثرا هبذه الزمة
العاملية.1
خامة الامبل ،فان يف خض املعضالت البيئية ال ةرزت يف الس ومبات الخرية ومع تمبايل أ آ رها عىل
الأعا اخملتلفة للتمنية ،ونظرا ملا ت لك هذه الأعا ما عالقة رراأطية ،سامه خش ذكل ابلتم ري سلبا وهتديد
الما الغذايئ وطرا عد ما التحدتت والرهاانت عىل الصعيد العامل  ،لتتج جل ايول بختلن فاعلهيا
ومتدخلهيا أتسخري فات س ياساهتا واسرتاتيجياهتا اختاذ تداأري عاجةل تلزم امجليع ابلتايد هبا والمبفاء
ابلزتاماهتا ،وما أ نة فة اجلهمب املبذوةل مسخرة للهنمبض هبذا اجلانا ،ق انقمب اخلطر العامل الخري
اني شلك هتديد للبرشية يعاء وخملتلن أأعا التمنية.
أا وهمب الزمة الصحية وتلفاهتا الرسيعة الآ ر ،والبعيدة املدى يف انعاكساهتا ،ليربز و لك واحض أمهية
الآليات التدأريية الاستباقية املمهنجة يف خطط معل ايول أصفة عامة ،ويتبلمبر أك أمهية اعامت أآلية
التخطيط الاسرتاتيج وتا يات  ،اذ يعترب التخطيط الاسرتاتيج ما أمه الآليات املسامهة يف تعزز التصدي
للزمات ،وهمب ما عزز مبذاية املغر لتس يري هذه الزمة ،ذكل أ هذه الآلية رمت خباصية املرونة والتتبع
والتايمي املس متر وهمب ما حيتاو الي للتصدي للزمات الطارئة بختلن ااهتا.
 1الزمة الصحية العاملية تطرا حتدتت أمام الما الغذايئ يف املغر  ،اطلع علي  2020/07/11 :الساعة  20:03نرش يف 2020/04/25
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قدرة الدول األوروبية وأمريكا على احتواء فريوس كوفيد19

The ability of European countries and America to
contain the Covid 19 virus

نبيل سديري

ابح وسكل ايكتمبراه
جامعة احلسا الول ية احلامبق سطات -املغر
ملخص:
عىل الرمغ ما خش التمبقعات ،اا أ مج الرضر الاقتصا ي واس متراره سيتمبقن و لك أسا عىل
هيفية تعامل احلكمبمات مع هذا المبابء ،حي أ طبيعة الزمة احلالية وانت ارها أ تتلن ول وقارات
العامل ،فرضة خلق روا تعاونية أ تتلن احلكمبمات مع هذا المبابء ،حي أ طبيعة الزمة احلالية
وانت ارها أ تتلن احلكمبمات يف ممباهجة الزمة  ،واعلة ما الرضوري حدوث معلية تنس يق رفيعة
املس تمبى أ واء معلية صوع الارارات واختاذها.
اللكامت املفاتيأ:
همبروان ،احلكمبمات ،المباتت املتحدة ،أورواب ،الارارات ،الزمة.
Abstract:
Despite all expectations, the size and continuity
of economic damage will depend mainly on how
governments deal with this epidemic, as the nature of
the current crisis and its spread among different
countries and continents of the world, imposed the
creation of a cooperative spirit between different
governments with this epidemic.
key words:Corona, governments, United States,
Europe, decisions
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مادمة:
مع مطلع العام اجلديد أدا الاقتصا العامل يف طريا اىل انتعاش ايد ،وأن لا يتمثر و دة يتكل
التمبررات التجارية والس ياس ية ال نة جارية حيوةذ ،فاكنة السمباق املالية م تع ة وتمبقعات المنمب
متفائةل ،خش هذا حتمبل أعد انت ار فريو همبروان يف معظ ول العامل ،حي ترضرت السه العاملية حي
يمت رشاء وأيع أسه الرش ت ،وأثرت عىل العديد ما الاستامثرات ،خاصة املعاشات التااعدية أو حساابت
التمبفري الفر ية ،وشهدت مؤرشات  "FTSEو او امبنز" الصواع "ونييك" اخنفاضات هائةل م ذ أداية
تفيش المبابء يف  31ا رب ،وحاق مؤرشا " او وامبنز و "FTSEأكرب اخنفاض هلام يف يمبم واحد م ذ
 ،1987وخيىش املستمثرو ما أ يؤ ي تفيش وابء همبروان اىل تدمري المنمب الاقتصا ي ،وأا ركمب
اااراءات احلكمبمية فية لمبقن الرتااع ،واس تجاأة لهذا المبضع قررت البومبك املركزية يف العديد ما ايول
خف أسعار الفائدة  ،وما املفرتض أ تؤ ي هذه اخلطمبة نظرت اىل تاليل رلكفة الاقرتاض ،وابلتايل
ت جيع اانفاق مث تعزز حاةل الاقتصا  ،كام شهدت السمباق العاملية تعافيا أعد أ أقر لا ال يمبخ
المر يك مرشوع قانمب املساعدات املالية ملمباهجة وابء همبروان أااة  2رريليمب وار ملساعدة العامل
والرش ت ،لكا مع هذا حذر أع احمللل ما أ السمباق قد ت هد تالبا اىل أ يمت احتمباء المبابء،
ووصل عد الشخاص ان ا تادممبا أطلبات للحصمبل عىل اعانة البطاةل اىل مس تمبى قيا يف المباتت
املتحدة ،مما ي ري اىل هناية عاد ما التمبسع الاقتصا ي يف العامل ،وتس يطر حاةل عدم اليا حمبل معر
الزمة الاقتصا ية الراهوة ال تسبا فهيا فريو همبروان ،مفا المباحض أ هذه الصدمة الاقتصا ية ميكا أ
تسبا أآاما طمبيةل ،وربا ترتك ندواب معياة أك ةكثري ما الوأةة الخرى ال نة تظهر أعد احلرو
الكربى ،هذا المبابء تتلن ما الواحية الاقتصا ية ،لن رض و دة ايول الاقتصا ية الكربى ،فايول
الك ترضرا ت مل ومبعة  ،G7اباضافة اىل الص  .ورمغ تغري البياانت الطبية خش ساعة اا أن اعتبارا
ما  5مار  ،2020نة ايول العرش الك ترضرا ما فريو همبروان مطاأاة تاريبا لاامئة أكرب
عرش اقتصا تت يف العامل ،وتميت المباتت املتحدة والص واليااب وأملانيا وةريطانيا وفرنسا وايطاليا مضا
العرش الوائل الك تمثرا ابملرض.
الفرضية الوىل :الآ ر الاقتصا ية ستس متر رمغ الاضاء عىل الفريو نظرا للآ ر السلبية البليغة
ال عرفها الاقتصا العامل  ،اأد ما المبقة حىت يتعاىف الاقتصا ورراع الممبر لعا هتا الطبيعية.
الفرضية الثانية :مدى فعالية الس ياسات الاقتصا ية والس ياس ية يف احلد ما أزمة همبروان والرامبع
اىل العهد الساأق ما احلياة الطبيعية عىل املس تمبى الاقتصا ي واملبا ات التجارية.
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ويراسة املمبضمبع نعمتد املهنج المبصف للحداث والمبقائع العاملية زما همبروان والآ ر املرتتبة عهنا
والتداأري املتخذة واملهنج التحلييل لتمبضيأ فعالية التداأري املتخذة ما قبل ول أوراب وأمر اك.
ما خالل ما س بق نطرا ااشاكلية التايل:
ما مدى قدرة اسرتاتيجيات ول أوراب وأمر اك عىل احتمباء همبفيد 19عىل املس تمبى الاقتصا ي
والااامتع .
وتتفرع عا ااشاكلية سؤال :
ما يه أ آ ر همبفيد  19عىل ايول الورأية وأمر اك ؟
وما يه التداأري املتخذة ما قبل ايول الورأية وأمر اك للحد ما تداعيات همبفيد19؟
ونعاجل املمبضمبع ما خالل احملمبر ا الآتي :
احملمبر الول :أ آ ر همبفيد  19عىل ول أوراب وأمر اك
احملمبر الثاين :التداأري املتخذة ما قبل ايول الورأية وأمر اك للحد ما تداعيات همبفيد19
احملمبر الول :أ آ ر همبفيد  19عىل ول أوراب وأمراك
يف ضمبء اس تجاابت الس ياسات والتداأري للحد ما همبروان ،يتمبقع أ ترتااع أرصدة املالية العامة يف
عام  2020يف خش ما البدلا تاريبا ،مع حدوث تمبسع مايل هبري يف المباتت املتحدة والص  ،وعدة ما
الاقتصا تت أورأية وأآس يمبية أخرى ،وابلرمغ ما أ الزت ة الكبرية يف العجز هذا العام أمر رضوري
ومالي ابلنس بة لكثري ما البدلا  ،فا هواك ممباطا ضعن يفرضها المبضع املبديئ يف أع احلاات (اذ أ
اي ا العام العامل ألغ  83%ما اااميل الواجت احمليل يف عام  ،)2019ويثري المبقن قلاا أكرب يف حاةل
اقتصا ات السمباق الصاعدة والاقتصا ات الوامية ال تمباج صدمات متعد ة تتضما اجلاحئة والتدهمبر
املفاائ يف أوضاع المتمبيل ،وضعن الطلا اخلارو ،وكذكل اخنفاض أسعار السلع الولية ،وحىت أعد هجمب
اجملمتع ايويل لتخفين هذه الايمب المتمبيلية ،فس يكمب عىل هذه البدلا اعا ة ررتيا أولمبتت اانفاق ابلرتك
عىل الاطاع الصح مع حامية اخلدمات العامة الساس ية (الوال والطاقة وااتصاات) وا اية الااامتعية،1
وهواك عدم يا هبري يف المبقة الراها حمبل مدى تم ري جاحئة همبفيد 19-عىل املاليات العامة ،وهمب أمر لا
رهتا بدة اجلاحئة فاط أل يعمتد أيضا عىل ما اذا الاقتصا سيتعاىف ورسعة أم أ الزمة س تلا أظاللها
1ا تار ر الراصد املايل ،صودوق الواد ايويل ،أةريل  2020/05/23 www.imf.org ،2020عىل الساعة  15ونصن زوالا.
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لفرتة طمبيةل ،ونظرا ل مع الاطاع العام يمت تادمي عىل نطاق اس تث ايئ ،با يف ذكل اس تخدام أ وات
لاروض والضامانت ،فا لل فافية أمهية ابلغة يف ا ارة اخملاطر ال تتعرض لها املالية العامة ،ومع تادم
البدلا يف احتمباء اجلاحئة واهناء الاغالقات ،وس يصبأ التحف املايل املنسق عىل نطاق واسع ،أ اة أك
فعالية يف تعزز التعايف ،وس يكمب ما املالي أيضا ايااف العمل ابااراءات الاس تث ائية املطباة أ واء
الزمة ،وبجر تعايف الاقتصا ات س يصبأ ما الالزم حتايق تادم يف ضام أااء اي ا يف حدو ميكا
حتملها.
وأيامن الاقتصا يف حاةل تمبقن ،س يكمب عىل صواع الس ياسات التمكد ما أ الفرا قا رو عىل
سد احتياجاهت وأ مؤسسات العامل ميكا أ تنتعش ما جديد بجر مرور املراحل احلا ة ما اجلاحئة،
ويتطلا هذا ااراءات امبهرية ممبهجة ما خالل املالية العامة والس ياسة الوادية والاطاع املايل للحفاظ عىل
الرواأط الاقتصا ية أ العامةل والرش ت واملارض واملارتض  ،مما حيافد عىل سالمة البنية التحتية
الاقتصا ية واملالية للمجمتع ،فف أدلا السمباق الصاعدة والبدلا الوامية ذات الاطاعات غري الرمسية
الكبرية ،عىل سبيل املثال ميكا اس تخدام التك مبلمبايا الرمقية اجلديدة لتادمي ايمع املمبج ملس تحاي  ،وما
امل جع أ صواع الس ياسات يف كثري ما البدلا ارتفعمبا اىل مس تمبى هذا التحدي غري املس بمبق ابارساع
اىل اعامت ومبعة واسعة ما اااراءات .1وميكا أ يؤ ي تادمي تسهيالت واسعة الوطاق للتحف وتمبفري
الس يمبةل هبدف احلد ما الضغمبط الوظامية يف الوظام املايل اىل رفع مس تمبى الثاة واحليلمبةل و حدوث
انكامش أمعق يف الطلا عا طريق احلد ما تمبسع الصدمة يف الوظام املايل وتعزز تمبقعات التعايف
الاقتصا ي يف هناية املطاف ،وهوا أيضا سامهة اااراءات العاجةل والكبرية ما جانا عدة أومبك مركزية
أدور حيمبي وأ ت اىل جتوا هبمبط أك حدة يف أسعار الصمبل ومس تمبى الثاة ،وما اااراءات ال
اكتسبة أمهية خاصة يف هذا الصد تفعيل وان اء خطمبط لتبا ل العمالت أ البومبك املركزية الكربى ما
أجل تمبفري الس يمبةل ايولية.
وسيتغري امل هد الاقتصا ي كثريا طمبال مدة الزمة وربا لفرتة أطمبل ما ذكل مع زت ة
اخنراط احلكمبمات والبومبك املركزية يف الاقتصا  ،والاقتصا ات املتادمة يف وضع أفضل لتجاوز الزمة با
متتع أ ما قدرات قمبية يف ال احلاكمة ونظ رعاية حصية ايدة التجه  ،وم ة اصدار معالت الاحتياط ،
ولكا هواك العديد ما السمباق الصاعدة والاقتصا ات الوامية ال ا مكل أصمبا مما ةل وتمباج أزمات
حصية واقتصا ية ومالية مزتام ة ،وس يكمب حباجة اىل مساعدة ايائو الثوائي ما الاقتصا ات املتادمة
ومساعدة املؤسسات املالية ايولية ،2وس يكمب التعاو متعد الطراف رضورت ،فبااضافة اىل تبا ل
املعدات واخلربة املتخصصة لتعزز نظ الرعاية الصحية حمبل العامل ،جيا الايام جبهد عامل يضما للبدلا
1ا تار ر أآفاق الاقتصا العامل  ،املمبقع الرمس لصودوق الواد ايويل 2020/05/23 www.imf.org ،عىل الساعة  15ونصن زوالا.
2ا تار ر أآفاق الاقتصا العامل  ،املمبقع الرمس لصودوق الواد ايويل 2020/05/23 www.imf.org ،عىل الساعة  16ونصن زوالا.
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الغوية والفارية عىل السمباء احلصمبل عىل ال وية واللااحات املطلمبأة لفريو همبفيد 19-فمبر التمبصل الهيا،
وس يحتاو اجملمتع ايويل أيضا اىل ركثين املساعدات املالية لكثري ما اقتصا ات السمباق الصاعدة
والاقتصا ات الوامية ،وابلنس بة للبدلا ال تمباج مدفمبعات هبرية لسدا يمبهنا ،قد يتع الوظر يف تمايل
سدا اي ا واعا ة هيلكت .
وأخريا جيدر التفكري يف ااراءات ميكا اعامت ها ملوع ركرار أحداث كهذه اجلاحئة ،فاكا
تعزز أما الصحة العامة والاقتصا العامل معا ما خالل حتسي ات يف البنية التحتية للصحة العامة العاملية،
زت ة تبا ل املعلمبمات عا المراض املعدية غري املعتا ة وتعزز الطاأع التلاايئ لهذا التبا ل ،والتبكري يف
اختبارات الك ن عا الفريو وتمبس يع نطاقها ،وأواء تزو عامل ما معدات المبقاية ال خصية ،ووضع
ةروتمبهمبات حتظر الايمب عىل التجارة يف املس تلزمات الرضورية.1
أوا :عىل مس تمبى الاحتا الوريب
مثلام ينرش فريو "همبروان" املعاانة البرشية يف فة أحناء العامل ،فان ينرش كذكل املعاانة
الاقتصا ية ،فهمب ليا فريوسا معدت عىل املس تمبى الطيب فاط ولك معد اقتصا ت أيضا ،فف  4مار
 2020قالة "املفمبضية الورأية" ا ايطاليا وفرنسا معرضتا خلطر الانزاق اىل الرهمب  ،وقال صودوق
الواد ايويل ان رى أ الاقتصا العامل يتج اىل مسارات أك خطمبرة ،وهمب المر اني يطرا أدوره
عدة أس ةةل :هين واىل أي مدى وأمي رسعة سمبف يوترش الرضر الاقتصا ي؟ واىل مىت سيس متر الرضر؟
ومايه أآليات العدوى الاقتصا ية؟ وفمبق خش يشء ما اني ميكا للحكمبمات أ تفعهل حيال ذكل؟ ،حاول
عد ما خرباء الاقتصا ااجاأة عىل تكل الس ةةل ،واس تك اف مس تابل العامل العامل يف ظل انت ار
فريو همبروان ،وذكل عرب أوراق حبثية وتاد رات.2
نيا :السمباق املالية والاستامثر
مع مطلع العام اجلديد أدا الاقتصا العامل يف طريا اىل انتعاش ايد ،وأن لا يتمثر و دة
يتكل التمبررات التجارية والس ياس ية ال نة جارية حيوةذ ،فاكنة السمباق املالية م تع ة وتمبقعات المنمب
متفائةل ،خش هذا حتمبل أعد انت ار فريو همبروان يف معظ ول العامل ،حي ترضرت السه العاملية حي
يمت رشاء وأيع أسه الرش ت ،أ تؤثر عىل العديد ما الاستامثرات ،خاصة املعاشات التااعدية أو حساابت
التمبفري الفر ية ،وشهدت مؤرشات  "FTSEو او امبنز" الصواع "ونييك" اخنفاضات هائةل م ذ أداية
1ا تار ر أآفاق الاقتصا العامل  ،املمبقع الرمس لصودوق الواد ايويل 2020/05/23 www.imf.org ،عىل الساعة  16ونصن زوالا.
2ا محمد محممب الس يد ،الصدمات امخلا لالقتصا العامل اراء همبروان ،مركز أحباث الس ياسات الاقتصا ية ،مار  ،2020عىل ممبقع  www.futureuae.comمت الاطالع
 2020/05/23عىل الساعة .05h09.
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تفيش المبابء يف  31ا رب ،وحاق مؤرشا " او وامبنز و "FTSEأكرب اخنفاض هلام يف يمبم واحد م ذ
 ،1987وخيىش املستمثرو ما أ يؤ ي تفيش وابء همبروان اىل تدمري المنمب الاقتصا ي ،وأا ركمب
اااراءات احلكمبمية فية لمبقن الرتااع ،واس تجاأة لهذا المبضع قررت البومبك املركزية يف العديد ما ايول
خف أسعار الفائدة  ،وما املفرتض أ تؤ ي هذه اخلطمبة نظرت اىل تاليل رلكفة الاقرتاض ،وابلتايل
ت جيع اانفاق مث تعزز حاةل الاقتصا  ،كام شهدت السمباق العاملية تعافيا أعد أ أقر لا ال يمبخ
المر يك مرشوع قانمب املساعدات املالية ملمباهجة وابء همبروان أااة  2رريليمب وار ملساعدة العامل
والرش ت،لكا مع هذا حذر أع احمللل ما أ السمباق قد ت هد تالبا اىل أ يمت احتمباء المبابء،1
ووصل عد الشخاص ان ا تادممبا أطلبات للحصمبل عىل اعانة البطاةل اىل مس تمبى قيا يف المباتت
املتحدة ،مما ي ري اىل هناية عاد ما التمبسع الاقتصا ي يف العامل ،وتس يطر حاةل عدم اليا حمبل معر
الزمة الاقتصا ية الراهوة ال تسبا فهيا فريو همبروان ،مفا المباحض أ هذه الصدمة الاقتصا ية ميكا أ
تسبا أآاما طمبيةل ،وربا ترتك ندواب معياة أها ةكثري ما الوأةة الخرى ال نة تظهر أعد احلرو
الكربى ،هذا المبابء تتلن ما الواحية الاقتصا ية ،لن رض و دة ايول الاقتصا ية الكربى ،فايول
الك ترضرا ت مل ومبعة  ،G7اباضافة اىل الص  .ورمغ تغري البياانت الطبية خش ساعة اا أن اعتبارا
ما  5مار  ،2020نة ايول العرش الك ترضرا ما فريو همبروان مطاأاة تاريبا لاامئة أكرب
عرش اقتصا تت يف العامل ،وتميت المباتت املتحدة والص واليااب وأملانيا وةريطانيا وفرنسا وايطاليا مضا
العرش الوائل الك تمثرا ابملرض.2
لثا :الامبى الاقتصا ية العاملية
وليك ندرك مج الاكرة ،واذا أخذان فاط المباتت املتحدة والص واليااب وأملانيا وفرنسا وايطاليا،
فس وجد أهن ميثلمب  %60ما العرض والطلا العاملي (الواجت احمليل ااااميل) ،و %65ما التصويع
العامل و  %4ما الصا رات الصواعية العاملية ،وأتعبري أحد احمللل الاقتصا ي فان ":عودما تعطا هذه
الاقتصا ات ،س تصا أاية ول العامل ابلرب " ،فهذه الاقتصا ات س تصا  ،خاصة الص وهمبرت واليااب
وأملانيا والمباتت املتحدة ،يه ازء ما سالسل الااة العاملية ،نا فا أزماهتا س تنتج عدوى "سلسةل
التمبريد"يف ييع ايول تاريبا ،3نا ما املرحج أ يترضر قطاع التصويع العامل ما ال ة امبانا:
1ا لمبرا امبنز -يفيد ةراو  -انيال ابملبمب ،فريو همبروان :ليل تداعيات المبابء عىل الاقتصا العامل  ،عىل ممبقع يب يب
الثام ة صباحا.
2ا محد محممب الس يد ،الصدمات امخلا لالقتصا العامل اراء همبروان ،مركز أحباث الس ياسات الاقتصا ية ،مار  ،2020عىل ممبقع  www.futureuae.comمت الاطالع
 2020/05/23عىل الساعة .05h09.
3ا محد محممب الس يد ،الصدمات امخلا لالقتصا العامل اراء همبروان ،مركز أحباث الس ياسات الاقتصا ية ،مار  ،2020عىل ممبقع  www.futureuae.comمت الاطالع
 2020/05/23عىل الساعة .05h27.

نيمبز 2020/05/23 WWW.bbc.com ،عىل الساعة
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 -1تعطل اامدا ات املبارشة س يعيق اانتاو ،حي ركز الفريو عىل قلا التصويع يف العامل
(رشق أآس يا) ويوترش ورسعة يف الرش ت الصواعية العمالقة الخرى يف المباتت املتحدة وأملانيا.
 -2س تؤ ي العدوى يف سلسةل التمبريد اىل تضخمي صدمات التمبريد املبارشة ،حي س تجد
قطاعات التصويع يف ايول القل تمثرا صعمبأة أكرب وأك رلكفة يف احلصمبل عىل املدخالت الصواعية
املس تمبر ة ما ايول املترضرة و دة ،وما مت أعضها أعضا.
 -3س تكمب هواك اضطراابت يف الطلا وسبا حاات الرهمب واخنفاض الاقتصا اللك ووسبا
حاةل الرتقا والتمخري يف الرشاء ال تس يطر عىل املس هتلك واملستمثرا.
عىل مدار العامب الثال ة الخرية اس متر الاقتصا الصيين يف حتايق معدات مب مرتفعة،
خاصة يف العاد ا املاضي  ،مكا الص ما تبمبء املرتبة الثانية يف الاقتصا عىل املس تمبى العامل  ،معمتدة
تومبع س ياساهتا الاقتصا ية وتبنهيا اسرتاتيجية (احلزام والطريق) ،ال تتضما حماور عدة مهنا احملمبر التجاري
اني ررغا الص ما خالهل احملافظة عىل ماكنهتا يف التصد ر عىل مس تمبى عامل  ،واحملمبر الوادي اني
حترص ما خالهل عىل زت ة التبا ل التجاري ابلعمةل الصينية ،لتضما تاليل رلكفة التبا ل التجاري وتاليل
تاطر تالبات أسعار الرصف ابلنس بة لرش هتا مااأل العمالت الا بية ،واحملمبر اجليمبس يا اذ هتدف
الص ما خالل هذه ااسرتاتيجية اىل التمبسع يف التصد ر عا طريق احلزام(احلدو الربية) والطريق(احلدو
البحرية) وهمب ما ي ري اىل عدم اقتصار ااسرتاتيجية الصينية عىل البعد الاقتصا ي وحسا أل ا لها أأعا ا
س ياس ية قد تعمل عىل خلق حتالفات جديدة عىل مس تمبى العامل ،1وتارأ المباتت املتحدة المركية
التحر ت الصينية الاقتصا ية أتمباا ،خصمبصا أ حراكها الاقتصا ي ا ابطرا رمغ الزمات الاقتصا ية
العاملية ،تنهبة ا ارات واش وطا املتعاقبة عىل مب الاقتصا الصيين م ذ وقة مبكر ،لكا اختاذ خطمبات
معلية لتمخري معلية مبه واأطاهئا مل ركا اا ما خالل واية الرئيا " واني رراما" ،اذ فرضة رسمبم
يرهية تبلغ  50مليار وار أمر يك عىل السلع الصينية ،بمباا املا ة  301ما قانمب التجارة لعام
 1974املتعلق "املامرسات التجارية غري العا ةل " ورسقات امللكية الفكرية .ابملااأل فرضة الص
رسمبما يرهية عىل أك ما  128م تجا أمركيا ،ومنن مضهنا الملويمبم والطائرات والس يارات وحل اخلزنر
وفمبل الصمبت والفمباك واملسكرات والصلا.

1ا مركز الفكر الاسرتاتيج لدلراسات ،تاد ر ممبقن ،تم ريات همبروان عىل التوافا الاقتصا ي أ الص وأمر اك ،2020،ص.4
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راأعا :الصدمات الاقتصا ية العاملية
هواك مظاهر عدة للصدمات الاقتصا ية ال يمباهجها العامل حاليا وسبا هذا المبابء ،وما املرحج أ
تس متر لساأيع وشهمبر مابةل ،أوىل هذه الصدمات يه الاامئة عىل معتادات الوا  ،حي أ حاةل انعر
ال توترش أ الوا وسبا انت ار الفريو  ،وعدم اهتا يف الس ياسات والارارات احلكمبمية ،قد يدفعه
اىل انهتاو ما يعرف "سلمبك الاطيع" ،حي توترش الفمبىض ،ويتاكلا الوا عىل رشاء املمبا
الاس هتالهية ،وحسا أممباهل ما البومبك ،وهمب ما قد يامبض أع الاقتصا ات اىل همبارث حمااة.
و متثل ين مظاهر الصدمة يف اخنفاض العرض وانكامش اانتااية ،حي أغلاة السلطات
والرش ت يف العديد ما ايول أماها العمل واملدار  ،فاد أمرت العديد ما الرش ت الياابنية الكبرية
ممبظفهيا ابلعمل ما املزنل م ذ أواخر فربا ر ،وهمب احلال يف معظ ول العامل ،مفا م ظمبر اقتصا ي ،فا
معليات ااغالق وحظر السفر تالل اانتااية و لك مبارش ،أطرياة ت ب الاخنفاض املؤقة يف التمبظين،
حي تعرضة صواعة الطريا لرضار ابلغة ،مع ررااع حركة الطائرات ،وخفضة رش ت الطريا الرحالت
اجلمبية ،وألغ املسافرو مجمبزات رحالت العمل والعطالت ،كام فرضة احلكمبمات حمبل العامل قيمب ا عىل
السفر يف حماوةل احتمباء المبابء ،وحظر الاحتا الوريب خمبل املسافرا الاا م ما خارو ول التحا ملدة
 30يمبما وال قد رمتد يف خطمبة غري مس بمبقة اغالق حدو ه وسبا وابء همبروان ،ويف المباتت املتحدة
المركية م عة ا ارة "رراما" خمبل املسافرا الاا م ما املطارات الورأية اىل الرايض المركية،
ورك ن البياانت املس متدة ما خدمة تتبع الرحالت اجلمبية ،أ عد الرحالت التجارية عىل مس تمبى العامل
قد تمثر سلبا و لك هبري ،كام أعر خرباء صواعة السفر يف ةريطانيا عا تاوفه و م عدم اس تابال الس ياا
الصيوي  ،خفالل  12شهرا انهتة يف ش تنرب  2019زار ةريطانيا حمبايل  415ألن صيين ،ويوفق
املسافرو الصينيمب ال ة أضعاف ما يوفا أي زائر أو ساحئ أآخر يف ةريطانيا بتمبسط  1680ا ي
اسرتليين يف خش زترة ،1فاد ت هد املد ال تعمتد عىل الس ياحة يف تمبفري قدر هبري ما خلها هبمبطا يف
رلكفة املعي ة ،وسبا انكامش الاقتصا وهبمبط السعار ،يف حال ررااع أعدا الساحئ  ،وهكذا جاءت
التمبقعات اخلاصة أمبحدة املعلمبمات بجةل "الا كمبنمبمسة" ال ررصد راكلين املعي ة حمبل العامل ،وقد
أهنة تاررها الس ومبي حمبل رلكفة املعي ة يف العامل  2020يف شهر نمبنرب  ،2019قبل الانت ار
المبابيئ لفريو همبروان ،نا ما املرحج أ كمب التارر الاا م تتلفا ماما ،2وقال"س امب ابأتيسة" ،هبري
خرباء الاقتصا أمبحدة املعلمبمات بجةل اا كمبنمبمسة  ":رحج أ ت هد املد ال تعمتد عىل الس ياحة
1ا لمبرا امبنز -يفيد ةراو  -انيال ابملبمب ،فريو همبروان :ليل تداعيات المبابء عىل الاقتصا العامل  ،عىل ممبقع يب يب
الثام ة صباحا.
2ا فريو همبروان :خريطة املد الك غالء يف العامل قد تتغري وسبا التم ريات الاقتصا ية ،عىل ممبقع يب يب نيمبز 2020/05/23 WWW.bbc.com ،عىل الساعة الثام ة
صباحا.
نيمبز 2020/05/23 WWW.bbc.com ،عىل الساعة
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هبمبطا يف السعار ،نا أتمبقع أا رمتكا س وغافمبرة وهمبنغ همبنغ ما الاحتفاظ ابلصدارة يف قامئة ايول الك
غالء يف املس تابل ،وقد نرى مدان تتلفة تصل اىل تكل الامة".
ويتعلق المر الثال ما مظاهر الصدمة ابملدى الزمين واملاكين للزمة ،حي ا فريو
همبروان ليا أول صدمة ي هدها العامل ،فهواك "الصدمات الوفطية " يف الس بعيوات ما الار املايض،
وتسمبانيم اتيالند وزلزال اليااب عام  ،2011لكا خش هذه الصدمات والزمات لها نطاق اغرايف
حمد  ،و تمبسع ما ي ،وكذكل اطار زمين ألغة خالهل انروة مث تمبقفة ،اا أ فريو همبروان أتب أن
قاأل للس يطرة ،فهمب يوترش يف فة أااع العامل ليرتك أ آ ر الصدمة عىل معظ الاقتصا تت ،وكذكل ليا
هواك اطار زمين واحض ما احملمتل أ ينهتي خالهل هذا المبابء ،وابلتايل هواك حاةل ما عدم اليا حمبل مج
الآ ر الاقتصا ية احملمتل وقمبعها يف فة أحناء العامل ،وهمب المر اني قد يمبي أدوره س ياسات ور و فعل
ر ية التم ري.
و رتبط راأع مظاهر الصدمة وسلسةل التمبريد ،فاعتبارا ما أوائل مار ،2020
وابء همبروان ممتركزا يف الص  ،و نة جبانا اليااب وهمبرت ،أك ايول ترضرا وابلوظر اىل مركزية هذه
ايول يف سالسل التمبريد العامل  ،وتلا قطاع التصويع صدمات قمبية يف أآس يا وأوراب وأمر اك ال املية،
خاصة يف ظل التم ري المباحض للمبابء عىل ول مثل أملانيا وايطاليا وفرنسا وةريطانيا والمباتت املتحدة.
ويظهر خاما مظاهر الصدمة يف جانا الطلا ،واني ما املتمبقع أ يتالص و لك هبري،
حي أ حظر التجمبال وتاييد حركة املمباطو والسفر س يالل ما مج الطلا عىل السمبق أنس بة ما،
وذكل عىل مس تمبى املس هتلك  ،أما عىل مس تمبى املستمثرا ،فستسمب حاةل ما احلذر والرتقا ،ال
س متوعه ما خض أي أممبال يف مرشوعات أو استامثرات جديدة.1
وس تؤ ي فاش ية همبفيد 19-وعمباقهبا املالية والاقتصا ية اىل زت ة هبرية يف جعز املالية
العامة ونسا اي ا العام ماارنة ابلتمبقعات الساأاة ،مفع هبمبط الواجت ترتااع اا را ات حبدة أكرب اذ يتمبقع
السي اريمب السا لعام  2020أ تال اا را ات أنس بة 2.5%ما اااميل الواجت احمليل العامل عا
التمبقعات المبار ة يف عد أكتمبةر  ،22019وس تاع عىل املالية العامة راكلين مبارشة أيضا وسبا
املرصوفات الصحية الرضورية واااراءات املتعلاة ابلرضائا واانفاق يمع الفرا والرش ت ،وتادر هذه
التاكلين حاليا أوحمب  3.3رريليمب وار عىل مس تمبى العامل ،واباضافة اىل ذكل ابلرمغ ما أ قروض
1ا محد محممب الس يد ،الصدمات امخلا لالقتصا العامل اراء همبروان ،مركز أحباث الس ياسات الاقتصا ية ،مار  ،2020عىل ممبقع  www.futureuae.comمت الاطالع
 2020/05/23عىل الساعة .06h00.
2ا تار ر الراصد املايل ،صودوق الواد ايويل ،أةريل  2020/05/23 www.imf.org ،2020عىل الساعة  15ونصن زوالا.
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الاطاع العام ومعليات خض رؤو الممبال املسامهة ( 1.8رريليمب وار أمر يك) والضامانت وغريها ما
الالزتامات الاحامتلية( 2.7رريليمب وار أمر يك) ميكا أ تدمع املؤسسات املالية وغري املالية ،فاهنا ختلق
تاطر عىل املالية العامة يف نفا المبقة.
وسيتع التعامل مع صدمات الزمة عىل مرحلت  :مرحةل الاحتمباء وحتايق الاس تارار تلهيا
مرحةل التعايف ،ويف الك املرحلت هواك ور حاا للك ما الصحة العامة والس ياسات الاقتصا ية،
وركتسا معليات احلجر الصح وااغالق العام والتباعد الااامتع أمهية حامسة يف اأطاء انتاال العدوى،
مما يعط نظام الرعاية الصحية وقتا فيا للتعامل مع طفرة الطلا عىل خدمات وا ال الباحث وقتا فيا
حملاوةل اجيا أ وية ولااا ،وميكا أنا تساعد هذه اااراءات عىل جتوا رهمب الن اط الاقتصا ي أصمبرة
أشد وأطمبل أمدا وهتيةة السبيل لتعايف الاقتصا  .1ما هوا نتطرق للتداأري املتخذة ما قبل الاحتا
الورويب وأمر اك يف احملمبر الثاين .
احملمبر الثاين :التداأري املتخذة ما قبل ول أوراب وأمر اك للحد ما همبروان
قام الاحتا الورويب ابختاذ ومبعة ما التداأري الاقتصا ية والااامتعية للحيلمبةل و انت ار
الفريو  ،لكا مكا هذا الخري ما اخرتاق خش احلمبااز وأاب عا ضعن املوظمبمة الصحية والاقتصا ية
يول أوراب خاصة ايطاليا لكا مت تدارك المبضع بساعدة خش ما الص وروس يا ،ومت وضع حزمة تداأري
اقتصا ية ما طرف الاحتا الورويب للهنمبض اباقتصا أعد اجلاحئة ،اباضافة اىل أمراك ال نة املترضر
الكرب عامليا يف عد المبفيات واملصاأ ويه كذكل قامة اباراءات وتداأري قللة ما حدة الفريو ما
خالل ت كيل فريق طيب حتة ارشاف "م صن السالوي" ذو الصمبل املغرأية اني ع ما طرف
الرئيا المريك انتاو لااا ضد الفريو .
أوا :الاحتا الورويب
تمسا الاحتا الورويب في أعد الانتصار الغريب املاحق عىل الاحتا السمبفيايت ،وكام محلة
تسعينيات الار املايض الرخاء لمر اك فاد عاش الاحتا الورويب عرصه انهيب  ،لاد حاق للاارة العجمبز
تااعدا مرحيا ،فاد وعد الاحتا ممباطوي ابلما امجلاع والرخاء الاقتصا ي ،وقد حتاق الما ابلفعل أعد
الرعا اني س يطر عىل الاارة أ واء احلر البار ة ،واس تطاعة م ظمة الواتمب أ تؤما الاارة ضد روس يا
املتعبة املهانة ،وأ تادم ايمع لدلول ال خراة ما عباءة الاحتا السمبفيايت ،يرجة اس تفزت أك
الس ياس ي الرو انفتاحا عىل الغر  ،مما فع روس يا حتة قيا ة "أمبت " أ تلتاط أنفاسها وتتحرك لدلفاع
عا معاها الاسرتاتيج  ،2أما الرخاء الاقتصا ي فاد ألغ ذروت يف التسعينيات وأداية الار  ،لك اصطدم
1ا تار ر أآفاق الاقتصا العامل  ،املمبقع الرمس لصودوق الواد ايويل 2020/05/23 www.imf.org ،عىل الساعة  15ونصن زوالا.
2ا وضاا خ فار ،الوظام ايويل يف عرص همبروان ،الرشق للحباث ااسرتاتيجية ،عىل املمبقع research.sharqforum.orgأتار  2020/8/3عىل الساعة .10h54
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أمزمة اليمبرو  ،2009عودها ةرزت عيمب الوظام الاقتصا ي الورويب ،وتصاعدت حدة اخلالف أ
ول ال امل ،اس ي أملانيا ذات التم ري المه يف البوك املركزي الورويب ،و ول اجلومب الورويب الفارية
نسبيا  ،مث جاءت أزمة يمب اليمبان لترض مفهمبم التضاما الورويب يف الصممي ،أعدها جاءت أزمة
الالائ  ،فاز ا الانكفاء الامبيم ،وأدت مؤسسات الاحتا عاازة عا را س ياسة ممبحدة ،لكا الرضأة
الك ايالما يه أزمة همبروان ،فاد رضأة مصمي الفكرة الوروأية أغلاة احلدو تع التنس يق امل رتك،
اقترص التبا ل التجاري عىل السلع الرضورية ورافق ذكل تصاعد الاننية الامبمية ورزايد ااهتامات املتبا ةل.
وابلتايل هواك م لكة مز وجة تعصن اباحتا  :الوىل حصية ،وهذه تلجم فهيا ايول اىل الانغالق
والاس تئثار ابماكانهتا اناتية وحىت الارصوة اباستيالء عىل املمبا الطبية اذا لزم المر ،وابلطبع فالوظ
الصحية يف أع ايول الوروأية عىل وشك الاهنيار ،ذكل أ همبروان يؤثر و لك أكرب عىل هبار السا،
وال يخمبخة الساكنية يف أورواب ألغة يف الس ومبات املاضية معدات مرتفعة .وامل لكة الثانية ال تمباج
الاحتا اقتصا ية ،وهذه ا تس تطيع فهيا ول الاحتا أ تتخذ س ياسات م فر ة ،فالأد ما التنس يق
امل رتك ،وهذا اني س يحد جناا الاحتا أو ف هل ،ويبدو أ املؤرشات ا تبرش خبري.
لا هنار الاحتا الورويب قريبا فاملوظامت ااقلاية وايولية ا ممبت ،لكهنا اما أ تتطمبر أو تزنوي ،
والاحتا الورويب حيتاو أك ما أي وقة مىض اعا ة تمهيل ذات  ،وا يبدو ذكل عىل وشك احلدوث،
اذا أخذان اباعتبار صعمب الا املتطرف املعا ي للفكرة الوروأية ،1ونكل مفا املتمبقع أ تن م ركتالت
اخل الاحتا أ ول متاارأة يف مصاحلها الاقتصا ية أو نزعهتا الس ياس ية لفرتة ليسة قصرية ،ابنتظار
قيا ة لالحتا تامبم عىل تطمب ره ليتمبافق مع مصا ح أورواب و لكها اجلديد ،وايوةل المبحيدة الاا رة عىل ذكل
يه أملانيا ،لكهنا تدخل يه الخرى أزمات س ياس ية يسبهبا تصاعد الا املتطرف.
يف أعاا تفيش وابء همبروان املس تجد ،خاضة ول العامل معارك ملاكحفة انت ار العدوى وفرضة
تداأري وقائية اابار الساك عىل التباعد الااامتع  ،وخضة أممبالا لتحايق اس تارار السمباق ،وأصبأ
مصري الاقتصا العامل يتس ابلغممبض اىل حد غري مس بمبق ،2وقد أدأ اخلرباء ياامب خش وةل ما ول
العامل يف اس تعا ة عافيهتا أعد احنسار المبابء وأي ايول ميض أامبة عل طريق الانتعاش الاقتصا ي ،وقد
صوفة مؤسسة "اف ا غلمبابل" للتمم  ،ول العامل حبسا قدرة أيئة ممارسة العامل عىل التكين مع
الزمات ،وفق مؤرش املرونة الاقتصا ية العامل لعام  ،2019قياسا أبع العمبامل مثل الاس تارار
الس يا  ،والطر والامباعد التوظاية ال تضعها احلكمبمة ا ارة الرش ت والرقاأة علهيا ،وأيئة اخملاطر
واس تارار سلسةل التمبريد وال فافية ،وتتصدر هذه الاامئة خش ما اي ارك ،س وغافمبرة ،المباتت املتحدة
1ا وضاا خ فار ،الوظام ايويل يف عرص همبروان ،الرشق للحباث ااسرتاتيجية  ،عىل املمبقع research.sharqforum.orgأتار  2020/8/3عىل الساعة .10h54
2ا ليود غااواي ،فريو همبروان ما ايول الك قدرة عىل التعايف الاقتصا ي أعد انهتاء الزمة  ،عىل املمبقع  www.bbc.comأتار  2020/08/03عىل الساعة .10h30.
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المركية حي قسمها املؤرش اىل الث م اطق ،حلة املوطاة الغرأية يف املرتبة التاسعة أيامن حلة
المبسط يف املرتبة  11والرشقية يف املرتبة  ،22لكا المباتت املتحدة اااما حااة مراتا متادمة
أفضل قةل اخملاطر يف أيئة ممارسة العامل واس تارار سلسةل التمبريد ،مث رواندا ،نيمبزيلودا يف املرتبة .12
يف ظل الزمة غري املس بمبقة ال يتعرض لها العامل واخفاق الاحتا الورويب يف التعاط معها وفق
املبا ئ التضام ية ال أعلا عا تبنهيا يف غضمب تمسيس أحض مس تابل الكتةل عىل احملك ،اس ي مع حاةل
الانكفاء اياخيل لدلول العضاء وتع ه يف تادمي ايمع لروما ،فاد جاءت ر ة الفعل الوروأية ازاء الانت ار
الاكريث للفريو يف ايطاليا تيبة للآمال وك فة جبالء اتم ه اشة الرواأط ال جتمع وهل مما أ ر شهية
التكهوات حمبل احامتل أ يعيد همبروان را خارطة الاارة العجمبز وسط تمبقعات خبروو وةل نية وانفراط
عاد التكتل الورويب ،1فبالرمغ ما ختصيص الاحتا  300مليار يمبرو مساعدات للرش ت ملمباهجة
تداعيات انت ار املرض ،واطالق مبا رة ان اء صودوق ضام أورويب اية الاقتصا وماكحفة أ آ ر الزمة
غري أ هذه الارارات جاءت متمخرة وممزوجة برارة الترصفات الغريبة ما ول الاحتا مثل قرصوة
املساعدات .مفالمأ التمآخش يف اجلسد الورويب اتضحة مع همب أةرز املساعدات ال ور ت ايطاليا جاءت
ما الص وروس يا ،وانعكا ذكل يف ر ة الفعل عودما أنزل الايطاليمب العمل الورويب ورفعمبا عمبضا عو
أعالم روس يا والص  ،يف خطمبة تنئب أتحمبات ايمباسرتاتيجية كربى يف عامل ما أعد همبروان ،مما يضعوا
بمباهجة احامتات خروو ول أخرى مثل ايطاليا است ا ا اىل أمرا حسا راسة ملركز املس تابل ،أولها ما
يثار ما مزامع عا وامب حاةل ما الغضا ال عيب ضد الاحتا الورويب اخل ايطاليا مثل(حرق عمل
الاحتا الورويب ،وانزال عمل الاحتا يف مااأل رفع عمل الص ) ،والثاين حاةل الاستياء عىل املس تمبى الرمس
اايطايل الواأعة ما رف الاحتا الورويب يف مار (2020ابلتحديد أملانيا ،وهمبلودا وأع ول شامل
أورواب) طلا تسع ول أوروأية مهنا ايطاليا ابصدار ما يسم "س ودات همبروان" للتخفين ما الآ ر
الاقتصا ية للمبابء.
أزمة غري مس بمبقة جتتاا العامل ،تمثرت هبا عىل وج اخلصمبص ول أوروأية كربى مثل ايطاليا
واس بانيا ،فاد راا أآاف الورأي حضات لتفيش فريو همبروان املس تجد ،لكا المر مل يان عود حد
اخلسائر البرشية أو الاقتصا ية ،اذ أن دد أيضا اس مترارية هيا حبج الاحتا الوريب ،ذكل أ عد ا ما
املامرسات والارارات ال اختذهتا عدة ول ألاة أظالل ما ال ك عىل مدى جدوى اس مترار هذا التكتل،2
وقد اس تخدمة أك ما وةل أورأية اىل جانا المباتت املتحدة المركية تعبري"حاةل احلر " يف ممباهجة
تفيش فريو همبروان ،لكا يبدو أ هذا التعبري هل ما المبقع اليسء عىل أرض المباقع ما هل حي مت رفع
1ا هبة املنيس ،عامل ما أعد همبروان هل يتفكك الاحتا الورويب ،عىل املمبقع الالكرتوين  www.alwatanalarabi.comأتارر  2020/08/03عىل الساعة 23h54.
 -2هل يفكك فريو همبروان الاحتا الورويب ويايض عىل حمل المبحدة الورأية ،عىل املمبقع  www.dw.comمت الاطالع أتار  2020/8/2عىل الساعة 14h14
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شعار ا تضاما أورويب ،ويف هذا الس ياق شنة الصحن اايطالية جهمبما عويفا عىل الاحتا الوريب غداة
قرار ابرجاء اعامت تعاأري قمبية يف ممباهجة التداعيات الاقتصا ية لتفيش وابء همبروان املس تجد ،و رئيا
المبزراء الايطايل"امبسييب همبن " هد خالل الامة ال نظمة عرب الفيديمب أعدم التمبقيع عىل ااعال
امل رتك يف حال مل يعمتد الاحتا تداأري قمبية "مرفاة أم وات مالية مبتكرة ومالمئة ابلفعل حلر يتمباا عليوا
خمبضها سمبت" ،و نة أملانيا و ول شامل أورأية أخرى قد رفضة م اشدة تسع ول ،ما أيهنا ايطاليا الك
ترضرا ،ما أجل الاقرتاض امجلاع ما خالل"س ودات همبروان" للمساعدة يف ختف الرضأة الاقتصا ية
للمبابء.
عاد رؤساء ايول واحلكمبمات الوروأية مؤمرا عرب الفيديمب همبنفرانا يف  10مار 2020
لالتفاق عىل الس بل امل رتكة ملمباهجة فريو همبروان ،حي مت الت ديد عىل رضورة اتباع هنج أورويب
م رتك وتنس يق و يق مع املفمبضية الوروأية ،وخالل الااامتع مت حتديد أأع أولمبتت -1:1التنس يق
وامل اورة -2تمبفري املعدات الطبية -3مع البح العلم -4ممباهجة تداعيات المبابء.ويف هذا ااطار أعلوة
املفمبضية الورأية عا ختصيص حنمب  40مليار وار ملمباهجة أزمة همبروان  ،كام عة  9ول أوروأية
نظراءها يف الاحتا الورويب اىل اصدار ما أمست "س ودات همبروان" ،ويه أ اة ا جديدة جتمع أ
الوراق املالية ما ول أوروأية تتلفة للتمبصل اىل طرق جديدة للتخفين ما الثر الاقتصا ي لفريو
همبروان .كام شلكة املفمبضية يف م تصن مار جلوة ما العلامء ما سة ول يف الاحتا الورويب لمبضع
ارشا ات وتنس يق ا ارة اخملاطر ،ويرتأ اللجوة رئيسة املفمبضية الوروأية"أورسمبا فمب ر ل " ،كام
عرضة املفمبضية مبا ئ تمباهيية و م احلدو للحفاظ عىل تدفق البضائع أ ايول الوروأية.
وشد وزراء الصحة يف الاحتا الوريب عىل احلاجة اىل تنس يق العمل للحيلمبةل و تفيش فريو
همبروان ،والتصدي ملمبجة انت ار حممتةل ما المبابء يف أوراب ،واتفق وزراء الصحة يف الاحتا الوريب أعد
ااامتع عاد يف ةروهس يل يف فربا ر 2020عىل أمهية التداأري ال ما شمهنا أ تسمأ للسلطات أتحديد
املسافرا ان ا كمبنمب قد تمباصلمبا مع أشخاص مصاأ يف اخلارو وكذكل أي ص قد كمبنمبا عرضمبه
خلطر ااصاأة حبسا وز ر الصحة الملاين"ينا ش با " ،2ويف هذا الس ياق قال المبز ر الملاين":ان يعتاد
أ حاات ااصاأة ابلفريو يف العامل أك مما همب معلا ،م ريا اىل أ ااحصائيات تتضما فاط احلاات
ال تظهر علهيا العراض" ،وما جانهبا قالة املفمبضية الورأية أ ":انت ار فريو همبروان املس تجد مع
تداعيات عىل الصحة العامة والن اط الاقتصا ي والتجاري ،خصمبصا يف الص  ،ي لك خطرا سلبيا ،عىل
1ا ابا راشد ،هل يتج التحا الورويب اىل التفكك أعد أزمة همبروان ،ةل املس تابل للحباث وايراسات املتادمة  ،عىل املمبقع  www.futureuae.comأتار 2020/8/4
عىل الساعة .19h17
2ا تداأري أورأية م رتكة ملمباهجة همبروان وأملانيا ت هد أول حاةل تعاف ،املمبقع الالكرتوين  www.dw.comأتار 2/8/2020عىل الساعة20h30.
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الاقتصا يف ول الاحتا الورويب ،وأضافة أ "الافرتاض السا همب أ تفيش الفريو سيبلغ ذروت
يف الرأع الول مع تبعات عاملية حمدو ة نسبيا ،لكا ام اس متر ملدة أطمبل از ا احامتل وامب تداعيات
نمبية".
وتمبصل قا ة الاحتا الوريب يف  21يمبليمبز  2020اىل اتفاق و م حزمة تعايف اقتصا ي
اترخيية بليارات اليمبرو ،هبدف احلد ما الرضار الواية عا جاحئة همبروان ،وذهرت رئيسة المبزراء البلجيكية
"صمبيف ويلمز" أ احلزمة تتملن ما وعاء أنفاق طارئ أااة  750مليار يمبرو(855مليار وار)
وم انية م تظمة لالحتا الوريب ملدة س بع س ومبات أااة  1.074رريليمب يمبرو ،1واةرام ااتفاق تع
عىل الاا ة تادمي توازات صعبة و م ركمب ا صودوق التعايف الاقتصا ي ،ليمت تمبزيعها يف شلك م أ أااة
 390مليار يمبرو وقروض أااة  360مليار يمبرو ،واقرار أآلية ررأط المبصمبل لتكل الممبال ابامتثال
اىل أسا" وةل الاانمب " وفق ترشيعات الاحتا الوريب ،وقال رئيا اجمللا الورويب"شارل مي ال" ا
اخلطة الضخمة ال تمبصل الهيا الاحتا الوريب و ق النفا ما أجل انعاش اقتصا ات املترضرة و دة ما
جاحئة فريو همبروان أظهرت أ ول التكتل الس بع والعرشا مك ة ما "المبقمبف معا ابميا م رتك يف
مس تابلها" .واس تلزم المر التمبصل اىل تمبافق حمبل اخلالف اجلمبهري عرب قبمبل ايول "املاتصدة"واملاصمب
هبا المنسا واي ارك والسمبيد وهمبلودا ،اعتبار اييمب يمبان م رتكة ،أيامن قبلة فرنسا واس بانيا وايطاليا وأملانيا
أتخفي اجلزء اخملصص للتحف ات الاستامثرية ما  500اىل 360مليار يمبرو.
يارتا اخلرباء رفع رجات التضاما والتنس يق أ ايول الورأية ،مثل تبا ل ال وات الطبية ،وفتأ
املست فيات اس تابال مرىض ما ول أورأية أخرى ،واعارة املمرضات والطباء ،وكذكل هواك عمبة
لتمبس يع "صودوق التضاما الوريب" ،وهمب اني مت ان اؤه عام  2002يمع ايول العضاء يف الاحتا
الوريب يف حاات الكمبارث الكبرية ،حي ميكا لهذا الصودوق التدخل لتمبفري ااغا ة للمواطق املترضرة
خالل الزمة أو املراحل التالية ،و زمع اخلرباء أ حتايق هذا المنط ما التعاو ربا ميوأ قبةل احلياة لالحتا
الوريب د ا ،لتكمب هذه الزمة سببا يف تصحيأ مسار س ياسات الاارة العجمبز .وقد مرت عرش س ومبات
عىل قيام البدلا العضاء يف الصودوق ةزت ة ممبار ه ملساعدة البدلا ال نة مر أضائاة مالية أ واء الزمة
العاملية يف الفرتة  ،2009-2008والآ يعمب الصودوق اىل الاخنراط الن ط يف مع اجلهمب املبذوةل
عىل مس تمبى الس ياسات المبطوية للحد ما الرضار الاقتصا ية ،ما خالل تسهيالت املمبهجة لالقراض ،با
يف ذكل المتمبيل الطارئ اني يامبم عىل الرصف العاجل للممبار املطلمبأة ومرة أخرى تبا ر أدلان العضاء
ةزت ة ممبار ه ما جديد يف س ياق ما يبدو أن أزمة أكرب مما شهدانه يف العاد املايض ،وستسامه هذه اجلهمب
1ا قا ة الاحتا الوريب يارو خطة خضمة للتعايف ما أ آ ر همبروان www.dw.com ،أتار  2020/8/2عىل الساعة20h45.
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ابلكثري حنمب ضام عمب ة الاقتصا العامل للمبقمبف عىل قدم راخسة أعد احنسار اجلاحئة ،واعا ة فتأ أماها
العمل واملدار  ،وحتسا خلق المبظائن ،وعمب ة املس هتلك اىل الماها العامة ،وابختصار ضام اماكنية
عمب توا اىل أوضاعوا الاقتصا ية اململمبفة وتفاعالتوا الااامتعية املعتا ة ال كوا نعتربها أمرا مسلام أ م ذ وقة
طمبيل.1
ا نس تطيع اجلزم يف هذه املرحةل عىل وج اليا بمآات الوظام ايويل وممبازا قمبت  ،ولك وا
نس تطيع أ نرا مالمأ للمس تابل أواء عىل تمبهجات اسرتاتيجية نة أآخذة ابلت لك يف الس ومبات املاضية
وسمبف يامبم همبروان أترسيعها:2
 -1التم ري الول لكمبروان همب اأطاء العمبملة الاقتصا ية
 -2أدا ما الانفتاا سمبف يتج العامل يف الس ومبات الاا مة حنمب الانكفاء ،وتصاعد املد الامبيم.
 -3س تعزز أفعل همبروان وأزمت الاقتصا ية ررااع الزعامة المركية للعامل.
-4نظام ويل ذو قطبية مرنة ،فالوظام ايويل الاا م س يامب ه قطبا رئيس يا هام الص وأمر اك،
ولك لا كمب أرصامة الاطبية ال نة عهد احلر البار ة.
نيا :ول أمر اك
عىل الرمغ ما خش التمبقعات ،اا أ مج الرضر الاقتصا ي واس متراره سيتمبقن و لك أسا عىل
هيفية تعامل احلكمبمات مع هذا المبابء ،حي أ طبيعة الزمة احلالية وانت ارها أ تتلن ول وقارات
العامل ،فرضة خلق روا تعاونية أ تتلن احلكمبمات مع هذا المبابء ،حي أ طبيعة الزمة احلالية
وانت ارها أ تتلن احلكمبمات يف ممباهجة الزمة ،واعلة ما الرضوري حدوث معلية تنس يق رفيعة
املس تمبى أ واء معلية صوع الارارات واختاذها .و رى اخلرباء أ هواك ال ة أطر رئيس ية جيا أ مثل عام
اس تجاأة حكمبمات العامل للتداعيات الاقتصا ية احملمتةل انت ار فريو همبروان ،وال رمتثل يف:3
 -1أ تتخذ البومبك املركزية قراراهتا املتعلاة ابلس ياسة الوادية أواء عىل تنس يق وتعاو
م رتك في أيهنا ،وأدا ما الارارات املوفر ة ،فف المباتت املتحدة المركية عىل سبيل املثال ،فا خف
سعر الفائدة الطارئة ما قبل الاحتياط الفدرايل مل جيعل المبضع أسهل للبومبك املركزية اىل أهنا مس تعدة
للتدخالت املنساة ،وتمبفري الس يمبةل يف حال حدوث خلل خطري يؤ ي اىل الضغط عىل المبسطاء املالي .
1ا تار ر أآفاق الاقتصا العامل  ،املمبقع الرمس لصودوق الواد ايويل 2020/05/23 www.imf.org ،عىل الساعة  16ونصن زوالا.
2ا وضاا خ فار ،الوظام ايويل يف عرص همبروان ،الرشق للحباث ااسرتاتيجية ،عىل املمبقع research.sharqforum.orgأتار  2020/8/3عىل الساعة .10h54
3ا محد محممب الس يد ،الصدمات امخلا لالقتصا العامل اراء همبروان ،مركز أحباث الس ياسات الاقتصا ية ،مار  ،2020عىل ممبقع  www.futureuae.comمت الاطالع
 2020/05/23عىل الساعة .06h42.
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 -2نظرا لطبيعة هذه الصدمة ،قد ركمب الرش ت الصغرية واملتمبسطة ما أ أك
الرش ت تعرضا لزمات الس يمبةل ،وابلتايل ما امله تمبفري التسهيالت ملمباصةل اقراض تكل الرش ت الصغرية
واملتمبسطة.
 -3ا أد ما اختاذ قرارات اقتصا ية تس هتدف مساعدة الشخاص املترضر ا ما احلجر
الصح وناص ايخل ،كام مت ابلفعل يف ايطاليا ،سمباء ما خالل تادمي مع مايل مبارش ،أو يف هيةة
خدمات أساس ية انية أو ذات أسعار تفضة ،وذكل ملوع الوا ما اافال .
يعترب ت مبمسيك "أ التعامل مع أزمة الفريو يتطلا التحرك با ي ب التعبةة العامة يف
زما احلر  ،وهذا أمر غري مبالغ في  ،فف أدل غين لمباتت املتحدة يي ما املمبار للتغلا عىل
امل الكت الاقتصا ية والااامتعية الفمبرية ال يتسبا هبا التعامل مع الفريو  ،كام حدث يف احلر
العاملية الثانية ح أعلوة المباتت املتحدة التعبةة العامة وقا ت البال اىل ا هبري أكرب مما همب متصمبر
اليمبم ،لكهنا نة تعبةة انحجة للغاية ،معليا تضاعن حيهنا التصويع أرأع مرات ومت اهناض الكسا واس تعا ت
البال الادرة عىل المنمب ،1اليمبم حنتاو اىل أقل ما ذكل للتعامل مع المبابء ،حنتاو اىل عالية احلركة
الااامتعية  ،ما أجل التغلا عىل أزمة شديدة تعرب عا ف ل ذريع للويمبليربالية ،واقتصا السمبق ا كن
عا الزتايد ،ويضين عىل الرمغ ما تمبفر املعلمبمات م ذ ا رب  ،2019عا أعراض وابء فتاك غري
معروف مسببات  ،وال قدمهتا الص اىل م ظمة الصخة العاملية ح تفيش المبابء يف "ووها "ومت تعماها يف
العامل أيع ،حترك رراما وقا ة أورواب أطيةا وغري مسؤول ،ذكل حلساابت جتارية واقتصا ية للويمبليربالية
ال حتمك العامل خ ية اخلسائر ال س يتسبا هبا العزل الااامتع  ،ا املمبقع اني مثهل المباتت املتحدة
أامبهتا الس ياس ية والاقتصا ية  ،جيعل تمثرها ابلزمات حدث هبري كمب لها أثر طمبيل املدى عىل واقعها
الس يا والااامتع اخليا ،2اباضافة اعا ة ررتيا الامبى العاملية  ،في يطلق علي الوظام العامل اجلديد،
واني أكد ايألمبما المر يك الكبري"هرني هس وجر" أ تغيريه أعد همبروان س يكمب واقعا حمتيا.
وحسا تارر جديد عا قريوة أ تفيش وابء همبروان ومس تمبى السمل يف العامل ،تمبصل
الباحثمب يف معهد الاقتصا والسالم اىل ومبعة خالصات مهنا:أ رت الزمة تمبررات أ المباتت املتحدة
المركية و ول أخرى مثل الص  ،حمبل ور م ظمة الصحة العاملية ،وأاجة الزناعات التجارية والسجال
حمبل أصل انت ار المبابء ،وما املرحج أ رز ا هذه التمبررات وتتمبج الاقتصا ات حنمب فرتات انكامش
طمبيةل المد – ما املتمبقع أ تتدهمبر معظ املؤرشات املعمتدة يف اعدا تارر مؤرش السالم العامل  ،واجملال
1ا نعمبم ت مبمسيك ،ما أعد همبروان أخطر ما المبضع الراها ،عل املمبقع  www.independentarabia.comأتار  2020/8/4عىل الساعة .18h32.
2ا محمد حس  ،أمر اك ما أعد همبروان هل س يرتااع ورها العامل وتتفا أزماهتا اياخلية،عىل املمبقع الاكرتوين www.shorouknews.comأتار  2020/8/4عىل الساعة
.20h16
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المبحيد اني قد يتحسا همب اانفاق العسكري عودما تعيد البدلا تمباي املمبار يمع اقتصا اهتا – ما
املتمبقع أ ت هد أورواب رزايد عدم الاس تارار الس يا  ،با فهيا أعامل ال غا واارضاابت العامة – س يد
ختفي م انيات املساعدات اخلاراية لدلول الكربى يف الضغمبط عىل البدلا اله ة املتمثرة ابلرصاعات مثل
ليبريت وأفغانس تا وأمبروندي وا مب السمب ا  ،وال تعمتد عىل املساعدات ايولية اىل حد هبري.1
وتعمتد مهنجيات ا ارة الزمات ومبعة ما اخليارات المبااا اتباعها أغية احلد ما الآ ر املرتتبة عىل
انت ارها تعمتد عىل أسلمب التنبؤ املس تابيل للظمباهر املتغرية واملؤثرة عىل الأعا اياخلية ،ا اااراءات
ال جيا اختاذها ما قبل ايول يف التعامل مع هذه احلاات رمتثل يف:
نظام ا ارة اخملاطر :متتع ابل فافية والادرة عىل ااتحة قدر ايد ما املعلمبمات للمجمتع والتمباصل مع
املؤسسات ايولية والتعاو يف ا ارة الزمة.2
نظام حص شامل :ميتكل كفاءات مدرأة قا رة عىل التعامل مع هذه الوضاع  ،وأخريا العمل عىل
تطمب ر عمل الوأةة ورصد م انيات لجل تعميق البحمبث يف هذا اجملال ابعتباره علام راجئا مس تابال يف
احلرو البيمبلمباية.
ومثل أن طة ال بكة العاملية لالنذار ابلزمات المبابئية وممباهجهتا وما تضطلع أ م ظمة الصحة
العاملية ما أن طة عىل الصعيد العامل يف هذا اجملال أغية الك ن عا الوأةة والتثبة مهنا واحتمباهئا احدى
الر ئز الساس ية للما الصح العامل  ،ويف حاةل أطالق عامل أيمبلمبو أطرق متعد ة س تؤ ي تكل
الن طة ورا أساس يا يف تعزز فعالية هجمب الاحتمباء عىل الصعيد ايويل ،3وميثل انت ار همبروان أزمة
عاملية ختتلن جتار ايول يف التعامل معها وفاا لعدة اعتبارات تتعلق بس تمبى انت ار الفريو وطرياة
ا ارة احلكمبمات اخملتلفة للممبقن ،ومس تمبى قدرة الوظام الصح العام يف ايوةل ،ومس تمبى الاس تجاأة
والتحدي ما وةل لخرى ،ومع اختالف جتار ايول يف التعامل مع الزمة  ،ومثل احلاةل المركية جترأة
خاصة يف ا ارة الزمة  ،فرمغ خش اااراءات ال مت اختاذها عىل املس تمبي الفيدرايل واحمليل وهجمب وصفها
البع أمهنا أخطر أزمة تمباج الرئيا "رراما" وتتجاوز يف حدهتا ااراءات العزل ال واهجها الرئيا
ساأاا.

the institute for economics and peace briefing series,COVID-13 AND PEACE,2020.-1
2ا نبيل سد ري ،العالقات ايولية يف زما همبروان التحدتت والاسرتاتيجيات ،ةل الاانمب والعامل ايولية  ،عىل املمبقع  www.droitetentreprise.comأتار 2020/8/3
عىل الساعة .17h51
3انات تمبرونتمب ،التحدتت الم ية اجلديدة هين تؤثر الهتديدات المبابئية العاملية عىل الما ايويل ،عىل املمبقع الالكرتوين  Elsiyasa-online.comمت الاطالع أتار
 2020/8/3عىل الساعة .18h02
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خامة:
ميكا الامبل ا الاحتا الورويب عىل العكا مما ي اع يامبم ابيور املومبط أ يف التعامل مع أزمة
همبروان ،وهمب ايور اني فرضت علي معاهدات الاحتا الورويب ،والصالحيات املمومبحة لالحتا يف أع
امللفات لصحة وغريها ،أيد أ ما قد يؤخذ عىل الاحتا يف التفاعل مع أزمة همبروان همب أطء اااراءات
ما املمكا لمب مت اختاذها مبكرا انااذ الاارة العجمبز ما احدى أخطر
والارارات ال مت اختاذها ،وال
الزمات ال تمباهجها مؤخرا.اباضافة اىل اخلط الفاصل أ ور الاحتا الورويب وأ وار ايول العضاء
طباا ملعاهدات التمسيا ،خاصة يف أع امللفات وذكل ل الاحتا ككيا فمبق وطين هل سلطة التنس يق
أ ايول العضاء ،وصالحية اأداء الوصيحة والرأي وليا فرض قرارات علهي .
عىل الرمغ ما التادم العلم يف اات التك مبلمبايا احليمبية والصواعات ايوائية عىل مس تمبى الاحتا
الورويب وأمر اك ،اا أ تطمب ر لااا لفريو همبروان مل يمت ابلرسعة ذاهتا ال انترش هبا الفريو عىل
مس تمبى العامل ،اذ ا رزال الرش ت الكربى لل وية ال ازالة تنتظر الوتاجئ املتمبصل الهيا ،وذكل أفعل
التلكفة املا ية الضخمة  ،واحلساابت الرحبية والس ياس ية أ ايول والرش ت ،اباضافة للحاجة اىل ااراء
جتار واختبارات متعد ة قبل طرح للتداول ،فضال عا احلاجة لبواء ش باكت تعاو أ املؤسسات
الرمسية ،والاطاع اخلاص واملوظامت غري احلكمبمية يف اياخل ،وتعزز التعاو أ ايول ،هبدف تطمب ر
اللااا اني يعترب ما التداأري الساس ية للحد ما انت ار الفريو ما خالل تمبفري مصل فعال.
وقد أ بتة جاحئة همبروان ومبعة ما الواائص ال واا عىل ايول الانتباه الهيا وتدعاها للحيلمبةل
و الزمات املفاائة ،رمغ اااراءات والتداأري املتخذة وابلتايل ركمب عىل أهبة الاس تعدا ملمباهجة
الزمات و ىت أنمباعها وما هذه العطا :
ضعن املوظمبمة الصحية العاملية يف الاس تجاأة العاجةل ملوع حتمبل فريو همبروران ما متمبطوة مث
وابء وأخريا جاحئة
ميثل الاقتصا احمليل والاعامت عىل انات أمه العوارص املؤثرة والالعبة يف قمبة ايوةل عىل الصعيد
العامل .
تلعا ا ارة البياانت والزمات ورا هاما يف الس يطرة عىل والتحمك يف الآ ر السلبية للجاحئة.
ضعن اااراءات والتداأري املتخذة وعدم فعاليهتا يف المبقة املطلمب مما يالل فرص الوجاا يف احلد
ما انت ار الفريو .
ما التمبصيات ما ييل:
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رضورة راك ن اجلهمب ايولية وااقلاية يف ممباهجة الآ ر السلبية لفريو همبروان والسع اس مترار
احلياة البرشية جبمب هتا املعتا ة يف ظل مد انت ار الفريو وتدين قدرات الس يطرة علي يف املدى الاريا
واملتمبسط.
أواء مهنجية عاملية واحضة ا ارة البياانت ف ال التمبعية والاس تعدا ملمباهجة اجلاحئة.
تبا ل اخلربات أ ايول ال جنحة يف الس يطرة والتحمك أم آ ر الفريو وذكل با يؤسا مهنجية
عاملية حتاق العداةل اانسانية.
اعا ة تمباي التمنية الصواعية وفق املتغريات الصحية والزمات وتفيش المراض الطارئة.
تطمب ر س ياسات ا ارة الوخا وذكل أتمباهيها يف اطار تعزز الفكر اجملمتع التمبعمبي يف الزمات
املهد ة اس تارار ايوةل.
خش ذكل ما أجل أ كمب هواك نظام عامل عىل مس تمبى الاارة العجمبز والاارة المركية وابيق
ايول ،قاي عىل التعاو والت ارك وتبا ل املعلمبمات والبياانت وحتايق الصا ح ايويل لجل املصلحة
اانسانية ،وحتايق الما والسمل ايولي أعيدا عا املزايدات الس ياس ية والكيل بكيال وفرض عامبابت
عىل ايول الضعيفة واخملالفة لآراء ايول الكربى املتادمة.

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

304

قامئة املصا ر واملرااع
املااات:
 انات تمبرونتمب ،التحدتت الم ية اجلديدة هين تؤثر الهتديدات المبابئياة العاملياة عاىل الماا ايويل ،عاىلاملمبقاع الالكارتوين  Elsiyasa-online.comمت الاطاالع أتاار  2020/8/3عاىل
الساعة .18h02
 ابا راشد ،هل يتج التحا الورويب اىل التفكك أعد أزمة همبروان ،ةل املسا تابل للحبااث وايراسااتاملتادمااة  ،عااىل املمبقااع  www.futureuae.comأتااار  2020/8/4عااىل الساااعة
.19h17
 محد محممب الس يد ،الصدمات امخلا لالقتصا العامل اراء همبروان ،مركز أحباث الس ياساات الاقتصاا ية، www.futureuae.comمت الاطااااالع
مااااار  ،2020عااااىل ممبقااااع
 2020/05/23عىل الساعة .06h42.
 لمبرا امبنز -يفيد ةراو  -انيال ابملبمب ،فريو همبروان :ليل تاداعيات الامبابء عاىل الاقتصاا العاامل  ،عاىلممبقع يب يب نيمبز 2020/05/23 WWW.bbc.com ،عىل الساعة الثام ة صباحا.
 ليود غااواي ،فريو همبروان ما ايول الك قدرة عاىل التعاايف الاقتصاا ي أعاد انهتااء الزماة  ،عاىلاملمبقع  www.bbc.comأتار  2020/08/03عىل الساعة .10h30.
 محمااد حس ا  ،أماار اك مااا أعااد هاامبروان هاال س ا يرتااع ورهااا العااامل وتتفااا أزماهت اا اياخليااة،عىل املمبقااعالالكااارتوين www.shorouknews.comأتاااار  2020/8/4عاااىل السااااعة
.20h16
 نبيل سد ري ،العالقات ايولية يف زما همبروان التحدتت والاسرتاتيجيات ،ةل الاانمب والعامل ايولية ،عاىل املمبقاع  www.droitetentreprise.comأتاار  2020/8/3عاىل السااعة
.17h51
 نعاااااامبم ت مبمساااااايك ،مااااااا أعااااااد هاااااامبروان أخطاااااار مااااااا المبضااااااع الااااااراها ،عاااااال املمبقااااااع www.independentarabia.comأتاااار  2020/8/4عاااىل السااااعة
.18h32.
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 هبااااة املنيساااا ،عااااامل مااااا أعااااد هاااامبروان هاااال يتفكااااك الاحتااااا الورويب ،عااااىل املمبقااااع الالكاااارتوين www.alwatanalarabi.comأتااااارر  2020/08/03عااااىل الساااااعة
23h54.
 وضااااا خ فاااار ،الوظاااام ايويل يف عرصااا هااامبروان ،الرشاااق للحبااااث ااسااارتاتيجية ،عاااىل املمبقااااعresearch.sharqforum.orgأتار  2020/8/3عىل الساعة .10h54
التاار ر:
 تارااار أآفااااق الاقتصاااا العاااامل  ،املمبقاااع الرمسااا لصاااودوق الوااااد ايويلwww.imf.org ، 2020/05/23عىل الساعة  16ونصن زوالا.
 تاراااار الراصااااد املااااايل ،صااااودوق الواااااد ايويل ،أةرياااال www.imf.org،2020 2020/05/23عىل الساعة  15ونصن زوالا.
 مركز الفكر الاسرتاتيج لدلراسات ،تاد ر ممبقن ،تم ريات همبروان عىل التواافا الاقتصاا ي أا الصاوأمر اك.2020،
-the institute for economics and peace briefing
series,COVID-13 AND PEACE,2020.
املمباقع الالكرتونية :
هاال يفكااك فااريو هاامبروان الاحتااا الورويب ويايض ا عااىل حاامل المبحاادة الورأيااة ،عااىل املمبقااع
 www.dw.comمت الاطالع أتار  2020/8/2عىل الساعة 14h14
 تااااداأري أورأيااااة م اااارتكة ملمباهجااااة هاااامبروان وأملانيااااا ت ااااهد أول حاااااةل تعاااااف ،املمبقااااع الالكاااارتوين www.dw.comأتار 2/8/2020عىل الساعة20h30.
 فريو همبروان :خريطة املد الك غالء يف العامل قد تتغري وسبا التم ريات الاقتصا ية ،عىل ممبقع يب يبنيمبز 2020/05/23 WWW.bbc.com ،عىل الساعة الثام ة صباحا.
 قااا ة الاحتااا الوريب يااارو خطااة خضمااة للتعااايف مااا أ آ ر هاامبروان www.dw.com ،أتااار 2020/8/2عىل الساعة20h45.
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السياسات االقتصادية لتحقيق األمن الغذائي يف اجلزائر
.)2020-1970( خالل فرتة

Economic policies to achieve food security in Algeria
during the period (1970-2020).

حيزية خالد

 الربيد، اجلزائر، جامعة معسكر،طالبة كتمبراه
:امللخص
 فاحلكمبمة اجلزائرية م ذ الاس تاالل تعمل، يعترب حتايق الما الغذايئ غاية تسع جل ايول لتحايا
 حي تبعة، جاهدة لتخفين التبعية اجتاه اخلارو وحتايق الما الغذايئ واس تارارها الاقتصا ي والس يا
 لكا عىل رمغ،العديد ما الس ياسات الاقتصا ية املوظمة و امعة للاطاعات خاصة ابانتاو الزراع والغذايئ
ما اجملهمب ات املبذوةل ما احلكمبمة اجلزائرية ا رزال ايوةل اجلزائرية تعاين ما م لك التبعية للخارو وجعز يف
.حتايق أمهنا الغذايئ
 ااصالحات، مؤرشات الما الغذايئ، الما الغذايئ، الس ياسات الاقتصا ية:اللكامت املفتاحية
. التبعية الاقتصا ية،الاقتصا ية
Abstract:
Achieving food security is a goal that most countries strive to
achieve. The Algerian government since independence has been
working hard to reduce dependency towards abroad and achieve
food security and economic and political stability,It followed many
organized and supportive economic policies for the sectors
especially agricultural and food production but despite the efforts
made by the Algerian government the Algerian state still suffers
from the problem of dependency on the outside and the inability
to achieve its food security.
Key words: economic policies, food security, food security
indicators, economic reforms, economic dependency.
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املادمة:
يعترب الما الغذايئ ما التحدتت الرئيس ية يف ايول الوامية خاصة يف ظل التحمبات الاقتصا ية العاملية
والمبطوية ف وميثل مدى قدرة ايول عىل تلبية احتياجات الفر الغذائية يف اي ظرف ما م تجاهتا
احمللية ،وايول الوامية عىل رمغ ما أهنا متكل املمبار الطبيعية ما أرايض واملياه وحصاري واملمبار البرشية،
فا الزراعة مل حتاق الزت ة املس هتدفة يف اانتاو ملااأةل الطلا عىل الغذية ،وتسعة الفجمبة الغذائية
وأصبحة ايول الوامية تس تمبر ما اخلارو أك ما نصن احتياجاهتا ما السلع الغذائية الرئيس ية مثل
الامأ واحلليا..اخل ،ولهذا معلة ايول الوامية عىل تفعيل ومبعة ما الس ياسات الاقتصا ية مهنا مع
أسعار الغذية الساس ية و مع الاطاع الزراع وقطاع الصواعة الغذائية ،فلكام از هرت الزراعة وتومبعة
املوتجات فلكام ناصة حاجة ايول لالس تريا ما اخلارو وابلتايل حتاق اكتفاهئا وأمهنا الغذايئ.واجلزائر تعد
ما أ ايول ال عانة ما العجز الما الغذايئ قبل وأعد اس تااللها وم اقتصا ها ابلتبعية للخارو،
خاصة يف ال الغذية ،وهذا ما فع احلكمبمة اجلزائرية أ تعمل جاهدة يف حتايق الما الغذايئ
واس تاالليهتا الاقتصا ية والس ياس ية وذكل ابعامت عىل ومبعة ما الس ياسات الاقتصا ية(س ياسة مع
السعار ،س ياسة التسمبيق ،س ياسة ررش يد الوفاات ،وةرامج التمنمبية) ال مشلة الاطاع الزراع
والصواعات الغذائية.
اشاكلية البح :ما الس ياسات الاقتصا ية ال انهتجهتا ايوةل اجلزائرية لتحايق الما الغذايئ وما مدى اسهام هذه
الس ياسات يف حتايق الما الغذايئ؟.
هدف البح :هتدف ايراسة عىل اس تعراض أمه مؤرشات الما الغذايئ العامل  ،وتعرف عىل الس ياسات الاقتصا ية
عامة والس ياسات املوهتجة لتحايق الما الغذايئ و لك خاص.
أمهية البح :رمكا أمهية البح يف حماولتوا يراسة تطمبر قطاع الزراع والصواعات الغذائية وفق س ياسات احلكمبمة
اجلزائرية ومعرفة اذا مك ة ما حتايق أمهنا الغذايئ.
وملعاجلة ااشاكلية سنس تعرض العوارص التالية:
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املبح الول ااطار الوظري واملفاها للما الغذايئ.املبح الثاين :ماهية الس ياسات الاقتصا ية.املبح الثال .:واقع الما الغذايئ يف اجلزائر خالل فرتة(.)1970-2020املبح الاول:ااطار الوظري واملفاها للما الغذايئ
يعترب الما الغذايئ قضية حممبرية ابلغة المهية لدلول الوامية خاصة يف ظل التحمبات الاقتصا ية العاملية
الراهوة وما تطرح ما حتدتت متعد ة ،وكذكل زت ة الاس تريا ما اخلارو نا جيا عىل هذه ايول
أ تسع جاهدة لتخفين ما التبعية اجتاه اخلارو وحتايق الاكتفاء انايت وحتايق الما الغذايئ خاصة يف
ظل تداعيات أزمة همبفيد.19
 -1مفهمبم الما الغذايئ :قد تعد تعرين الما الغذايئ ما قبل املوظامت ايولية والعرأية والباحث اا أ
خش التعارين يصا يف معىن واحد ،فعىل سبيل املثال قد عرفت م ظمة الغذية والزراعة ايولية أمن " ضام
حصمبل الفرا ويف ييع الوقات عىل كفا هت ما الغذاء اني جيمع أ الومبعية اجليدة والسالمة يك يعي مبا
حياة ن طة ممبفمبرة الصحة"(.سالم م ع  ،2009 ،صفحة )68
وتعرف م ظمة الصحة العاملية أمن "يعين الظروف واملعايري الرضورية الالزمة خالل معليات انتاو وتصويع
وختزا وتمبزيع واعدا الغذاء لضام أ كمب الغذاء أآم ا وممب مبقا أ و ّ
حصيا ومالمئا لالس هتالك الآ يم،
فالما الغذايئ مرتبط ةلك مراحل اانتاو الزراع وحىت حلظة الاس هتالك ما طرف املس هتكل
الخري"(.الطين و أمبزيد ،صفحة )145
وما وهجة نظري فا الما الغذايئ ه وقدرة احلكمبمة أ واملوظمة عىل تمبفري ما حيتاج الفرا ما م تجات
غذائية حصية يف ييع الوقات.
-2أمهية الما الغذايئ :رمكا أمهية الما الغذايئ يف الت جيع املس متر عىل الاستامثر ما أجل احلصمبل
عىل خل اضايف للرس واملؤسسات ،وي جع هذا المر عىل زت ة مكية الاس هتالك الغذاء ،وزت ة الفاعلية
اانتااية لالنتاو الزراع  ،عا طريق اس تخدام الآات الزراعية والتا يات احلديثة اخلاصة ابلزراعة ،ما
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أجل زت ة الادرات التوافس ية اخلاصة هبا يف ول الوامية .كام يساعد الما الغذايئ يف ارتفاع مس تمبى
املعي ة لطباة الريفي والفاراء ،ما خالل مع وعرصنة الرتف .
ويعمب عىل الاقتصا المبطين ابلفائدة يف حاةل ما اذا

الما الغذايئ حمااا ،فتحظ أممهنا الاقتصا ي

واز هار ن اطاهتا وزت ة اااميل ايخل احمليل وتمبفري م اصا معل للفرا (.حلم )2019 ،
-3مؤرشات العامة للما الغذايئ العامل :
يايا هذا املؤرش الما الغذايئ عىل مس تمبى العامل ويست د يف ذكل اىل الأعا الرئيس ية التالية :تمبفر الغذاء
 ،availabilityالادرة عىل حتمل راكلين الغذاء ،affordabilityامب ة وسالمة
الغذاء) ،Quality and safety(brieg, 2006, p. 1حي يصدر هذا املؤرش
ما قبل وحدة املعلمبمات الاقتصا ية ، EiUويايا املؤرش واقع الما الغذايئ ما حي  28مؤرشا
لما الغذايئ ررصد تم ري املس متر لالستامثرات واتفاقيات والتعاونيات ايويل وااقلا والس ياسات الزراعة
حمبل العامل وذكل يف  113وةل ،والهدف العام ما هذا املؤرش يتجىل يف تايمي البدلا ما حي قدرهتا
عىل حتايق الما الغذايئ ما خالل الأعا الثال ة ،وال أدورها تاس جملممبعة ما املؤرشات ويه ممتثةل
كام ييل:
-1-3الادرة عىل حتمل راكلين الغذية  Affordability:يايا قدرة املس هتلك عىل رشاء
الغذاء ،وتعرضه ارتفاع السعار ،ومدى وامب ةرامج وس ياسات امعة للمس هتلك عود حدوث مثل هذا
الارتفاع يف السعار ،وياا ما خالل س تة مؤرشات:
اس هتالك املمبار الغذائية كنس بة ما اانفاق الرسي؛نس بة الساك حتة خط الفار العامل ؛الواجت احمليل ااااميل للفرا ؛-التعريفات امجلرهية عىل المبار ات الزراعية؛
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وامب ةرامج ل باكت الما الغذايئ ال لها عالقة ابلغذية؛حصمبل املزارع عىل المتمبيل(.مكيد و ةا عيا  ،2017 ،صفحة )06-2-3تمبفر الغذاء  availability:وي ري هذا البعد اىل رضورة تمبفر الغذاء ةمكيات فية للك
الفرا وتمكد ما تمبفره يف ييع الوقات ،وياا أامثنية مؤرشات:
كفاءة اامدا ات الغذائية؛اانفاق احلكمبيم عىل التمنية والبحمبث الزراعية؛البىن التحتية الزراعية؛تالا اانتاو الزراع ؛عدم الاس تارار الس يا ؛الفسا ؛احلرو ؛قدرة الاستيعا يف املواطق احلرضية(.مكيد و ةا عيا  ،2017 ،صفحة )06-3-3امب ة وسالمة الغذاء :Quality and safetyياا أمرأعة مؤرشات:
تومبع الوظام الغذايئ؛املعايري الغذائية ايقياة؛امب ة الربوت ؛-سالمة الغذية(.ةا عيا و مكيد ،2018 ،صفحة )118
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واجلدول ر ( :)1ميثل ررتيا ااقلمي حبسا الاجتاهات الس ومبية ملؤرشات الما الغذايئ لعام
 (2019رجة مئمبية.)%
الرتتيا ااقلا

اجملممبع الهنايئ

الادرة عىل حتمل التاكلين

اجلمب ة والسالمة

التمبفر

أمراك ال املية

83.7

69.4

87.4

74.9

78.4

62.3

89.1

75.2

أمراك المبسط واجلومبأية

75.5

31.2

80.5

15.8

71.3

32.2

74.7

66.9

أورواب

84.0

57.1

90.5

63.9

76.8

50.0

87.7

59.6

الرشق الاوسط وشامل 81.2
افريايا

35.6

98.9

45.5

64.0

28.6

84.1

30.2

ا مب الصحراء الكربى

67.3

32.2

70.8

36.6

64.5

32.2

66.2

33.5

وأآس يا واحمليط الها ي

87.4

49.0

95.4

58.8

83.0

41.1

79.4

46.6

املصدر :اجناز ال خيص اعامت ا عىل أياانت http://foodsecurtyindeex.eiu.com

اجلدول يف العىل ميثل ررتيا ااقلمي حبسا الاجتاهات الس ومبية ملؤرشات الما الغذايئ لعام ،2019
حبي أخذان أعىل قاة وأ ان قاة حااهتا ايول يف خش ااقلمي وما خالل اجلدول نالحد أ أمراك ال املية
تصدرت املرتبة الول يف حتايق الما الغذايئ %69.4ويف املرتبة الثانية أورواب بعدل قدره
،%57.1مث أآس يا واحمليط الها ي يف املرتبة الثالثة بعدل قدره %49.0ويف مرتبة الراأعة الرشق
الوسط وشامل افريايا بعدل قدره  %35.6وتبا يف الخري عىل تمبايل أمر اك المبسط واجلومبأية وا مب
الصحراء الكربى وهذا حبسا ررتيا الامي الصغرى املمبجدة يف خانة اجملممبع الهنايئ ،أما في خيص اجلزائر
فهي مضا اقلمي الرشق الوسط وشامل افريايا وقد احتلة املرتبة  13ما أ  15وةل يف ااقلمي و
أعدها سمبرت والاا عىل التمبايل وكام ه ومعروف أ سمبرت والاا يف حاةل أزمة وحر وحتتل املرتبة 70
عامليا ما أ  113وةل ،وعلي ميكا الامبل أم اجلزائر يدا جعز يف حتايق الاكتفاء انايت والما الغذايئ.
املبح الثاين :ماهية الس ياسة الاقتصا ية
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ا الآ ر الاقتصا ية ال تعكسها امل الكت الاقتصا اللك  ،تظهر و لك جيل عىل ييع الاطاعات
الاقتصا المبطين والامبيم وتظهر و لك واحض عىل معظ أفرا اجملمتع .ولهذا جند أ كثريا ما الس ياسات
الاقتصا ية اللكية تؤثر و لك مبارش أ وغري مبارش يف الما الاقتصا ي والما الغذايئ ،فالس ياسة
الاقتصا ية يه خش ما رتبط ابختاذ الارارات اخلاصة اباختيار أ المبسائل اخملتلفة ال ميلكها اجملمتع لتحايق
أهداف اقتصا ية وااامتعية معيوة وأممثل أ وأحسا الطرق .
-1الس ياسة الاقتصا ية :وس يةل تس تعملها احلكمبمة للتم ري عىل الاقتصا المبطين هبدف حتايق الاس تارار
الاقتصا ي ،وحىت تس تطيع حتايا يتطلا ما احلكمبمة التالعا أومبع ما الس ياسات الاقتصا ية
املتاكمةل في أيهنام لت كيل الاسرتاتيجية الاقتصا ية للحكمبمات ،غالبا ما تميت هذه الس ياسات لتعرب عا
التمبج الس يا اني تنهتج احلكمبمات اضافة اىل التم ري أتمبهجات املؤسسات املالية ايولية ،هذه
الس ياسات هام كام ييل:
-1-1الس ياسة الوادية :يه ومبع الس ياسات ال تعمتدها احلكمبمة و لك عام والسلطات املالية و لك
خاص للتحمك حبج الكتةل الوادية املعروضة يف السمبق وذكل ما خالل حتديد مكية الوامب ال يمت وضعها يف
الاس تخدام ،تمبفر هذه الوامب واللكفة ال يدفعها الاطاع اخلاص للحصمبل عىل هذه الوامب  .وأذكل هتدف
السلطات املعوية اىل احلفاظ عىل مس تمبى مع ما المنمبوالاس تارار الاقتصا ي .حبسا التمبهجات
الاقتصا ية للحكمبمات ،ميكا المتي ما أ مهنج يف الس ياسات الوادية .يمبجد عدة س ياسات نادية
تس تخد ا احلكمبمات ،ويه :
الس ياسات التمبسعية :حتار البطاةل يف حاةل الرهمب  ،وذكل ةزت ة مج عرض الوامب ورسعة ،والتاليل ماسعر الفائدة؛
الس ياسة الانكامش ية :اأطاء التضخ  ،وجتوا الت مبهات يف مج الصمبل ،ويمت فهيا تاليل مج عرضالوامب  ،ورزيد ما سعر الفائدة؛
الس ياسة املالمئة :حتاق هذه الس ياسة المن والاقتصا ي ما خالل حتديد سعر الفائدة؛-الس ياسة احملايدة :حتايد هذه الس ياسة العملية الاقتصا ية ،اذ ا رزيد ما المنمبوا حتد ما التضخ ؛

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

313

الس ياسة امل د ة :احلد ما التضخ ه وهدف هذه الس ياسة.-2-1الس ياسة املالية :يه س ياسات احلكمبمية ال تعمد اىل تمباي الاقتصا اللك لتحايق أهداف
حمد ة ،وررركز هذه الس ياسات عىل عورصا رأس ي ارا ات ونفاات ايوةل حي جتمع اا را ات ما
الرضائا والاروض وغريها ما املمبار ال تمبهجها لتلبية حاجات اجملمتع وتعزز البي ة حتتية وذكل عا طريق
التخصيص ،ورمتثل الس ياسات احلكمبمية املالية با ييل:
س ياسة مالية حمايدة :تؤثر امل انية و لك حمايد عىل الن اط الاقتصا ي ،نكل توفق احلكمبمة مااا را ات الرضيبية عود حدوث التمباز الاقتصا ي؛
س ياسة مالية تمبسعية :يتمبسع اانفاق احلكمبيم ويتجاوز الرضائا وغالبا ما ركمب خالل حاات الرهمب ؛س ياسة مالية انكامش ية :تس تخدم احلكمبمة الس ياسة املالية الانكامش ية لسدا اي ا العام ،وعودها كمبمس تمبي اانفاق أقل ما اا را ات( .ايويل م ،2014 ،.صفحة )11
-2أنمباع الس ياسات الاقتصا ية :تواس اىل ال ة أنمباع ويه:
-1-2س ياسة الاقتصا اللك  :حتاق هذه الس ياسة نتاجئ ممباتية للمن والاقتصا ي املمبي للعامةل ،وذكل
ابلتنس يق أ أ وات الس ياسة ،وال ت مل :الرضائا ،واانفاق العام ،وااعانة ،واائامت  ،وكذكل تغيري
أسعار الفائدة؛
-2-2س ياسة الاقتصا اجلزيئ :ت جيعا لالستامثر ،وكفاءة املؤسسات ،ورفع مس تمبتت ايخل ،تامبمي
س ياسة الاقتصا اجلزيئ أتطمب ر الاطاعات الاقتصا ية ،اباضافة اىل الرش ت والرس؛
-3-2المنذجة الاقتصا ية(اعا ة الهيلكة) :فه التداأري الس ياس ية ،وعمباقا املارتحات الس ياس ية ،تم ريها
عىل المنمب ،والعامةل ،والتضخ  ،والفار ،اباضافة اىل تايمي ال اء الاقتصا ي يعمتد عىل الامنذو ال تاد ا هذه
الس ياسة وال حتد العالقات والتمآزر أ تتلن الس ياسات(.ايويل م ،2014 ،.صفحة )14
املبح الثال  :واقع الما الغذايئ يف اجلزائر خالل فرتة()1970-2020
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الما الغذايئ هدف تسع ول العامل عامة وايول الوامية و لك خاص لتحايا  ،فايوةل اجلزائرية حبمك
أهنا تنمت لدلول الوامية وأدل قد تعرض لالس تعامر وظل اتأعا يا لالقتصا الفرنيس أعد الاس تاالل قد خلق
لها عديد ما امل الكت الاقتصا ية والااامتعية والس ياس ية ،وعلي فاحلكمبمة اجلزائرية م ذ الاس تاالل
سعة لتحايق اس تارارها واس تااللها الاقتصا ي والس يا  ،ابتباعها العد ما الس ياسات الاقتصا ية
وذكل أغرض الهنمبض اباقتصا -ابعتبار أ اذا حتاق الما الاقتصا ي يتحاق الما الس يا  -وقد مثلة
هذه الس ياسات الاقتصا ية يف ومبعة ما الس ياسات ااصالحية ال مسة ييع الاطاعات با فهيا الاطاع
الزراع والصواعات الغذائية.
-1تطمبر قطاع الزراعة يف اجلزائر خالل فرتة(:)2020-1970
نة الغاية ما تطمب ر الزراعة يف البال ه وحتايق الاكتفاء انايت ،ولهذا انهتجة احلكمبمة اجلزائرية
العديد ما الس ياسات ااصالحية يف ال الزراعة.
فاكنة البداية وس ياسة التس يري انايت بمباا املرسمبم  22مار عام  1963جاءت أواء عىل
ماررات مؤمر طراألا اني أويل أمهية هبرية للاطاع الزراع  ،حي عرف عىل أن تس يري العامل
ايمياراط للمن م آت واملستمثرات ال جهرها الوروأيمب ومت تمماها.
نة س ياس ية التس يري انايت بثاأة مرحةل ان اء حي قام العامل أت غيل املستمثرات الزراعية والصواعية
س وة  1962مث تدخلة احلكمبمة براس مي مار وأكتمبةر  1963هبدف توظمي تمبزيع الرايض واضفاء
الصبغة الاانمبنية علهيا ،مث ركمب ا هياخش توظاية مثلة يف اييمبا المبطين لالصالا الزراع اني يتمبىل
اارشاف عىل خش مدخالت وترجات التس يري انايت ،ويف مرحةل أخرى م ذ س وة  1967اختذت
احلكمبمة ااراءات ما شمهنا ضام ما الالمركزية ،حي استبدل اييمبا المبطين لالصالا الزراع
بد رتت فالحية وائية ختتص يف اات اغرافية و وية ،كام مت ان اء تعاونيات مهتا توظمي معلية احملاس بة
و نة حتة املراقبة املز وجة للمبزارة المبصية ما هجة ،والبوك المبطين اجلزائري ما هجة نية .وان اء
اييمبا المبطين للعتا الفاليح أفروع اجلهمبية ،و مت تمبفري الآات واملعدات الفالحية واصالهحا .وأغرض
تسهيل معل الفالح وجتاوز م لك البريوقراطية قامة ابن اء يعية العامة للعامل والفالح  ،اىل جانا
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ختفي أسعار وسائل اانتاو ووضعها حتة ترصف الفالح مبارشة ،كام مت ختفي الفائدة عىل قروض
املزارع املسرية ذاتيا ،ورفع أسعار املوتجات الزراعية( .معراين ،صفحة )114
س ياس ية الثمبرة الزراعية( :)1972-1971ال جاءت كوتيجة لمبضعية ال أآلة الهيا الفالحة يفالبال أآنذاك وكذكل نتيجة للمبضعية الااامتعية املتدهمبرة للممباطو  ،والتبا ا املمبامب أيهن  ،ولهذا صدر
ميثاق الثمبرة الزراعية يف  1971/07/14ورشع يف تطبيا يف شهر امبا  1972و الغرض
ما الثمبرة الزراعية حتايق املساواة أ املمباطو يف تمبزيع الرايض ووسائل اانتاو الفاليح وذكل ما
خالل مبدأ "الرض ملا خيد ا" ،وخلق وفرة يف العمل للفرا ( .حاوش  ،صفحة )104
-ااصالحات الزراعية واعا ة الهيلكة ( :)1990-1981وأواء عىل صدور من مبر رئا

ر 14

الصا ر يف  1981/03/14املتعلق ابلتس يري انايت و نة الهداف املرامبة يف اعا ة الهيلكة
الاقتصا ية الاهامتم جبمب ة املوتج الفاليح واعا ة تمبزيع وتوظمي اس تغالل الرايض والعاارات الفالحية،
وت جيع الفالح عىل اس تصالا الرايض الزراعية خاصة يف اجلومب وذكل أتادمي هل الاروض ،وزت ة
الاستامثرات لتمنية املمبار املائية الالزمة ،واس تريا الآات الزراعية املتطمبرة( .أمبعريمبة ،2017 ،صفحة
)08
و نة الغاية ما هذه الس ياسات اجلديدة المبصل اىل الاكتفاء انايت ما انتاهجا احمليل وتمبقن عا
الاس تريا ما اخلارو.
الاطاع الزراع خالل أداية ااصالحات الاقتصا ية ( :)1999-1990أعد انهتاو اجلزائر لس ياسةاقتصا السمبق يف التسعينيات اأد ما اعا ة هيلكة الوظام الاقتصا ي و لك عام ،وقد مشلة هذه
ااصالحات الاطاع الفاليح ما خالل سا ومبعة ما الامبان والترشيعات أمهها قانمب ر 25-90
املؤرخ يف  1990/11/18املتعلق ابعا ة المالك املؤممة ،حي مت ارجاع ما ياار 445000
هكتار لوأ و 22ألن ماكل ساأق ،واملرسمبم التوفيذي ر  289-92املؤرخ يف
 1992/01/06اني حيد رشوط التوازل عا الرايض الصحراوية ،ويعترب قانمب تمباي العاار
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 25-90املؤرخ يف  ،1990/11/18أمه ما مي فرتة ااصالحات حي ريم هذا الاانمب اىل
ضام اس تغالل المثل للريض الزراعية وعدم اس تغاللها يف الن طة الصواعية واملعامرية ومرااعة
ااصالحات الساأاة وحل الزناعات العاارية الواية عهنا ،مرااعة حق ملكية الرايض( .ش يخاوي،
 ،2019صفحة )132
لاد عرفة فرتة التسعينيات بصطلأ العرشية السمب اء اني يعرب عا أزمة س ياس ية حا ة عاش هتا اجلزائر
لها تم ري اس مي عىل ييع امبانا الاقتصا ية والااامتعية والس ياس ية ،وزت ة عىل ذكل الزمة املالية العلمية
ال تس ببة يف اهنيار أسعار البرتول خالل س ومبات الامثنينيات ،حي تفامقة مديمبنية اجلزائر أبلمبغها
حمبايل  34مليار وار ،خش هذه الظروف اضطرت احلكمبمة اجلزائرية اللجمبء لصودوق الواد ايويل يف
هناية الامثنينيات واني أدوره فرض علهيا ومبعة ما الرشوط مااأل تادمي املساعدة أمه رشوط حتمبل لوظام
اقتصا السمبق وقد نة مضا هذه الرشوط حترر السعار ورفع ايمع عىل السلع الاس هتالهية مثل
احلليا ،ختفي قاة العمةل المبطوية حبمبايل  ،%97وحترر التجارة اخلاراية .ويف س وة  1998انصا
اهامتم احلكمبمة ابس تصالا الرايض الفالحية وتادمي ايمع الريف هبدف ت جيع املمباطو عىل البااء يف
الرين وتاليل ما ظاهرة الزنوا الريف وتمبفري م اصا شغل وكوتيجة لهذا ااصالا مت اس تصالا
 255000هكتار ،وان اء  179000م صا شغل اي حىت هناية س وة ( .2003حاوش ،
صفحة )108
الاطاع الفاليح اجلزائري خالل الفرتة (:)2020-2000مرحةل خطط واسرتاتيجيات التمنية الريفية والزراعية ( :)2014-2000قصد حتايق الما الغذايئوالتمنية الفالحية والاقتصا ية قامة احلكمبمة اجلزائر أتعاو مع م ظمة الزراعة والغذاء العاملية أتبين اخملطط
المبطين للتمنية الفالحة  2004-2001واني ما أمه ةرا  :ان اء الصودوق المبطين للضبط والتمنية
وصودوق اس تصالا الرايض عا طريق الامتيازات وصودوق تطمب ر الصحة احليمبانية والوباتية ،والامباعد
املتعلاة ابلربانمج المبطين للت جري س وة  2003وااطار التوظا اني راع اىل مدراء املصا ح الفالحة
وحمافظ الغاابت لتوفيذ الربامج الزراعية ،وقد اس تفا الاطاع الفاليح ما اعانة قدرت  55.89مليار
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و ،م ذ عام  2006اىل غاية  2014انهتجة احلكمبمة اسرتاتيجية الزراعة المبطوية عرفة بخطط
امخلا

أوىل ما وامخلا

الثاين حي أعدت هذه الاسرتاتيجية يف جانف  ،2006يف أعاا

الاس تعراض التوفيذي الزراع اجلزائري اني أاري عام  ،2005الهدف مهنا حتس املس تمبى
املعيش ،الصح  ،المين والتعلا للفرا  ،تطمب ر املن مآت الاقتصا ية ورمنية املمبار البرشية وررقية
رك مبلمبايا العالم وااتصال احلديثة ،والعمل عىل حتايق التمباز اجلهمبي يف القالمي المبطوية خاصة الريفية،
وسعة احلكمبمة جاهدة لتحايق الما الغذايئ المبطين وخصصة هل غالف مايل قدر  21214مليار
و ازء ما هذا مبلغ خصص لاطاع الفالحة  1000مليار و ،وكذكل اس هتدفة هذه الاسرتاتيجية
تطمب ر الزراعة يف م اطق الصحراوية ،وحىت يتحاق الما الغذايئ ورز هر الزراعة يف البال معلة احلكمبمة
عىل تمبفري املياه مجليع أحناء رأمبع المبطا ،فاد مت استامثر  225مليار وار أمر يك لتحس مكية املياه
وحفاظ علهيا وررش يد يف طرق اس هتالكها( .مزوري ،2014 ،صفحة )250
تطط معل الفالحة( :)2019-2015قسمة احلكمبمة العمل اىل ل ر ئز أساس ية ،الرك ةالوىل ما تطط معل الفالحة  2019تامبم عىل تطمب ر الزراعة وال وة احليمبانية ،و كمب ذكل ما
خالل تعديل وحتدي ورمنية هيلك الاطاع الفاليح مع ت جيع كفاءات الاطاع الفاليح ،ومتاأعة و مع
أحصا امل اريع الفالحية ،أما الرك ة الثانية فتامبم عىل اعطاء أمهية لالنتاو الغايب وكذا ت جيع الس ياحة
البيئية يف ح تامبم الرك ة الثالثة عىل متاأعة و مع ةرامج الاستامثر يف قطاع الصيد وررأية املائيات ،زت ة
تطمب ر صا رات السمك مع احلرص عىل حامية ووقاية أماها صيد السامك ،حي ددف تطط معل
الفالحة في خيص الر ئز املذهمبرة أعاله اىل -متمبسط من ويف الاطاع الفاليح  5%ختفي قاة
المبار ات

 02مليار وار ،الصا رات

 1,1مليار قاة اانتاو تادر

 4300مليار و،

أيئة الت جري  13%المبصمبل اىل  1500,000م صا شغل ،حي يتمبقع حتايق الوتاجئ التالية
خالل س وة  2020في خيص قطاع الصيد وررأية الحياء املائية - ،رفع اانتاو اىل حمبايل  200ألن
طا ،الاحتفاظ

 80ألن م صا شغل ،خلق  40ألن م صا شغل ،المبصمبل اىل ر أعامل يادر
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 110مليار يوار ازائري ،ح د أكرب عد ما الاستامثر اخل الاطاع الفاليح السميك( .اعفري
و العجال ،2018 ،صفحة )109
-2واقع الصواعات الغذائية يف اجلزائر خالل الفرتة(:)2020-1970
لاد عرف الاطاع الصواعات الغذائية يف اجلزائر انطالقهتا م ذ الس بعينيات نة مؤسسات الصواعات
الغذائية تبعة للرش ت الم الفرنس ية وذكل وفق م اريع مرب ة يف تطط قس وطيوة هدف ه
وحتاق مس تمبى معييش ايد للفرا  ،وم ذ  1965تغري احلمك أصبأ همباري أمبمد ا رئيا احلكمبمة
وتغري كذكل الوظام أصبحة اجلزائر تتبع الوظام الاشرتايك ،وقد اتبع الرئيا خطة معل ال ية
الر ئز(الصواعة ،الزراعة ،الثاافة) ،فبنس بة للصواعة نة فاد اهمتة احلكمبمة ابلصواعة الثايةل وأمهل
الصواعة الغذائية وهذا ما انعكا سلبا يف تغطية الطلا اللك للسلع الغذائية و اانتاو احمليل للسلع ا
يغط  %40ما احتياجات الفرا ويف مااأل الوتاو احمليل لدلخل الفر ي يف تصاعد وهذا ما جيعل
طلا عىل سلع زيد ويضطر احلكمبمة لالس تريا  .وما س وة  1980تبنة احلكمبمة اسرتاتيجية رمنمبية
جديدة تعمتد عىل الاسرتاتيجية الساأاة ،فاد قامة ابصالا الاختالات الواجتة عا الاسرتاتيجية الساأاة
وابخلصمبص يف جانا اهامل الاطاع الصواعات الغذائية فاد أعطة أولية للصواعات املتمبسطة والصغرية ال
ا تتطلا رؤو أممبال هبرية ورك مبلمبايا خضمة( .عرو و أمبس بع )
وم ذ عام  1990ومع تغري نظام ما اشرتايك لوظام اقتصا السمبق عرف الاقتصا المبطين ابنت ار
املؤسسات الصغرية واملتمبسطة ختتص يف صواعة احلليا وم تاات  ،صواعة الطامط املصربة ،املاء
واملرشوابت الغازية وطبيعية ،املطاحا ،صواعة السكر ،اللحمبم والتغلين املمبا الغذائية .ويعد فرع
الصواعات الغذائية ما أمه فروع اانتاو الصواع يف اجلزائر حاليا ف ويسامه أمك ما %50ما الواجت
احمليل اخلام يف الصواعة ويسامه  %50-45ما الااة املضافة الصواعية ،اضافة اىل تمبفريه لك ما
 145000م صا شغل مثل حمبايل  %40ما اليد العامةل يف الاطاع الصواع ومع ذكل تظل
مسامهة الاطاع يف تلبية احتياجات الغذائية ل 38ممبطا غري فية وهذا أمر جيعلها تبا تعاين ما التبعية
للخارو( .حاو و أمبعزز ،2017 ،صفحة )102

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

319

وأما في خيص س وة  2020فاد تعرض فهيا العامل أيع لزمة فريو همبفيد 19اني أثر عىل خش
امبانا احلياة الفرا واجملمتعات حي م ع امجليع ما اخلروو ومزاوةل الن طة املعتا ة هبدف احلفاظ عىل
حصهت ومت غلق فة املؤسسات اخلدماتية والاقتصا ية واخنفاض أسعار الوفط و لك مفاائ ورهيا مل
حيدث ما قبل ،وأصبأ يى الفرا هلع جتاه املمبا الغذائية وتعامي ،أما أنس بة للجزائر فتمثر مثل ابيق ول
أفريو عىل ييع الومبايح ،و خش يمبم يصدر قرار خاص أتس يري احلياة اليمبمية للفرا حي معلة
احلكمبمة اجلزائرية عىل أ يتمبفر الغذاء للجميع ومت ك ن عا عديد ما ريب املمبا الغذائية خاصة الطح ،
ومت تمبفري م حة للفاراء وحرف وتمبفري أرضية رمقية للفالح والتجار وت جيعه عىل التعامل ابلرمقوة ،ويف
أواخر شهر امبا تداعة يف الامباء أزمة س يمبةل عىل مس تمبى مراكز الربيد مما تس ببة يف زت ة طمباأري
يمبميا أمام مراكز الربيد ما أجل رصف املعاشات( .مكمبش)2020 ،
أعد التعرض اىل أمه الس ياسات واسرتاتيجيات ال قامة هبا احلكمبمة اجلزائرية ،قصد ررقية وحتس الاطاع
الفاليح وقطاع الصواعات الغذائية وحتايق الما والاكتفاء انايت للسلع واملوتجات الغذائية وكذكل رفع ما
قدرهتا اانتااية ،سنتعرض اىل نتاجئ هذه الس ياسات وهذا ما خالل التطرق اىل اجلداول الآتية وال تمبحض
لوا أمهية الاطاعات املتعلاة أتحايق الما الغذايئ يف اجلزائر:
اجلدول ر ( :)02ميثل تمبزيع امل اريع الاستامثرية املرصا هبا خالل الفرتة ( 2018-2002حسا
قطاع الن اط)
قطاع الن اط

عد امل اريع

النس بة ()%

الااة بليار يوار النس بة ( ) %م اصا ال غل النس بة ()%
ازائري

الزراعة

226

5,48

82833

4,94

9292

6,48

البواء

927

22,47

121535

7,25

12300

8,58

الصواعة

2293

55,59

61,97 1038684

92211

64,34

الصحة

122

2,96

55478

3,31

4601

3,21

الوال

3

0,07

1617

0,10

132

0,09
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الس ياحة

299

7,25

310079

18,50

17407

12,15

اخلدمات

255

6,18

65923

3,93

7377

5,15

اجملممبع

4125

100

100 1676149

100 143320

املصدر :اجناز ال خيص اعامت ا عىل أياانت الترصحي اباستامثرات لمب ةل المبطوية 2018
نالحد ما خالل اجلدول أ احلكمبمة اجلزائرية تمبيل اهامتم خاص ابلصواعة ابعتبارها أمه ن اط ميكا
الاستامثر في حي رصفة  1.038.684مليار و عىل  2293مرشوعا استامثري ،فالصواعات
الغذائية تصدرت املرتبة الثانية أعد الصواعات الكايائية املطاط والبالستيك يف عد امل اريع 575
مرشوع أااة  241.439مليمب و ،واحتلة املرتبة الثانية أعد صواعة الصلا ،املعدنية املياكنيكية
والكهرابء يف تمبفري م اصا ال غل  21927م صا شغل يف س وة  2018كام نالحد أم
الاستامثر يف الزراعة ضعين جدا حي ألغة عد امل اريع  226مرشوع أااة  82.833مليار
و ،وحبسا ررتيا عد امل اريع فالزراعة احتلة املرتبة اخلامسة واملرتبة الراأعة ما حي تمبفري م اصا
شغل ،فالزراعة ا تمخذ المهية ال تس تحاها رمغ أ مساحة اجلزائر هبرية ومتعد ة املواخ وهذا يسمأ لها
ابلتومبيع يف املوتمبجات الزراعية.
اجلدول ر ( :)03الصا رات ما غري احملروقات لس وة2017
املوتجات

المكية(مليار طا)

الااة بليمب يوار ازائري

م تجات متومبعة(مكيائية،أوراق ..اخل)

3762,66

153565

م تجات غذائية( لسكر..،اخل)

635,49

38613

ممبا خام

1106,64

8099,9

سلع املعدات الصواعية

90,48

8211

سلع الاس هتالك الغري غذائية

7,01

2219
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5602,28

اجملممبع اللك

210708

املصدر :اجناز ال خيص اعامت ا عىل أياانت المب ةل المبطوية لرتقية التجارة اخلاراية .2018
اجلدول ر ( :)04ميثل وار ات املوتجات ما اخلارو لس وة .2017
املوتجات

معدات
التجه ات
الصواعية

الااة بليمب
يوار ازائري

5619

نصن املوتجات املوتجات
الغذائية
4765

6138

السلع
الاس هتالهية
الغري غذائية

املوتجات اخلام

اجملممبع اللك

1893

556

18970

املصدر :اجناز ال خيص اعامت ا عىل أياانت المب ةل المبطوية لرتقية التجارة اخلاراية 2018
نالحد ما خالل اجلدول يف العىل أن خالل س وة  2017الصا رات أكرب ما المبار ات وهذا يدل
عىل أ اجلزائر أصبحة حتاق اكتفاهئا انايت حي صارت تصدر م تجات غذائية أنس بة % 18ما
الصا رات ماارنة ابلمبار ات تس تمبر  %10,37ما المبار ات عامة وابملاارنة مع س ومبات املاضية
نالحد أ المبار ات ما املوتجات الغذائية مل تال أل يه يف رزايد.
الااة املضافة للاطاع الزراعة ما اااميل الواجت احمليل :تعترب الااة املضافة يه صايف انجت الاطاع ما أعد يع
فة اخملرجات وطرا املدخالت المبس يطة ،م ذ س ومبات التسعينيات اىل غاية س وة  2019والزراعة
تسه أنس بة تاريبا أتة يف اااميل الواجت احمليل حي نة نس بة الااة املضافة للاطاع الزراعة يف اااميل
الواجت احمليل س وة 1999

 %11,11وصمبا اىل نس بة % 11,97يف س وة  2019مع

ختلل أع الاخنفاضات يف س ومبات الساأاة وصلة حىت ( .%6ايويل ا)2019 ،.
وما خالل ما اس تعرضواه س باا ميكا الامبل أم احلكمبمة اجلزائرية انهتجة العديد ما الس ياسات
الاقتصا ية لتس تطيع حتايق مس تمبى الما الغذايئ املطلمب  ،نة هذه الس ياسات ممتثةل يف ومبعة ما
الربامج وتططات التمنمبية ال تالي مؤرشات حتايق الما الغذايئ ،فاكنة خش مرة اما أ يغريوا الس ياسة
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جذرت أ والايام أتعديلها ،وما أمه هذه الس ياسات :س ياسات الاقتصا ية الاستامثرية ،س ياسات مع أسعار
السلع وممب الغذائية ،حتمك يف التجارة اخلاراية ،ختفي الرضائا ،س ياسة الرتش يد الغذايئ ،س ياسات
التمنمبية للاطاع الزراعة والصواعات الغذائية فاد معلة احلكمبمة م ذ س ومبات الس بعيوات عىل ممبيل هذه
الاطاعات و مع الاستامثر فهيا وذكل ابن اء العديد ما المب ات واملوظامت احمللية ال تسهل معل الفالح
واملستمثرا وكذكل ان اء أوك الفالحة والتمنية الريفية وتمبفري املعدات املتطمبرة المسدة لزت ة حامسه
وت جيعه اس تصالا الرايض ورفع ما اانتاو الزراع .
وهبدف حتايق الما الغذايئ واس تارار الاقتصا ي للمبطا قد اس تعوة حكمبمة اجلزائرية ةلك أنمباع
الس ياسات الاقتصا ية املذهمبرة ساأاا.
اخلامة:
ويف الخري ميكا الامبل ا الما الغذايئ عامة ي لك م لكة اقتصا ية وااامتعية وكذا س ياس ية تعاين
مهنا ايول العامل وابلخص ول الوامية ذات ايخل املوخف  ،حي ا زت ة الاعامت عىل اس تريا الغذاء
ما السمباق العاملية قد يعرض ايوةل اىل تاطر عديدة كزت ة املديمبنية للخارو وضعن اانتاو احمليل واعامت
فاط عىل املوتجات املس تمبر ة ،واجلزائر ما ايول الوامية ال معلة جاهدة عىل حتايق الما الغذايئ أتبين
عديد ما الس ياسات والاسرتاتيجيات خاصة يف ظل خاصة يف ظل أزمة فريو همبفيد 19حي قامة
احلكمبمة اجلزائرية أتمبفري الغذاء يف خش رأمبع المبطا وحرصة عىل أ يعيش املمبطا الفاري عي ة هرمية وأآم ة
وذكل أرصف هل م حة لرشاء ممبا الغذائية وللحفاظ عىل رشوط احلجر الصح فة قمبات ايرك
والرشطة بعاقبة خش تالن للحجر ماعدا احلاات الطارئة ،وأصدرت احلكمبمة أع الارارات تسهيلية
للفالح والتجار.
الوتاجئ املتمبصل الهيا:
لاد اهمتة احلكمبمة اجلزائرية أاطاع الزراعة ورمنيت والت جيع عىل تطمب ر وتمهيل الرين وحاولة تاليصالمبار ات الغذائية ،لكا هذه الس ياسات مل توجأ وا زال اس تريا املمبا الغذائية يف رزايد لكا المر
ااجيايب أ الصا رات ما املوتجات الغذائية يف رزايد كذكل وأنس بة أعىل ما المبار ات ،ةرمغ ما خش هذا
الاهامتم أتحايق الاكتفاء انايت والما الغذايئ ما خالل اعامت س ياسة اقتصا ية يمع الاطاعات ال لها
عالقة ابلما الغذايئ ،اا أ مس تمبى الما الغذايئ ا زال غري يف حىت الآ ؛
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ولاد اتضأ لوا أ احلكمبمة اجلزائرية تستمثر يف قطاع احملروقات وصواعات الثايةل أك ما قطاع الزراعوالصواعات الغذائية عىل رمغ ما أ الزراعة وانتاو الاغذية ما ممكا أ زيد ما مبا الاقتصا اجلزائري ل
وأعطت المهية الالزمة؛
وحسا نظريت خاصة لالصالحات ال قامة هبا احلكمبمة م ذ الاس تاالل نة انقصة راسة ممبضمبعيةوخربة يف ال الزراع وصواع  ،وكذكل انعدام الرقاأة عىل فة الاطاعات؛
أزمة فريو همبفيد 19قد ك ن العديد ما العيمب يف ييع قطاعات كاطاع الصحة والاطاع الزراع ؛تس ببة أزمة فريو همبفيد 19أواص يف س يمبةل البومبك.وس ومباز أع الاقرتاحات البس يطة:
زت ة الاهامتم ابلاطاع الزراع أك ل أدلان متومبعا يف أنية الرتأة واملواخ وما ممكا اس تغاللها أطرياةمثهل وانحجة اذا اس تغللو  ح وميكا ذكل ما خالل ت جيع البح العلم يف ال الزراعة ،تس تعمل
التك مبلمبايا احلديثة وتطمب ر تا يات الزراعة والري وتمبعية الفالح وتعلاه طرق الفالحة وهيفية اس تخدام
الامسدة؛
رضورة وضع س ياسات انتااية ،ممبيلية وتسمبياية اناعة كفيةل أت جيع الفالح عىل اانتاو أك ؛العمل عىل ارساء قمباعد تعمل عىل ررش يد الوفاات العممبمية يف حاات العا ية أفضل ما اللجمبء اىلالتا ن ا هل أ ر ااامتعية وس ياس ية وكذا اقتصا ية؛
تسهيل اخلدمات اا ارية وتمبفري اخلدمات االكرتونية للمستمثرا الجانا واحملل ؛ مج اجلامعات يف وسط الاقتصا ي ا ها يعط قاة مضافة لالقتصا مهنا الاس تفا ة ما خربةالساتذة يف ال البح علم  ،كام ميكا لطلبة انتاو وخلق م تجات مبتكرة؛
زت ة الاستامثر يف قطاع الصواعات الغذائية ،ورفع ما امب ة املوتجات هبدف ا توافا املوتجات يفالسمبق ايويل.
-تعزز الرمقوة وان ء الصواع هبدف ممباهبة تطمبر ايول املتادمة.
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Chemical Pesticides (Chlorpyrifos and DDT)
Target Our Health and Food Safety.
.) تس هتدف حصتوا وسالمة غدائواDDT  وChlorpyrifos( املبيدات الكايائية
وداد علي العجيلي امحد
 جيا أ حيصل الفرا. املبيدات الزراعية هتدف اىل زت ة اانتاو الغذايئ ولكهنا هتد سالمة الما الغذايئ:ملخص
 عىل الرمغ ما أ.عىل غذاء خايل ما ًما ما امللمب ت الكايائية ال ترتامك برور المبقة وسبا الاس تخدام املتكرر
 لهذا السبا جيا أ نفكر يف. اا أهنا رة عىل حصتوا، اس تخدام مبيدات الآفات الكايائية همبس يةل ملاكحفة الآفات
 تس تخدم الزراعة العضمبية أدائل طبيعية أد ًا ما املمبا الكايائية ملاكحفة. الصدياة للبيئة ولصحة، الزراعة العضمبية
 تمبحض هذه ايراسة أع احلاائق للفرا للحصمبل عىل. الآفات ما أجل تادمي غذاء نظين غري ملمبث للمس هتلك
 مة،ATSDR MRL)  وEPA RfD(  وفاًا للمعايري املعمتدة.غذاء متاكمل ابملمباصفات املطلمبأة
. ماارنة راسة الاغدية املعرضة ملبيدات الآفات العضمبية الثاأتة لتاد ر مس تمبتت التعرض الاصمبى للطفال والبالغ
 مت تمبضيأ أآلية. الكايائية ممبامب ة بس تمبتت عالية تتجاوز اجلرعات اليمبمية املفرتضةDDT وقد وجد أ أاات مبيد
.  واملسار املارتا للتخلص مChlorpyrifos معل اللكمبرأرييفمب
 ؛ مبيدات الآفات العضمبية الثاأتة ؛ ملمب ت هايائية ؛ غذاءDDT  ؛Chlorpyrifos :اللكامت املفاتيأ
.عضمبي ؛ مس تمبتت التعرض ؛ أاات املبيدات الكيوية
Abstract: Agricultural pesticides aim to increase food production, but
they threaten the safety of food security. Individuals should have food
completely free from chemical pollutants which accumulate over time due
to repeated use. Although the use of chemical pesticides are excellent for
pest control, they are disastrous for our health. For this reason we should
consider organic farming, which is environmentally friendly and healthy.
Organic farming uses natural alternatives instead of chemicals for pest
control in order to offer clean uncontaminated food to consumers. This
study clarifies some facts for individuals to obtain an integrated food with
the required specifications. According to certified standards (EPA RfD and
ATSDR MRL), a study of foods exposed to persistent organic pesticides was
compared to estimate maximum exposure levels for children and adults. It
was found that these D.D.T. pesticide residues are present at high levels
exceeding the assumed daily doses. The working mechanism of the
Chlorpyrifos and the suggested pathway for its disposal are illustrated.
Keywords: Chlorpyrifos ; DDT; Persistent Organic Pesticides; Chemical
Pollutants; Organic Food; Exposure Levels; Chemical Pesticide Residues.
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Introduction
Food safety and security is one of the most important things we must
take care of as a society. Pesticides that are used to target insects, fungi and
invasive weeds are used to increase food production,16 but threaten food
safety.5, 9 Individuals should have access to food completely free from
chemical contaminants that accumulate in food sources such as meat, dairy
products, vegetables, fruits, and others.10, 14 Although the use of pesticides
eliminates invasive weeds, insects and fungi, and gives adequate and
satisfactory yields to farmers, these pesticides are disastrous to our health.3, 24,
26
When farmers do not adhere to the correct guidelines, pesticides are
sprayed on agricultural crops in excess quantities, or they are put on the
market before the safety period ends,16 then food contamination occurs.
However, the safety period does not end the problem of residue buildup
from chemical pesticides.5, 7, 29 Rather, these pesticides accumulate in the
tissues of plants and are transmitted to humans through the food chain and
cause diseases.12
Using Biological Technology
Organic farming is an environmentally friendly and healthy method.
Natural alternatives are used instead of chemical pesticides to ensure proper
growth of crops.5, 9, 15, 27 For a better and more sustainable environment
organic food is produced. Also, organic food produced from eggs and meat25
should be free from additives used by poultry and cattle breeders, such as
hormones and antibiotics.5, 9, 15, 22 All sources of organic foods must be
certified and approved by the government agencies and deemed fit for
human consumption. Persistent organic pesticides cannot be used to end
pests on farms that produce organic food. These natural alternatives are
sources for plant growth. These farms that produce organic food use
biocides of natural sources. To maintain the environmental balance,
renewable sources such as biotechnology must be used to stop the attack of
agricultural pests.18 In biotechnology, the genetic modification of plants is
one of the methods used to genetically modify crops. Using a type of
bacterium called gram-positive bacteria. This bacteria works to produce a
poisonous substance called "internal delta poisons" that kill all kinds of
insects. By isolating a portion of the DNA responsible for producing the
toxin. DNA is transcribed into the plant to produce the genetically modified
plant.18
Antioxidants: Increased antioxidants found in organic foods protect
the body from many diseases, and it is believed to be one of the
preventatives of cancer.20, 24, 28 When a person consumes organic foods full
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of antioxidants, it increases the rate of burning of free radicals and supports
the activity of other enzymatic antioxidants present inside the body.20, 24 The
process of producing free radicals occurs naturally in the body of living
organisms during the metabolic process. Free radical means that a molecule
in which a fission of one of its bonds occurs to produce single, unrelated
electrons, such as the free radical of the anion of dioxide that results from
the splitting of the oxygen molecule. Thus, free radicals will have an effective
role in the cracking and building processes that occur during the metabolic
process for the purpose of energy production.3, 12, 20 These free radicals
increase their activity in attacking some molecules to produce other free
radicals, some of which are complementary to the metabolic process, and
some of them cause defects in the vivo system. This defect occurs when the
process of division continues to produce free radicals. It is the role of
antioxidants that stop the growth of these free radicals. Because antioxidants
contain extra free electrons, they lose them and become neutral molecules.
These extra electrons inhibit the action of free radicals and make them stable
molecules. Organic foods that are free of toxic pesticides provide
antioxidants. These antigens support the immune system.14 The presence of
pesticides in our food system works to stop these enzymes, which work as
antioxidants. Fish, citrus fruits, olive oil and some fruits and vegetables, etc.
are considered foods rich with antioxidants.20, 25
Our food chain, which consists of vegetables, fruits, meat, eggs, etc.,
continues to be contaminated with many pollutants. Some of these
pollutants are toxic chemicals emitted from the fumes and gases produced
by factories.23, 25 These contaminants may also be caused by other means,
such as the use of chemical pesticides and herbicides, used increasingly and
in greater quantities by the agriculural industry. As organic pollutants
continue to be used, pollution becomes widespread for food supplies.1, 3, 24, 26
The Effect of Pesticides Chlorpyrifos and DDT on Fatty Tissues:
The term "persistent organic pollutants" 29 was used to express both:
phosphorous organic pesticides such as Chlorpyrifos and chlorinated organic
pesticides such as DDT.2, 14, 29 Persistent organic pesticides are chemical
organic compounds that resist all degradation conditions. These chemicals
are not soluble in water, but are soluble in fats.12 Within cells they
accumulate at high concentrations. Some fetuses are exposed to future
health problems as a result of mothers eating a variety of foods which are
highly recommended due to them being rich with certain vitamins and
proteins, but these foods contain residues of Chlorpyrifos and DDT. These
pollutants cause obesity, which leads to many diseases.17, 19 These organic
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pesticides enter our bodies and merge with fatty tissue or remain in the liver
for long periods causing the metabolism to malfunction.3, 12, 21 When the
metabolism of the persistent organic compounds (the metabolism defect)
does not occur, the persistent organic compounds remain distributed in fats
and increase the fatty cyst.6, 12 Over time, these stored pollutants move slowly
in the body. Obesity is a risk indicator for diseases such as diabetes. Also,
persistent organic pesticides are harmful substances that are transported by
air and water into far places. When using these pesticides to control
agricultural pests, you can produce enough food, but with great harm.3, 9, 12
1. Phosphorous organic pesticides such as Chlorpyrifos is an organic
phosphorous compound used as a pesticide to kill harmful insects in
agricultural crops.2, 3 It has the chemical composition shown in Figure (1).
Chlorpyrifos has been used in biological activity to control insect pests such
as mosquitoes and roundworms.2

Figure (1): Chemical Structure of Chlorpyrifos.2
Although Chlorpyrifos was prohibited in South Africa in the years
2010,30 Currently Chlorpyrifos is found in the Libyan market and used by
farmers. It is available in Libyan stores in the form of solid (granules, dust)
liquid has the trade name Dursban. It causes pollution that extends for
several kilometers and has a life 6, 8, 23 span of several weeks to more than a
year. Dursban has extremely serious health effects, impacting the central
nervous system. 3, 4
The Mechanism of Action of Chlorperifus.2, 3, 10
Humans are exposed to toxic organic compounds such as chlorpyrifos by
eating contaminated food.6 The metabolism of the organic phosphorous
compound "chlorpyrifos" occurs by converting this compound to a new
compound called the oxon metabolite of chlorpyrifos.2 In the nervous system
this metabolite inhibits the action of the enzyme acetylcholine esterase and
stops its action completely as shown in Figure (2). This vital enzyme
regulates the action of the chemical acetylcholine (ACh). The chemical
acetylcholine (ACh) transmits impulses or signals through the nerve
junctions. Because of the activity of the AChE-ase enzyme, the function of
the acetylcholine (ACh) is controlled (in terms of continuing activity or
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stopping activity) at the specified time. This enzyme prevents high and
sustained levels of ACh.17 Because the production of high levels of
acetylcholine (ACh) caused an imbalance in the nervous system and
poisoning.2, 10 Many chemical pesticides are converted into oxon compounds
by the oxidation process that occurs using catalysts such as enzymes. These
oxonic compounds such as chlorpyrifos-oxon resulting from the
decomposition of chlorpyrifos are toxic. chlorpyrifos-oxon has a chemical
composition of 3,5,6 trichloro-2-pyridinol (TCP). Although chlorpyrifos are
not soluble in water and accumulated in the environment,6, 8 some
organisms work to dissolve it.2 Chlorpyrifos-oxon dissolves in water and
causes contamination of the food chain. In the presence of light when
chlorpyrifos are on the soil surface, chlorpyrifos will oxidize within three
days. The oxidation process, chlorpyrifos, increases with the presence of
hydroxyl ion, and chlorpyrifos deteriorates. While inside the Earth and away
from the light source, chlorpyrifos degrades slowly and remains for a long
time without degradation2.
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Figure (2): The Mechanism of Action of Chlorperifus Inside The Nervous
System.2

Figure (3): The Proposed pathway for Disposal of Chlorperifus in The
Body.2
2. DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane) Chlorine organic
pesticides such as DDT shown in Figure 4 are pesticides that were present in
the food of the United States before 1972 but were banned by the
authorities for being the main cause of cancer.29
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Figure (4): Chemical Structure of DDT.13, 24
There is evidence of contamination of the food chain with POPs.19 Based
on data from the US EPA RfD (US Environmental Protection Agency,
Reference doses) and ATSDR MRL (Agency for Toxic Substances Disease
Registry, Minimal Risk Level) a number of persistent organic compounds
were analyzed in US food and DDT was one of them. It was found that this
chemical pesticide residue is actually present in this food.29 One person
consumes the foods in table 1( a - b) exposed to these pollutants 66 times a
day. 29
Table 1( a - b): DDT Residues in Daily Food in Western US.29
(1-a) 29

e

Chlordan

DE

D

DDT

Diel

Apple

X

Blueberry muffin

X

Cantaloupe

X

Carrots

X

Cheddar cheese

X

X

X

X

Cucumber

X

X

X

X

Green pepper

X

Milk, 2%

X

Skim milk

X

Peanuts

X

X

Potatoes

X

X

X

X

X

Salmon

X

X

X

Sherbet

X

Spinach

X

Strawberries

X

Yogurt

X

X

X

Summer squash

X

X

Granola

Radish

Dioxin

X

French dressing
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X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
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(1-b) 29

rin

End

Hept
Hexachl
Toxapachlor
oro-benzene hene

Apple
Blueberry
muffin
Cantaloupe

X

X

Carrots
Cheddar cheese
Cucumber

X
X

X

X

X

French dressing
Granola
Green pepper
Milk, 2%

X

Skim milk
Peanuts

X

X

Potatoes
Radish

X

X

Salmon

X

Sherbet

X

X
X

Spinach

X

Strawberries

X

Summer squash

X

X

X

X

Yogurt
Results Analysis and Discussion29
Because of the high toxicity of Pesticides and its health problems, many
Pesticides were banned in the United States of America. In 1972 the DDT
was banned.29 Based on Food and Drugs Administration, action levels (μg /
g) were calculated for some foods consumed daily by the individual
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containing DDT. The unauthorized dose (adults 70 kg was 0.05 mg / kg /
day) while (children 20 kg was 0.2 mg / kg / day). based on standard
measures of EPA RfD and ATSDR MRL (0.0005 mg / kg). / day) were
compared with the impermissible values and the values for this dose were
very high compared to the allowed dose. "Action levels"11 values of Table 2
obtained from the "FDA Food and Drug Administration" shown below and
the dose of unauthorized pollution had been calculated. The amount of food
ingested grams was multiplied by action level values (μg / g) and yielded
amount of pesticide ingested (μg). All pesticide ingested values were
collected to obtain the total result. The overall result was divided by the
weight required for each of (adults 70 kg was 0.05 mg / kg / day) while
(children 20 kg were equal to 0.2 mg / kg / day). The obtained values were
compared. To find the value in ppm unit, The value of unauthorized
exposure to pollution (0.05 mg / kg / day and 0.2 mg / kg / day) was
multiplied by the proposed weight (70 and 20 kg) and divided by 1,000,000
the result was in units of ppm (adults = 0.0000035 ppm) and (children =
0.000004 ppm). The model approval value (EPA RfD and ATSDR MRL)
calculated for adults at a weight of 70 kg was compared to the obtained
values.29 Although the results were unexpected at that time, many countries
still use these pesticides.
Table (2): "Action Levels" Values were Obtained from the "FDA Food
and Drug Administration."29
Food item
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Amo
FDA action
unt of
level (μg/g)
food
ingested
(g)

Total amount of
Pesticide
ingested (μg)

Eggs

125

0.50

62

Melon

125

0.10

12

Milk

250

1.25

312

Toast

250

0.50

125

Carrots

125

3.00

375

Cucumbers

125

0.10

12

Tomatoes

125

0.05

6

Spinach

125

0.50

62
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Radishes

62

0.20

12

Fish

372

5.00

1860

Eggplant

125

0.10

12

Legume

250

0.20

50

Potatoes

250

1.00

250

Total

3154

Conclusions
Invasive weeds and insects are eliminated due to the use of pesticides,
and farmers obtain their desired crop yield. Farmers put food yields on the
market before the safety period ends. The transmission of these pesticides to
humans through the food supply chain in turn causes disease and illness. To
sustain the environment, it is not possible to use persistent organic pesticides,
but natural alternatives such as biological pesticides that eliminate pests and
encourage plant growth are used. Natural antioxidants found in organic
foods protect the body, support the immune system, and are believed to
prevent the formation of cancer. Phosphorous organic pesticides such as
Chlorpyrifos and chlorinated organic pesticides such as DDT have serious
health effects with the central nervous system. Chlorpyrifos is present in the
Libyan market and is widely used by the common people. Based on
standard measures of EPA RfD and ATSDR MRL (0.0005 mg / kg / day) it
was compared with the impermissible values and the values of this dose
were very high compared to the allowed dose.
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